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Vivemos melhor hoje do que em qualquer outro período da história, advoga An-
gus Deaton, Laureado Prémio Nobel da Economia em 2015. As pessoas são mais 
saudáveis, mais ricas e a esperança média de vida aumentou significativamente. 
No entanto, milhões de pessoas vêem-se ainda presas na armadilha da pobreza 
extrema, da iliteracia e da morte prematura. As desigualdades agravaram-se, em 
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grande parte fruto do próprio progresso, que gera desequilíbrios na qualidade de 
vida, nas oportunidades e no bem-estar. A distribuição da riqueza não é equitativa 
nem proporcional. 

As disparidades económicas e sociais entre as Nações e dentro das Nações não 
está dissociado do tipo de cooperação e parceria existente, do acesso aos recursos 
pelos diferentes segmentos sociais, dos níveis de educação prevalecentes e da 
forma como o sistema financeiro potencia os cidadãos, os empreendedores e as 
suas empresas. Popularizar a Bolsa de Valores – não tenhamos ilusões - não vai ser 
um exercício simples, linear e automático. Vai implicar o envolvimento de diferentes 
tipos de instituições, desde as de natureza financeira e promoção económica, até 
as educacionais, de promoção da cultura, de relações internacionais e ligadas as 
novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s).

A cooperação é algo que existe desde os primórdios da humanidade, quando os 
Homens descobriram que era melhor, mais eficaz e mais seguro unir forças para ca-
çar e defender-se do ataque de seus inimigos ou juntar esforços para cumprir uma 
tarefa de difícil solução individualmente. Historicamente, as pessoas cooperam e 
buscam parcerias porque percebem que os resultados obtidos colectivamente 
são maiores e melhores do que o resultado da soma dos resultados individuais. 

É frequente diversas instituições buscarem objectivos comuns, similares ou com-
plementares, cujos resultados podem ser melhor alcançados intervindo conjunta-
mente ou adoptando abordagens, métodos e procedimentos concertados. É esse 
desiderato que move a Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) a estabelecer 
parcerias e linhas de colaboração e cooperação inter-institucional, no intuito de 
cumprir cabalmente com as suas atribuições e competências.

Porque o labor visando o desenvolvimento do mercado de capitais em Moçam-
bique envolve diversos actores e instituições - e a BVM é a instituição que tem a 
missão de organizar, gerir e manter o mercado secundário centralizado de valores 
mobiliários – faz todo o sentido potenciar sinergias com instituições de promoção 
económica e do sistema financeiro em Moçambique.

É nessa esteira que temos estado a rubricar Memorandos de Entendimento e Pro-
tocolos de colaboração institucional, bem com a aderir e participar em algumas 



instituições internacionais que tratam de assuntos do mercado de capitais e Bolsas 
de Valores, como a CoSSE, ASEA, ANNA e Fórum da OIC.

No exercício da liberdade de acção, que implica necessariamente fazer escolhas, 
a BVM optou por desenvolver suas iniciativas distanciando-se dos ideais ou con-
vicções estritamente institucionais, departamentalizadas e individualistas. Dentro 
de um campo de possibilidades que inclui ideologias, visões e perspectivas dife-
rentes e diferenciadoras, escolhemos estimular sinergias, agregar competências 
e partilhar os riscos inerentes a promoção e dinamização do mercado de capitais 
moçambicano, através de uma aposta inequívoca nas parcerias e na cooperação.

Temos consciência que este processo sinérgico, participativo e inclusivo constitui 
um desafio para a BVM, na medida em que exige uma capacidade de gerir visões, 
agendas e abordagens nem sempre coincidentes, mas cujo denominador comum 
é a busca incessante de elementos aglutinadores, valorização da diferença, ex-
ploração de oportunidades ainda dormentes, potenciar acções com efeitos multi-
plicadores e acreditar permanentemente nas virtudes de um diálogo permanente 
e frutuoso.

A “Brochura sobre Cooperação e Parcerias da BVM” constitui uma contribuição 
para entender melhor os Memorandos de Entendimento, Protocolos e Colabo-
rações e Parcerias da BVM com diferentes instituições relevantes no panorama 
económico e do sistema financeiro moçambicano. 

Com esta Brochura pretendemos que as instituições que com a BVM colaboram 
tenham em conta o esforço modesto, mas deliberado, que temos levado a cabo 
visando pavimentar um leque de relações inter-institucionais que ajudem a am-
pliar o impacto, a influência, os resultados e a sustentabilidade das acções que 
empreendemos.

Portanto, queremos que cada colaboração e parceria que mantemos traga resul-
tados concretos e tangíveis, e que possamos igualmente incrementar o leque de 
instituições que colaboram com a BVM, porque partilham dos mesmos propósitos 
desenvolvimentistas.

A premissa essencial da teoria económica advoga que as pessoas escolhem para 



optimizar. De todos os bens e serviços que uma família poderia adquirir, ela opta 
pela melhor de entre as possibilidades existentes no momento da tomada de de-
cisão. Na senda do argumento de Richard Thaler, Vencedor do Prémio Nobel de 
Economia de 2017, num mundo cada vez mais incompreensível e em que muitas 
das decisões que tomamos se afastam da racionalidade e razoabilidade, é fun-
damental olhar de outra forma para as múltiplas oportunidades que a Bolsa de 
Valores apresenta para a economia e o sistema financeiro, mas igualmente para 
os comportamentos dos cidadãos, empresários e investidores em face de usar ou 
não essa “ferramenta financeira”. Esta Brochura convida ao leitor a enxergar as 
virtudes da cooperação e parcerias, e a destilar novas atitudes e comportamentos 
sobre a importância estratégica da Bolsa de Valores numa economia de mercado 
florescente. 

Temos crença que estamos no trilho adequado, na procura incessante de potenciar 
sinergias, aglutinar competências e fortalecer parcerias. Assim agindo, estaremos 
melhor apetrechados para tornar o mercado de capitais moçambicano mais vi-
brante, relevante e sustentável.

Maputo, 28 de Junho de 2018

O PCA da BVM

________________

Salim Cripton Valá
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INtrODuÇÃO

Desde a criação da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) em 1998, o estabelecimento 
de parcerias mostrou-se primordial para fazer face aos desafios do sistema financeiro 
moçambicano, mais especificamente do Mercado de Capitais e da BVM, a destacar o 
reduzido número de empresas cotadas, baixa liquidez do mercado e a fraca literacia 
financeira da população moçambicana.

Assim, em virtude das necessidades identificadas e objectivos definidos ao longo das 
diferentes fases de estruturação, desenvolvimento e afirmação testemunhadas pela 
instituição, a BVM assinou um conjunto de memorandos de entendimento, protocolos, 
assim como colaborou com algumas instituições nacionais e internacionais, com vista 
a realização de actividades que permitissem explorar sinergias e complementaridades 
para o desenvolvimento do Mercado de Capitais e da Bolsa de Valores.

A Brochura de Cooperação da BVM resulta (1) do reconhecimento da extensão do leque 
de parcerias estabelecidas pela BVM; (2) da necessidade de sumarização e documenta-
ção das colaborações e parcerias da instituição; (3)do dever de partilha de informação 
com as partes interessadas e o público em geral: e, (4) da garantia da implementação 
dos acordos inter-institucionais firmados e o seu impacto nos resultados da BVM. 

