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Comunicado de Imprensa  
 

 

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) e o Instituto Nacional de Minas 
(INAMI), vão assinar um Memorando de Entendimento tendo por 
objectivo a colaboração conjunta das duas Instituições, em projectos de 
interesse comum no âmbito da promoção do registo e das oportunidades 
financiamento as empresas do sector mineiro na BVM. 
 
 

A BVM e o INAMI, desejam estabelecer vínculos de cooperação, visando 
o fortalecimento da parceria na divulgação e na consciencialização 
sobre a admissão à cotação de empresas do sector mineiro na Bolsa de 
Valores de Moçambique e o uso dos produtos do mercado de capitais, 
bem como o processo de registo das empresas mineiras na Central de 
Valores Mobiliários (CVM), em serviço especializado da BVM. 
 

Para além de permitir que as empresas do sector mineiro se cotem em 
Bolsa esta parceria vai estabelecer relações de cooperação que 
concorram para o desenvolvimento da educação financeira, formação, 
capacitação e investigação nos domínios da Educação, economia, 
sistema financeiro, mercado de capitais e bolsa de valores, bem como o 
papel da BVM no financiamento as empresas do sector mineiro. 
 

Refira-se que as duas instituições reconhecem a importância que o 
mercado de capitais e a Bolsa de Valores tem para a melhoria continua 
do ambiente de negócios, e competitividade da economia nacional, 
através da provisão de informação financeira e de mercado e 
colaboração na promoção de boas práticas de gestão das empresas 
mineiras moçambicanaseincetivo à inclusão e literacia financeira.  
 

O evento contará com a presença de dirigentes e quadros da BVM e do 
INAMI, parceiros, entre outros.  

 

Dada a importância do evento, muito agradecemos a presença do 
vosso prestigiado órgão de comunicação social, para a devida 
cobertura e divulgação do mesmo, que terá lugar na Terça-feira, dia 15 
de Dezembro de 2020,pelas 10H:30, nas Instalações da BVM, Av. 25 de 
Setembro, n°1230, 5º Andar, Bloco 5, Cidade de Maputo. 
 
Melhores Cumprimentos  
 

                                    Maputo, 14 de Dezembro de 2020 

 