O presente documento apresenta as parcerias e colaborações que a BVM estabeleceu 
ao longo dos 20 anos da sua existência e encontra-se estruturado em duas secções, 
nomeadamente:

› Cooperação a Nível Nacional: dedicada à apresentação dos memorandos de 
entendimento, parcerias e colaborações com instituições e organismos moçam-
bicanos que actuam nas áreas de educação, comunicação, promoção do investi-
mento, desenvolvimento do sistema financeiro nacional, entre outras. 

› Cooperação a Nível Internacional: reservada à cooperação com instituições e 
associações internacionais que actuam no sistema financeiro, organizadas tendo 
em conta o grau de parceria que a BVM estabelece com cada uma das mesmas.

Cooperação e parCerias da Bolsa de Valores de MoçaMBique
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COOPeRaÇÃO a NÍVeL NACIONAL

MeMorandos de entendiMento

Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME)

Assinado a 1 de Março de 2017, com o seguinte âmbito:

a. Promover iniciativas de capacitação conjuntas destinadas às empresas com perfil 
para a adesão ao Segundo Mercado, para facilitar o acesso à informação e à 
admissão das PME’s na BVM;

b. Co-organizar eventos que contribuam para o desenvolvimento das PME’s;

c. Desenvolver mecanismos de simplificação de procedimentos e critérios de 
admissão das PME’s à bolsa;

d. Trabalhar em conjunto para a realização de reformas legais e regulamentares, 
inerentes ao desenvolvimento do Segundo Mercado; e,

e. Desenvolver estudos e pesquisas que resultem na melhoria do conhecimento 
sobre PME’s em Moçambique e a adopção de estratégias apropriadas para a sua 
admissão à BVM.

Assinatura do Memorando de Entendimento entre a BVM e o IPEME, Março de 2017

12
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Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM)

Assinado a 14 de Março de 2017, com o seguinte âmbito: 

a. Organização conjunta de palestras e seminários para debate de matérias de 
interesse comum;

b. Promoção de acções com vista à melhoria contínua do ambiente de negócios, 
competitividade no mercado e desenvolvimento do Mercado de Capitais;

c. Colaboração na elaboração e divulgação de estudos de políticas, estratégias e 
base regulamentar que possa concorrer para o funcionamento adequado das 
duas instituições; e,

d. Contribuir para a criação da Comissão Nacional de Normalização Contabilística 
(CNC).

Assinatura do Memorando de Entendimento entre a BVM e a OCAM, Março de 2017

Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA)

Assinado a 22 de Março de 2017, com o seguinte âmbito: 

a. Partilha de informação de mercado que ajude à melhoria do ambiente de negócios 
e desenvolvimento do Mercado de Capitais;

Cooperação e parCerias da Bolsa de Valores de MoçaMBique
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b. Formação e capacitação em matérias ligadas ao Mercado de Capitais e Bolsas 
de Valores;

c. Coordenar acções com vista a assegurar que as empresas filiadas à CTA possam 
admitir-se à cotação na BVM; e,

d. Partilha de recursos e bases de dados de interesse das partes.

Assinatura do Memorando de Entendimento entre a BVM e a CTA, Março de 2017

Instituto de Directores de Moçambique (IoDmz)

Assinado a 19 de Julho de 2017, com o seguinte âmbito: 

a. Sensibilização e mobilização das empresas cotadas na BVM para tornarem-se 
membros do IoDmz;

b. Co-realização de eventos, como Business Breakfast (BB) trimestrais para a pro-
moção e debate de temas sobre boas práticas de Governação Corporativa, Ética 
Empresarial e outros;

c. Divulgação gratuita na revista trimestral do IoDmz o negócio, requisitos de 
Admissão à Cotação, vantagens e importância de uma empresa estar cotada na 
bolsa; e,

d. Ponderação no sentido de um dos requisitos da Admissão à Cotação seja o 
Relatório do exercício anterior sobre a performance da Governação Institucional 
(Sistema de Avaliação da Governação Institucional - SAGI).
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Assinatura do Memorando de Entendimento entre a BVM e o IoDmz, Julho de 2017

Agência Para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX)

Assinado a  6 de Setembro de 2017, com o seguinte âmbito: 

a. Divulgação da informação aos investidores nacionais e estrangeiros sobre os 
produtos do Mercado de Capitais e serviços disponibilizados pela BVM;

b. Promoção de acções com vista a sensibilizar as empresas para a admissão na BVM;

c. Estabelecimento de um fluxo de troca de informação e documentação relevante 
sobre oportunidades de investimento no país;

d. Capacitação de funcionários das duas instituições em matérias de promoção de 
investimentos e exportações, e sobre o desenvolvimento do Mercado de Capitais 
e temas afins; e,

e. Operacionalização do quadro jurídico-legal vigente aplicável aos investimentos e 
à Bolsa de Valores, bem como às parcerias público - privadas e aos Projectos de 
Grande Dimensão e Concessões Empresariais, às leis de minas e petróleo.

Cooperação e parCerias da Bolsa de Valores de MoçaMBique
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Assinatura do Memorando de Entendimento entre a BVM e a APIEX, Setembro de 2017

Universidade Zambeze (UNIZAMBEZE)

Assinado a 2 de Novembro de 2017, com o seguinte âmbito: 

a. Propagação de informação e conhecimento sobre o Mercado de Capitais e o papel 
da BVM no sistema financeiro e na economia nacional;

b. Promoção de pesquisa sobre assuntos relacionados com a economia, sistema 
financeiro, Mercado de Capitais e Bolsa de Valores; 

c. Incorporação de matérias sobre o Mercado de Capitais e Bolsa de Valores nos 
curricula de alguns cursos ministrados na UniZambeze;

d. Promoção de palestras, simpósios, conferências, seminários, workshops e outros 
eventos para a apresentação e debate dos resultados da investigação realizada e 
de assuntos na economia e no sistema financeiro; e,

e. Cooperação e intercâmbio em domínios de interesse para ambas as instituições, 
com destaque para visitas de estudo, troca de informação, acolhimento de 
estagiários, fornecimento de docentes para determinadas áreas, realização de 
consultorias e outros domínios.

16
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Instituto de Tecnologias, Inovação e Serviços (ITIS)

Assinado a 21 de Novembro de 2017, com o seguinte âmbito: 

a. Partilha de informação e participação em actividades que visam a divulgação, na 
academia e nas formações ao empresário, dos serviços e procedimentos da Bolsa 
de Valores de Moçambique;

b. Realização de acções concretas de educação financeira e pesquisas em matérias 
ligadas ao Mercado de Capitais e outras áreas de interesse comum;

c. Desenvolvimento de intercâmbio de recursos humanos na área de formação, 
visando a melhoria da qualidade dos programas académicos e profissionais nas 
duas instituições;

d. Contribuição em acções de promoção, execução e divulgação de estudos, 
projectos, pesquisas em matérias de interesse comum;

e. Cooperação em acções de organização e realização conjunta de seminários, 
workshops, com incidência na a educação sobre o papel da Bolsa de Valores no 
Sistema Financeiro moçambicano; e,

f. Efectivação de acções de formação conjunta de curta duração em ambiente de 
Simulação Empresarial.

Universidade Católica de Moçambique (UCM)

Assinado a 9 de Fevereiro de 2018, com o seguinte âmbito: 

a. Colaboração institucional no desenvolvimento de projectos de pesquisa e estudos 
académicos de interesse das partes;

b. Cooperação em eventos educacionais, tais como seminários, conferências, 
reuniões, palestras e programas de formação;

c. Implementação conjunta de acções no quadro da execução do Programa de 
Educação Financeira sobre o Mercado de Capitais e a BVM; e,

d. Promoção de publicações, que podem incluir livros, brochuras, artigos, 
documentos técnicos e relatórios.

Cooperação e parCerias da Bolsa de Valores de MoçaMBique
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Assinatura do Memorando de Entendimento entre a BVM e a UCM, Fevereiro de 2018

Universidade Eduardo Mondlane (UEM)

Assinado a  12 de Março de 2018, com o seguinte âmbito: 

a. Promoção de pesquisas profissionais sobre temáticas relacionadas com o Mercado 
de Capitais e a Bolsa de Valores;

b. Fomento de troca de informação e organização conjunta de eventos, entre confe-
rências, palestras e seminários, para debate de matérias sobre a Economia, Sistema 
Financeiro, Mercado de Capitais e outras de interesse comum;

c. Inserção de módulos sobre o Mercado de Capitais e a Bolsa de Valores nos 
curricula dos cursos de Gestão, Contabilidade e Finanças da UEM, bem como 
suporte a matérias de Economia Monetária;

d. Colaboração na mobilização de financiamento para a realização de dissertações 
que versem sobre matérias relacionadas com o Mercado de Capitais e a BVM, e 
possibilidade dos estudantes da UEM acederem a estágios profissionais na BVM; e,

e. Partilha de informação de mercado com vista à melhoria e desenvolvimento do 
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Mercado de Capitais e da actuação do Centro de Estudos de Economia e Gestão 
e a Faculdade de Economia da UEM.

Assinatura do Memorando de Entendimento entre a BVM e a UEM, Março de 2018

Associação dos Estudantes Universitários Finalistas de Moçambique (AEFUM)

Assinado a  29 de Março de 2018, com o seguinte âmbito: 

a. Colaboração institucional no desenvolvimento de projectos de pesquisa e estudos 
académicos de interesse das partes;

b. Cooperação em eventos educacionais, tais como seminários, conferências, 
reuniões, palestras e programas de formação; 

c. Implementação conjunta de acções com vista à divulgação do papel e vantagens 
da BVM;

d. Promoção de publicações que podem incluir livros, brochuras, artigos, documentos 
técnicos e relatórios; e,

e. Desenvolvimento de programas de estágio para acolhimento de estudantes 
finalistas universitários na BVM.

Cooperação e parCerias da Bolsa de Valores de MoçaMBique
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Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique (ISCAM)

Assinado a  4 de Abril de 2018, com o seguinte âmbito: 

a. Realização de acções concretas de educação cívica, pesquisas em matérias sobre 
o Mercado de Valores Mobiliários e outras de interesse comum;

b. Desenvolvimento de intercâmbio de recursos humanos na área de formação, 
visando a melhoria da qualidade dos programas académicos e profissionais nas 
duas instituições;

c. Contribuição em acções de promoção, execução e divulgação de estudos, 
projectos, pesquisas em matérias sobre o Mercado de Valores Mobiliários e outras 
actividades de interesse comum;

d. Colaboração em acções de organização e realização conjunta de seminários, con-
ferências, simpósios workshops, incluindo eventos desportivos, culturais e outros;

e. Realização de acções conjuntas de formação de curta duração, graduação e de 
pós-graduação sobre matérias ligadas ao Mercado de Valores Mobiliários e outras 
de interesse comum no ISCAM; e,

f. Disseminação e informação sobre o Mercado de Capitais e a BVM, através da sala 
da BVM, no ISCAM.

Universidade São Tomás de Moçambique (USTM)

Assinado a  18 de Abril de 2018, com o seguinte âmbito: 

a. Divulgação de informação e conhecimento sobre o Mercado de Capitais e o papel 
da BVM no sistema financeiro e na economia nacional;

b. Promoção de pesquisas sobre assuntos relacionados com a economia, sistema 
financeiro, Mercado de Capitais e Bolsa de Valores;

c. Incorporação das matérias sobre o Mercado de Capitais e Bolsa de Valores nos 
curricula de alguns cursos ministrados na USTM;

d. Fomento de palestras, simpósios, conferências, seminários, workshops e outros 
eventos para a apresentação e debate dos resultados da investigação realizada e 
de assuntos de economia e do sistema financeiro;

e. Cooperação e intercâmbio em domínios de interesse para ambas as instituições, 
com destaque para visitas de estudo, troca de informação, acolhimento de está-
gios, fornecimento de docentes para determinadas áreas, realização de consulto-
rias e outros domínios; e,
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f. Realização de acções conjuntas de formação de curta duração, graduação e de 
pós-graduação sobre matérias ligadas ao mercado de valores mobiliários e outras 
de interesse comum entre a USTM e a BVM.

Associação de Pequenas e Médias Empresas de Moçambique (APME)

Assinado a 4 de Maio de 2018, com o seguinte âmbito: 

a. Realização de acções que visam promover e elevar o nível de participação dos 
nacionais no investimento directo estrangeiro e na promoção do conteúdo na-
cional/local;

b. Partilha de informação de mercado que promova a melhoria do ambiente de ne-
gócios e desenvolvimento do Mercado de Capitais;

c. Disseminação de informação e promoção de eventos que contribuam para cons-
ciencializar as PMEs a usar os produtos do Mercado de Capitais e os serviços da 
BVM para o seu desenvolvimento institucional e dos seus negócios;

d. Desenvolvimento de programas de formação e capacitação em matérias ligadas 
ao Mercado de Capitais e Bolsas de Valores;

e. Partilha de recursos e bases de dados de interesse das partes.

Universidade Pedagógica de Moçambique (UP)

Assinado a 3 de Julho de 2018, com o seguinte âmbito: 

a. Promoção de acções no domínio da educação e literacia financeira, aos estudantes, 
docentes e investigadores da UP, e do público em geral;

b. Realizar acções concretas de educação cívica, pesquisas em matérias sobre o 
mercado de valores mobiliários e outras de interesse comum;

c. Desenvolver intercâmbio de recursos humanos na área de formação, visando a 
melhoria da qualidade dos programas académicos e profissionais nas duas ins-
tituições;

d. Contribuir em acções de promoção, execução e divulgação de estudos, projectos, 
pesquisas em matérias sobre o mercado de valores mobiliários e outras actividades 
de interesse comum;
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e. Contribuir em acções de organização e realização conjunta de seminários, confe-
rências, simpósios e workshops, incluindo eventos desportivos, culturais e outros;

f. Realizar acções conjuntas de formação de curta duração, graduação e de pós-
graduação sobre matérias ligadas ao mercado de valores mobiliários e outras de 
interesse comum.

Corporate Business School - Escola Superior de Gestão Corporativa e Social (CBS
-ESGCS)

Assinado a 10 de Julho de 2018, com o seguinte âmbito: 

a. Inserção de módulos sobre o Mercado de Capitais e a Bolsa de Valores nos curricu-
la dos cursos de Gestão, Contabilidade e Finanças da CBS –ESGCS, bem como su-
porte a matérias de Sistema Financeiro, Mercado de Capitais e a Bolsa de Valores;

b. Promoção de pesquisas profissionais sobre temáticas relacionadas com o Mercado 
de Capitais e a Bolsa de Valores;

c. Organização conjunta de eventos, tais como conferências, palestras e seminários, 
para debate de matérias sobre a Economia, Sistema Financeiro, Mercado de Ca-
pitais e outras de interesse comum;

d. Colaboração para a mobilização de financiamento para a realização de disserta-
ções que versem sobre matérias relacionadas com o Mercado de Capitais e a BVM;

e. Possibilidades de os estudantes acederem a estágios na BVM; e

f. Partilha de recursos e bases de dados de interesse das partes.

Colaborações e ParCerias

Banco de Moçambique e Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique

O Banco de Moçambique, na qualidade de regulador do Mercado de Capitais em 
Moçambique, tem estado a colaborar com a BVM e o Instituto de Supervisão de Seguros 
de Moçambique (ISSM) em diversas actividades viradas para o desenvolvimento do 
mercado,no que concerne especificamente a educação e inclusão financeira da popu-
lação moçambicana, a destacar:
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› Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, cuja elaboração é coordenada pelo 
Banco de Moçambique (BM) e tem contado com as contribuições da BVM e ISSM, 
no que tange as actividades de educação financeira implementadas por estas 
instituições no âmbito do Mercado de Capitais e Seguros; e,

› Organização de um evento anual, em celebração da Semana Internacional do 
Dinheiro, realizado mundialmente, com o objectivo de fazer a consciencialização de 
jovens estudantes sobre a importância do dinheiro, poupança e empreendedorismo.

Semana Internacional do Dinheiro, Março de 2016

New Capital

A BVM tem colaborado com a empresa New Capital, no planeamento e organização de 
actividades de educação financeira, tendo-se, até ao presente, trabalhado na produção 
de vídeos didácticos, apresentados por três colaboradoras da instituição e inseridos 
pela New Capital na Televisão de Moçambique (TVM), especificamente apresentados 
na TVM, através do programa “Start Up”.
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Televisão de Moçambique

Para além da inserção de vídeos didácticos sobre o Mercado de Capitais supracitados, 
durante 3 anos (2013-2015), a BVM participou no programa “Mercados”da TVM, dispondo 
de cerca de 5 minutos para apresentar conceitos do Mercado de Capitais e informação 
sobre as alternativas de financiamento e investimento na Bolsa de Valores.

Instituto de Gestão das Participações do Estado

A BVM tem estado a colaborar com o Instituto de Gestão das Participações do 
Estado (IGEPE), com vista a desenvolver mecanismos para promover o processo de 
privatizações das empresas detidas pelo Estado, através da abertura do capital, por 
via da Bolsa de Valores.

Autoridade Tributária de Moçambique

A BVM tem estado a colaborar com a Autoridade Tributária de Moçambique (AT) com 
vista a promover a atribuição de NUITs aos investidores do Mercado de Capitais e 
acelerar/facilitar o processo de registo dos mesmos na Central de Valores Mobiliários 
(CVM).

Ainda, a ATM representa um parceiro importante e estratégico para a concretização 
dos objectivos da BVM, no que tange à criação de incentivos para os participantes do 
Mercado de Capitais em Moçambique, nomeadamente as empresas e investidores.

PartiCiPação na elaboração de estudos e outros doCuMentos

A BVM tem participado na elaboração dos seguintes documentos e/ou estudos:

Estratégia Para a Melhoria do Ambiente de Negócios em Moçambique 2013-2017

No âmbito das reformas levadas a cabo pelo Governo de Moçambique com vista a me-
lhoria do ambiente de negócios, foi elaborada a Estratégia Para a Melhoria do Ambiente 
de Negócios em Moçambique (EMAN), tendo sido implementada em dois períodos, 
nomeadamente, de 2008 a 2012 e 2013 a 2017. Este documento tem como principais 
pilares estratégicos a simplificação do ciclo de negócios e a melhoria da competitividade.

Nesta vertente, em 2015, a BVM procedeu à redução dos quantitativos mínimos para 
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a admissão de empresas à cotação na BVM, bem como a contínua disponibilização 
de informação relevante para o desenvolvimento do mercado e melhoria do clima de 
negócios em Moçambique.

Estratégia para o Desenvolvimento do Sector Financeiro em Moçambique2013-2022

A BVM participou durante a elaboração da Estratégica para o Desenvolvimento do 
Sector Financeiro em Moçambique (EDSFM), um instrumento do governo moçambicano, 
liderado pelo Ministério da Economia e Finanças (MEF) que visa manter a estabilidade 
financeira, incrementar o acesso ao crédito, serviços e apoio ao crescimento económico 
inclusivo, bem como elevar os níveis da oferta de capital privado, para acelerar o cres-
cimento da banca nacional.

No âmbito desta estratégia, a BVM conta com indicadores que devem ser cumpridos 
até 2022, sendo o principal, relativo à capacitação da população moçambicana sobre 
matérias do Mercado de Capitais e da Bolsa de Valores.

Programa Quinquenal do Governo 2015-2019

Em 2014 e 2015, a BVM participou durante a elaboração do Programa Quinquenal do 
Governo (PQG), através de contribuições ao pilar 3, relativo à situação macroeconómica 
e matérias relacionadas ao desenvolvimento estável do Mercado de Capitais, a título de 
exemplo, a admissão de empresas à cotação na BVM. A sua implementação, baseia-se 
em dois instrumentos de programação nomeadamente, o Cenário Fiscal de Médio Prazo 
(CFMP), de 3 anos e o Plano Económico Social (PES), de 1 ano, descrito a seguir.

Plano de Actividades e Orçamento & Plano Económico Social

O Plano de Actividade e Orçamento (PAO), cuja entidade coordenadora é o MEF, é 
um instrumento do governo moçambicano que serve para fazer o arrolamento das 
actividades a serem implementadas a nível do sector financeiro, materializado através 
do PES.

A BVM participa em duas actividades do PES, nomeadamente a promoção da captação 
de empresas e o incremento da capitalização bolsista em percentagem do PIB, através 
da disponibilização de informação sobre as mesmas, junto do Mercado de Capitais.

Cooperação e parCerias da Bolsa de Valores de MoçaMBique
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Estratégia Nacional de Inclusão financeira 2016-2021

A Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (ENIF) é um instrumento lançado pelo 
governo moçambicano com vista a incrementar os níveis de acesso da população e 
das empresas aos serviços financeiros formais, liderado pelo BM, que conta com a 
participação do ISSM e da BVM, bem como com contribuições de outros actores do 
mercado financeiro nacional.

A BVM tem participado em reuniões periódicas com os parceiros acima referidos e 
outros intervenientes do sector financeiro moçambicano (grupos de trabalho), para 
dar o ponto de situação e perspectivar as acções que vão concorrer para a inclusão 
financeira no país.

Estratégia para o Desenvolvimento das PME’s

A BVM contribuiu para a elaboração e revisão da Estratégia para o Desenvolvimento das 
PME’s, desenvolvido pelo IPEME, mais especificamente no concernente aos Estatutos 
das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME’s), introdução de um Sistema de 
Garantia Mútua, factoring como janela de financiamento através da Bolsa de Valores, 
operacionalização dos Fundos de Investimento, formação e informação financeira para 
as MPME’s, promoção e criação de um quadro legal de promoção de entidades de Ca-
pital de Risco e a revisão das condições de acesso das MPME’s à BVM.
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COOPeRaÇÃO a NÍVeL INtErNACIONAL

MeMorandos de entendiMento e ProtoColos de CooPeração

EURONEXT LISBON

A 8 de Março de 2013, a BVM estabeleceu um Protocolo de Cooperação com a EURO-
NEXT LISBON – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., cujo objectivo 
é o desenvolvimento de uma parceria estratégica de benefício comum, concretizada 
através das seguintes actividades:

› Acções de formação, a ministrar pela EURONEXT LISBON;

› Desenvolvimento do Mercado de Capitais de Moçambique disponibilizando-se a 
EURONEXT LISBON para receber representantes da BVM em eventos de relevância 
para a BVM, organizados e patrocinados pela EURONEXT LISBON;

› Desenvolvimento de esforços conjuntos no sentido de estudar formas de actuação 
que possam dar resposta às necessidades dos mercados de capitais de Portugal 
e Moçambique (no que tange à liquidez, aproveitamento de economias de custos 
operacionais, visibilidade das entidades emitentes e redução do custo de capital, 
entre outros);

› Convidar a EURONEXT LISBON para participar em missões dirigidas a países 
Africanos, organizados ou patrocinados pela BVM; e,

› Troca de informação.

Bolsa de Valores de Varsóvia

Em Junho de 2014, a BVM assinou um Memorando de Entendimento com a Bolsa de 
Valores de Varsóvia cujo objectivo é o de melhorar a cooperação mútua entre as partes, 
com vista a facilitar o alcance das suas respectivas responsabilidades estatuárias, no que 
concerne ao desenvolvimento eficiente e sustentável, tendo em conta o cumprimento 
total com a legislação de cada país.

Nestes termos, o Memorando de Entendimento prevê a troca de informação, podendo 
incluir outras iniciativas viradas para o intercâmbio de colaboradores, capacitação e 
outras actividades de benefício mútuo, com custos comparticipados.

Cooperação e parCerias da Bolsa de Valores de MoçaMBique
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Financial Sector Deepening Moçambique

A parceria de trabalho entre a BVM e o Financial Sector Deepening Moçambique 
(FSDMoç), um programa do governo britânico, iniciou no segundo semestre de 2014, 
tendo a 14 de Outubro de 2016, sido assinado um Memorando de Entendimento entre 
as duas instituições, que estipula as bases ou delineamentos da parceria, no que tange 
ao suporte, apoio, definição e implementação de projectos com vista à promoção da 
inclusão financeira em Moçambique, desenvolvimento institucional da BVM, mais espe-
cificamente as áreas jurídico-legal e de operações e melhoria das condições de acesso 
das PME’s à BVM.

Nestes termos, a parceria baseia-se no financiamento de projectos da BVM pelo FSDMoç, 
ao nível de:

a. Capacitação institucional dos seus quadros e dos meios tecnológicos;

b. Fortalecimento da BVM como fonte alternativa de financiamento às PMEs;

c. Divulgação da BVM e demais acções de educação e literacia financeira;

d. Desenvolvimento de novos mercados, produtos e serviços;

e. Estabelecimento de relações de cooperação com outras instituições de 
financiamento ao desenvolvimento; e,

f. Definição de estratégias que assegurem o acompanhamento do crescimento 
económico do país.

Como resultando do Memorando de Entendimento, o FSDMoç procedeu à contratação 
de uma empresa de consultoria com vista a elaboração do Plano Estratégico da BVM 
2017–2021, tendo o mesmo sido aprovado e lançado a 11 de Dezembro de 2017.

› Adicionalmente, a BVM contou com o apoio do FSDMoç durante a implemen-
tação de iniciativas de educação financeira, nomeadamente: Workshop com os 
empresários associados à CTA, a 22 de Março de 2017,  e formação de jornalistas, 
a 30 e 31 de Maio de 2017.
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Workshop com os empresários associados à CTA, Março de 2017

Formação de jornalistas, Maio de 2017

› Celebração da Semana Internacional do Dinheiro (GMW), realizada pela BVM, em 
Março de 2016, bem como em 2017 e 2018, numa parceria com o BM e ISSM, tendo 
o FSDMoç disponibilizado tablets para o desafio entre as escolas participantes 
no evento.
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Semana Internacional do Dinheiro, Março de 2018

Bolsas de Valores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)

Ao 16 de Julho de 2018 a BVM assinou um Protocolo de Cooperação com as Bolsas 
de Valores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), nomeadamente, 
Bolsa de Valores do Cabo Verde, S.A, Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), 
S.A, e a EURONEXT LISBON, com o objectivo de regular e estabelecer os princípios 
essenciais e os objectivos comuns pelos quais as Bolsas signatárias se regerão com vista 
ao desenvolvimento de uma parceria estratégica que traga benefícios as Partes, a qual 
se concretizará prioritariamente, em três grandes áreas:   

a. Apoio à diversificação das fontes de financiamento (capital/dívida) e internacio-
nalização dos mercados de capitais locais;

b. Estabelecimento de parcerias para desenvolvimento ou fornecimento de soluções 
tecnológicas que apoiem a eficácia dos processos e facilitem o acesso dos emi-
tentes e investidores nacionais e internacionais aos mercados; e

c. Implementação de acções de informação e formação, a ministrar pelas Partes em 
função das respectivas capacidades e disponibilidades. 
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Assinatura do Memorando de Entendimento das Bolsas de Valores da Comunidade dos Países 

da Língua Portuguesa (CPLP), Julho de 2018

Colaborações e aPoios

Bolsa de Valores de Bombaim

A BVM tem colaborado com a Bolsa de Valores de Bombaim (BSE Ltd), no âmbito da 
realização de iniciativas de capacitação dos colaboradores da BVM, tendo, até ao presente, 
duas equipas se deslocado a Mumbai – Índia, para participar no curso sobre Operações do 
Mercado de Valores Mobiliários, Vigilância e Gestão de Risco, no Instituto BSE.

Banco Mundial

Moçambique tem recebido missões de delegações do Banco Mundial, com o objectivo de 
reforçar a estabilidade financeira no país, aumentar o acesso ao financiamento por parte 
das famílias e das empresas, e melhorar o desenvolvimento dos mercados financeiros a 
longo prazo, considerando três pilares de intervenção, nomeadamente: a estabilidade fi-
nanceira, inclusão financeira e o desenvolvimento dos mercados financeiros a longo prazo.

Neste âmbito, a BVM tem beneficiado de visitas realizadas por esta entidade, com re-
sultados significativos para o desenvolvimento do Mercado de Capitais e da Bolsa de 
Valores, nomeadamente:

› Capacitações que tiveram o seu início em 2013 e têm por objectivo dar assistência 
técnica a Moçambique no desenho do plano de reformas para a gestão da dívida 
pública;

Cooperação e parCerias da Bolsa de Valores de MoçaMBique
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› Formação sobre os princípios do Comité de Pagamentos e Infra-estruturas de Mer-
cado (CPMI) da Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários 
(IOSCO) para as Infra-estruturas dos Mercados Financeiros (PFMI), realizada no 
primeiro trimestre de 2016;

› Colaboração com o BM no processo de interligação do sistema da CVM ao sistema 
do Metical em tempo real (gerido pelo BM), que visa permitir o uso das obrigações 
do tesouro pelos bancos como colaterais no mercado monetário interbancário; e,

› Aprovação pela BVM, dos procedimentos que atribuem o serviço de Entrega contra 
Pagamento (Delivery Versus Payment) à CVM.

Ademais, a parceria prevê a melhoria da comunicação entre o MEF e os agentes do mer-
cado, estabelecendo reuniões periódicas com os Operadores Especializados em Obriga-
ções do Tesouro (OEOT’s), por forma a melhorar a compreensão sobre as condições de 
mercado e a demanda pelos títulos do Governo.

Governo Britânico/Alto-Comissariado/Bolsa de Valores de Londres

Na sequência das visitas dos Honoráveis Lord Mayors da cidade de Londres, Alderman 
Alan Yarrow e Andrew Parmley, assinaladas a 13 de Outubro de 2015 e 12 de Setembro 
de 2017, respectivamente, a BVM tem beneficiado do apoio do governo britânico, através 
de participações em formações sobre o mercado financeiro,a primeira direccionada para 
7 colaboradores da instituição, na Bolsa de Valores de Londres (LSE) e a segunda, em 
Maputo, para cerca de 20 colaboradores da BVM e 24 representantes de instituições 
intervenientes no Mercado de Capitais moçambicano.

Visita do Honorável Lord Mayor da cidade de Londres, Andrew Parmley, Setembro de 2017
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De referir que as formações têm sido financiadas através do pacote de bolsas oferecidas 
pela “Mansion House”, direccionadas a estudantes e jovens executivos, e o apoio tem sido 
coordenado pelo Alto-Comissariado Britânico em Maputo, no que concerne à organização 
dos aspectos logísticos.

Child & Youth Finance International

Desde 2016, a convite da Child & Youth Finance International (CYFI), a BVM tem 
participado nas celebrações da GMW, que decorre em mais de 120 países e visa capacitar 
jovens estudantes em matérias relacionadas à poupança, investimentos e empreende-
dorismo juvenil.

De referir que até ao presente, a BVM realizou 3 eventos em anos consecutivos (2016, 
2017 e 2018), tendo o primeiro sido por conta própria, nas suas instalações, e os outros 
dois, em parceria com o BM e o ISSM, no Auditório Municipal da Matola (actual Auditório 
Carlos Tembe), e na Escola Secundária Francisco Manyanga, respectivamente.

Banco Africano de Desenvolvimento

Em Fevereiro de 2017, teve lugar a visita do Exmo. Representante Residente do Banco 
Africano de Desenvolvimento (BAD) em Moçambique, Joseph Ribeiro, à BVM, com o 
objectivo de estreitar a relação de parceria entre as duas instituições, que visa apoiar a 
BVM a fazer face aos desafios concernentes à dinamização do Mercado de Capitais, ca-
pacitação institucional e potenciamento do Programa de Educação Financeira 2017-2019. 
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Visita do Representante do BAD em Moçambique à BVM, Fevereiro de 2017

De referir que o BAD oferece apoio através do financiamento de Trust Funds interna-
cionais, tendo sido identificadas áreas de cooperação com a BVM, com destaque para 
o apoio durante a realização de estudos sobre o Mercado de Capitais.

Visita do Representante do BAD em Moçambique à BVM,Fevereiro de 2017

Embaixada do Brasil em Moçambique e B3

A 17 de Maio de 2017, teve lugar a visita de Exmo. Embaixador do Brasil, Rodrigo Baena 
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Soares à BVM, tendoa mesma servido para estabelecer uma colaboração entre as duas 
instituições. Nestes termos, a BVM tem contado com o apoio da Embaixada do Brasil, 
com vista ao fortalecimento das relações de trabalho com o Brasil, Bolsa, Balcão (B3), 
anteriormente denominado BM & FBovespa, que até ao presente se tem  caracterizado 
pela troca de experiências sobre as operações do Mercado de Capitais e da Bolsa de 
Valores.

Visita do Embaixador do Brasil em Moçambique à BVM, Maio de 2017

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Empresarial (SPEED+)

Em 2017, a BVM contou com o apoio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Eco-
nómico e Empresarial (SPEED+) da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Interna-
cional (USAID), com vista à realização de um estudo sobre o Mercado de Capitais, por 
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dois consultores, nomeadamente o Sr. John Thomson, de nacionalidade americana e 
o Sr. Hipólito Hamela, de nacionalidade moçambicana, com o objectivo de entender o 
estágio de desenvolvimento deste mercado em Moçambique, e identificar os principais 
desafios para o seu crescimento.

Lançamento do estudo sobre o Mercado de Capitais, Julho de 2017

Embaixada de Portugal

A 13 de Novembro de 2017, a Exma. Embaixadora de Portugal em Moçambique, Helena 
Paiva, doou 41 livros e publicações com vista a enriquecer o acervo bibliográfico da 
instituição e contribuir para o apetrechamento da Biblioteca da BVM.
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Visita da  Embaixadora de Portugal em Moçambique à BVM, Novembro de 2017

Doação de livros pela Embaixada de Portugal em Moçambique à BVM, Novembro de 2017

Fundo Monetário Internacional

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos com o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
a BVM tem participado em encontros com especialistas do Banco Mundial, com vista 
à apresentação de uma metodologia de estudo, avaliação e gestão da dívida pública 
(DeMPA- sigla em inglês), tendo os eventos contado também com a participação de 
quadros do MEF, BM e FMI.
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De referir que a 15 de Dezembro de 2017, a BVM recebeu o Representante Residente do 
FMI, Ari Aisen, numa visita de cortesia, tendo a mesma servido para fortalecer os laços de 
cooperação entre as duas instituições, perspectivando-se o apoio na área de formação 
técnica dos quadros da BVM, através do Instituto de Desenvolvimento de Capacidades, 
sediado nos Estados Unidos da América (EUA).

Filiações da bVM

Associação das Bolsas de Valores de África

A Associação das Bolsas de Valores de África (ASEA) é uma associação fundada em 
1993, em Nairobi – Quénia, e tem como principal objectivo proporcionar um fórum para o 
intercâmbio, troca de informação, cooperação e assistência tecnológica entre as bolsas 
de valores membros da associação1, através das seguintes acções:

a. Promover a visibilidade dos membros da ASEA a nível internacional e atrair capital 
para os mercados de capitais africanos;

b. Estabelecer um portal informativo sobre os mercados africanos e oferecer 
informação agregada e dados estatísticos sobre as bolsas de valores africanas;

c. Fomentar a cooperação, colaboração e advogar pelos membros da associação;

d. Promover o desenvolvimento dos mercados de capitais de cada membro;

e. Motivar iniciativas de capacitação e formação dos membros; e,

f. Iniciar alianças estratégicas em nome dos membros;

No presente, esta conta com 28 membros e um comité executivo, constituído por 8 
representantes (eleitos a cada dois anos), nomeadamente:

1. sr. oscar onyema, da Bolsa de Valores da Nigéria (NSE) - Presidente

2. sr. Karim Hajji, da Bolsa de Valores de Casablanca (BVC) - Vice-Presidente

3. sr. Geoffrey odundo, da Bolsa de Valores de Nairobi (NSE)

4. sr. edoh amenounve, da Bolsa de Valores Mobiliários Regional (BRVM)

1 Bolsas de Valores do Botswana, Tunísia, Cabo Verde, Casa Blanca, Dar Es Salaam, Duala, 
Egipto, Joanesburgo, Gana, Khartoum, Líbia, Malawi, Moçambique, Lusaka, Nairobi, Namíbia, Nigéria, 
Ruanda, Seicheles, Serra Leoa, Maurícias, E - Swatini, Uganda, Zimbabwe e Zar – X (África do Sul), 
bem como, a Bolsa Regional de Valores Mobiliários, FMDQ Fora Bolsa, NASD Fora Bolsa.
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5. sra. Zeona Jacobs, da Bolsa de Valores de Joanesburgo (JSE)

6. sr. thapelo tsheole, da Bolsa de Valores do Botswana (BSE)

7. sr. Mohammed omran, da Bolsa de Valores do Egipto (EGX)

8. sr. Pierre ekoule, da Bolsa de Valores de Duala (DSX)

A associação conta ainda com os seguintes grupos de trabalho e comité:

› Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Mercado, presidido pela BSE

› Grupo de Trabalho sobre Políticas e Regulamentação, presidido pela BRVM

› Grupo de Trabalho para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas, presidido 
pela JSE

› Grupo de Trabalho sobre a Tecnologia Disruptiva, presidido pela TBD

› Grupo de Trabalho para a Sustentabilidade, presidido pela EGX

› Comité de Auditoria e Finanças, presidido pela Bolsa de Valores de Nairobi

A BVM participa nas reuniões anuais da ASEA (em Novembro), que tem como objec-
tivo proporcionar um fórum para o intercâmbio, troca de experiências e cooperação, 
e representa uma oportunidade para os seus membros compararem os estágios de 
desenvolvimento dos projectos e planos em curso junto dos seus mercados.

21ª Reunião da Associação das Bolsas de Valores de África, Novembro de 2016
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De referir que o evento é caracterizado pela realização de uma reunião do Comité 
Executivo e Assembleia Geral durante o primeiro dia, seguido de sessões de debates 
durante os dois dias subsequentes.

É dever dos membros fazer a actualização dos relatórios mensais da ASEA, no website 
da associação.

Comité das Bolsas de Valores da SADC

A BVM é membro fundador do Comité das Bolsas de Valores da SADC (CoSSE), que é 
uma organização criada em 1997, com o principal objectivo de promover a cooperação 
e colaboração entre os seus membros2, sendo que a presidência e secretariado estão 
actualmente sob a responsabilidade da BSE, e a Vice-presidência a cargo da Bolsa de 
Valores do Malawi (MSE).

Esta faz parte das estruturas da Comunidade dos Países da África Austral (SADC), 
responde ao Comité dos Governadores dos Bancos Centrais (CCBG) e tem estado a 
colaborar com o Comité de Seguros, Valores Mobiliários e Autoridades Financeiras Não 
Bancárias (CISNA).

O Comité tem os seguintes objectivos específicos:

a. Melhorar as bases e capacidades operacionais, de regulamentação e técnicas das 
bolsas da SADC;

b. Tornar o mercado de valores mobiliários regional mais atractivo para investidores 
regionais e internacionais;

c. Aumentar a liquidez do mercado e melhorar a negociação dos diversos valores 
mobiliários e instrumentos financeiros;

d. Promover o desenvolvimento de um mercado de valores mobiliários eficiente, justo 
e transparente, dentro da região da SADC;

e. Encorajar a transferência do capital intelectual e do conhecimento técnico do 
mercado de valores mobiliários entre os países membros da CoSSE;

f. Incentivar a interacção entre os participantes do mercado;

2 Bolsas de Valores de Joanesburgo (África do Sul), Botswana, Malawi, Maurícias, Moçam-
bique, Namíbia, E - Swatini, Tanzânia, Lusaka (Zâmbia), Zimbabwe, Lesoto, Angola e Zar-X.
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g. Incentivar o desenvolvimento de um ambiente harmonizado do mercado de valores 
mobiliários dentro da região da SADC; e,

h. Maximizar a cooperação entre os membros.

Para além dos Estatutos (charter) e Aide-Memoire, o CoSSE aprovou um Plano 
Estratégico 2012-2016, actualmente em fase de revisão, cujas actividades decorrem em 
torno de 3 sub-comités, nomeadamente:

› Sub-comité para a Capacitação e Visibilidade das Bolsas de Valores, actualmente 
presidido pela BVM;

› Sub-comité para o Desenvolvimento dos Mercados, actualmente presidido pela 
Bolsa de Valores de Dar-Es-Salaam (DSE); e

› Sub-comité para os Assuntos Legais e Secretariado, actualmente presidido pela 
Bolsa de Valores da Namíbia (NSX).

No âmbito dos trabalhos dos sub-comités supracitados, importa mencionar o Projecto 
de Interligação das bolsas da SADC, desenvolvido pelo sub-comité para o desenvolvi-
mento de mercados, com vista à interligação dos sistemas de negociação, facilitando 
assim a realização de transacções transfronteiriças, bem como o Webinar de capacita-
ção, criado pelo sub-comité para a capacitação e visibilidade, e a revisão dos estatutos 
do CoSSE, realizado pelo sub-comité para os assuntos legais e secretariado.

Os membros do CoSSE têm vindo a reunir-se numa base semestral (em Março e 
Setembro) com o objectivo de debater matérias viradas para o desenvolvimento do 
Mercado de Capitais regional.

53ª Reunião do Comité das Bolsas de Valores da SADC, Março de 2018
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Outros eventos realizados no âmbito dos trabalhos do Comité são:

› Fórum dos Operadores de Bolsa da região da SADC, realizado a 7 de Dezembro 
de 2016,nas instalações da JSE, em Sandton – África do Sul, como resultado da 
implementação do Projecto de Interligação das Bolsas de Valores da SADC, tendo 
contado com a participação de 1 representante da BVM e 4 operadores de bolsa 
moçambicanos.

› Webinar sobre Exchange Traded Funds, realizado a 11 de Dezembro de 2017, que 
representou a primeira iniciativa de capacitação através desta plataforma.

Ademais, a BVM tem participado em iniciativas de capacitação esporádicas, organizadas 
pelas bolsas de valores membros do CoSSE e parceiros de cooperação.

É dever dos membros, enviar relatórios semestrais ao secretariado do CoSSE, com 
informação sobre os principais desenvolvimentos dos seus mercados.

Fórum das Bolsas dos Estados Membros da Organização para a Cooperação Islâmica

A Organização para a Cooperação Islâmica (OIC) foi criada a 25 de Setembro 1969, du-
rante a cimeira histórica que teve lugar em Rabat - Reino de Marrocos, sendo a segunda 
maior organização inter-governamental depois das Nações Unidas (UN), com uma 
adesão de 58 Estados3 distribuídos por quatro continentes, com o objectivo de garantir, 
salvaguardar e proteger os interesses do mundo islâmico, no espírito da promoção da 
paz e harmonia internacional entre os vários países do mundo.

Assim, sendo Moçambique um dos membros desta organização (desde1994), a BVM 
passou automaticamente a ser membro do Fórum das Bolsas de Valores dos Estados 
membros da OIC, cuja primeira reunião foi realizada em 2005, em Istambul – Turquia.

A BVM tem participado nas reuniões do Fórum das Bolsas dos Estados Membros da 
OIC, realizadas anualmente (em Outubro), em Istambul – Turquia, com o objectivo de 
dar o ponto de situação sobre as actividades desenvolvidas pelos grupos de trabalho 

3 Afeganistão, Albânia, Algéria, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Benim, Brunei Darussa-
lam, Burquina Faso, Camarões, Chade, Comores, Costa do Marfim, Djibuti, Egipto, Gabão, Gâmbia, 
Guiné, Guiné Bissau, Guiana, Indonésia, Irão, Iraque, Jordão, Cazaquistão, Kuwait, Quirguistão, Líbano, 
JamahiriyaÁrabe da Líbia, Malásia, Maldivas, Mali, Mauritânia, Marrocos, Moçambique, Níger, Nigéria, 
Oman, Paquistão, Palestina, Qatar, Arábia Saudita, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão, Suriname, 
Síria, Tajiquistão, Togo, Tunísia, Turquia, Turquemenistão, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Uzbe-
quistão e Iémen
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(compostos pela bolsas-membros) e apresentar perspectivas com vista ao desenvolvi-
mento do Mercado de Capitais dos Estados membros da OIC.

9º Fórum das Bolsas dos Estados Membros da OIC, Outubro de 2016

É dever dos membros, enviar relatórios solicitados anualmente pelo secretariado do 
fórum, com dados estatísticos sobre as operações das bolsas de valores e central de 
valores mobiliários.

Associação das Agências Nacionais de Codificação

Como resultado da parceria entre a BVM e a Associação das Agências Nacionais de 
Codificação (ANNA) desde Agosto de 2013, em 2017 esta passou a ser membro efectivo 
da associação, um organismo criado com o objectivo de oferecer   produtos e serviços 
de identificação de referência mundial, para a classificação de instrumentos financeiros, 
bem como de participantes do sistema financeiro.

De referir que a ANNA está actualmente presente em mais de 120 países e conta com 
a filiação de bancos centrais, centrais de valores mobiliários, provedores de dados, 
reguladores e bolsas de valores.

A BVM tem participado nas Assembleias Gerais da ANNA, realizadas anualmente, com 
o objectivo de fazer o acompanhamento das actividades e progressos assistidos junto 
dos membros da associação.
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É dever dos membros, enviar relatórios anuais ao secretariado da ANNA, com 
informação relativa à codificação de valores mobiliários.

PartiCiPação eM eVentos

Congresso Mundial de Bolsas

A BVM participa nas reuniões do Congresso Mundial das Bolsas (WEC), que se realiza 
anualmente (normalmente no primeiro trimestre de cada ano) e tem por objectivo reunir 
a comunidade das bolsas, com o objectivo de examinar a estratégia, oportunidades e os 
desafios presentes na indústria financeira tendo, no evento realizado em Março de 2015, 
a BVM participado no painel sobre o Estabelecimento Eficaz do Mercado das PME’s, 
representada a nível da Presidência.

Instituto de Gestão Financeira e Macroeconómica da África Oriental e Subsariana

A convite do MEF, desde 2013, a BVM participa em acções de capacitação organizadas 
pelo Instituto de Gestão Financeira e Macroeconómica da África Oriental e Subsaria-
na (MEFMI), sobre matérias relacionadas com a gestão da dívida pública, estatísticas 
financeiras e outras matérias macroeconómicas.

Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África

Em Agosto de 2017, a BVM participou no Diálogo Público-Privado entre Empresários 
Africanos e Japoneses, que teve lugar durante a VII Conferência Internacional de Tóquio 
para o Desenvolvimento de África (TICAD), no Centro Internacional de Conferências 
Joaquim Chissano.

De referir que este evento realizou-se à margem da reunião ministerial e contou com a 
participação de entidades do Governo de diversos países africanos(cerca de 49 empre-
sas privadas japonesas e mais de 400 participantes de cerca de 130 empresas africanas) 
do sector público e privado.

Seminário Building African Financial Markets

À margem das actividades da ASEA, a BVM participa nos seminários Building African 
Financial Markets (BAFM), um evento virado para a capacitação sobre o mercado 
financeiro, organizado anualmente no segundo trimestre de cada ano, e conta com 
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diversas entidades representantes do sector financeiro de África e do mundo.

PartiCiPação na elaboração de estudos e outros doCuMentos

A BVM tem participado na elaboração dos seguintes documentos e/ou estudos:

Protocolo de Finanças e Investimento

O Protocolo de Finanças e Investimento (FIP) é um instrumento criado pela SADC, 
que visa:

› Promover a cooperação e harmonização em matérias de finanças, investimento e 
políticas macroeconómicas dos estados membros; e,

› Contribuir para o estabelecimento de um mercado comum, melhoria do ambiente 
de negócios, bem como o aumento do fluxo de investimentos.

De referir que o instrumento é elaborado individualmente a nível dos Estados membros 
da SADC, com participação de diversas entidades que representam o sistema financeiro 
dos mesmos países.

Em Moçambique, a elaboração do documento é liderada pela Direcção de Cooperação 
do MEF, sendo que a BVM participa através da submissão de informação relativa ao 
anexo 11, referente à Cooperação entre as Bolsas de Valores da SADC, sobre matérias 
relacionadas com a filiação ao CoSSE, troca de informação, participação em actividades 
de capacitação, harmonização de procedimentos, cumprimento com as normas mínimas 
de vigilância e avalização de riscos e a diversificação e registo dos participantes do 
mercado.

A elaboração do mesmo conta ainda com a participação de entidades como a APIEX, 
MEF, ATM, BM, ISSM, BVM e o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique 
(GIFiM), para apresentar o estágio de desenvolvimento das actividades do documento.

Relatório Anual do Comité de Seguros, Valores Mobiliários e Autoridades Financeiras 
Não Bancárias

Relativamente ao CISNA, a BVM tem contribuído com informação relativa ao estágio 
de desenvolvimento e processo de harmonização da legislação e procedimentos que 
regem o Mercado de Capitais, no que concerne às duas principais temáticas adstritas a 
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Moçambique, nomeadamente “Mecanismos de Reforço de Transacções Transfronteiriças 
para Instituições Financeiras Não Bancárias” e a “Inclusão Financeira”.

Importa referir que as instituições membros do CISNA em Moçambique são o BM e o 
ISSM. Nestes termos, segundo informação facultada pelo Departamento de Regula-
mentação e Licenciamento do BM, o processo de harmonização ainda encontra-se na 
sua fase inicial, tendo sido estabelecidos grupos de países para trabalhar na criação 
de modelos de regulamentação a serem adoptados a posterior (através de um Plano 
Estratégico), pelos países membros do CISNA.

Política Operacional para o Desenvolvimento

As séries da Política Operacional para o Desenvolvimento (DPO) são instrumentos 
produzidos pelo Banco Mundial, com o objectivo de apoiar o Governo de Moçambique 
a implementar reformas no sector financeiro nacional. Neste âmbito, a BVM tem vindo 
a partilhar informações com as delegações deste Banco, com vista ao delineamento das 
actividades necessárias para o alcance dos objectivos estabelecidos.
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CONsideRaÇÕes FINAIs

A presente Brochura apresenta o histórico de parcerias e colaborações estabelecidas 
pela BVM ao longo dos anos, que tem desempenhado um papel primordial para o 
desenvolvimento da instituição e do Mercado de Capitais, através da implementação de 
iniciativas que visam a melhoria do nível de educação e inclusão financeira da população 
moçambicana e do acesso aos serviços financeiros, mais especificamente o financia-
mento e investimento por via da Bolsa de Valores.

A brochura encontra-se estruturada em duas partes principais, nomeadamente a 
cooperação a nível nacional e a cooperação a nível internacional, com a descrição de 
instrumentos estabelecidos com os principais intervenientes do sistema financeiro (na 
forma de memorandos de entendimento e protocolos de cooperação), bem como de 
colaborações com outras entidades que actuam no mesmo mercado, e da participação 
da BVM em eventos e estudos que concorrem para o desenvolvimento do Mercado de 
Capitais nacional e internacional.

Importa referir que tendo em conta o espírito de continuidade das actividades de 
cooperação, perspectivam-se outras parcerias, em forma de colaborações e/ou 
assinatura de Memorandos de Entendimento com instituições académicas, Bolsas de 
Valores, e a Associação das Centrais Depositárias de África & Médio Oriente (AMEDA).

Este exercício de sistematização das actividades no domínio da cooperação e parcerias 
da BVM, tem em vista impulsionar a implementação dos acordos inter-institucionais 
estabelecidos e de alargar o escopo da colaboração institucional, visando ampliar a 
abrangência, ter maior impacto e garantir a sustentabilidade das acções levadas a cabo 
pela BVM.
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Av. 25 de Setembro, 
1230, 5º andar Bloco 5
Maputo - Moçambique

Linha Verde: 800 4455
Fixo: +258-21-308826/7/8
Cel.: +258 84 3014910 / 82 3007140
Caixa postal nº 4773

Website - www.bvm.co.mz

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

MISSÃO

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

VISÃO

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

VALORES
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