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Popularizar e
democratizar a Bolsa
de Valores vai exigir
a transformação
profunda da
cultura financeira
prevalecente em
Moçambique

Ruchir Sharma, autor da obra “Os Milagres Económicos do Futuro: Porque crescem umas economias e outras não?” aponta que ninguém é capaz
de identificar, com certeza, qual a combinação
exacta de motivos que fazem um país crescer ou
deixar de crescer. Não existe uma fórmula miraculosa para o efeito, mas apenas uma longa lista de
ingredientes, que incluem: permitir o fluxo livre de
bens, capital e pessoas; encorajar a poupança e
garantir que as instituições financeiras canalizam
os recursos para investimentos produtivos; impor o
Estado de direito e proteger o direito à propriedade; estabilizar a economia com défices públicos
e comerciais baixos e controlar a inflação; abrir
as portas ao capital estrangeiro, especialmente
quando o capital assume a forma de tecnologia;
construir melhores estradas e meios de transporte e
comunicação, fontes de abastecimento de água
e energia, escolas e hospitais, e ter boa qualidade de prestação desses serviços; ter alimentação
adequada para as crianças e a população; entre
outros. Isso verdade também para Moçambique, e
o papel do sector financeiro é vital para lubrificar
as empresas.

Hoje em dia, com o advento da globalização económica, há diversos especialistas que
consideram que a estabilidade e a integração
financeira internacional beneficia a economia
global como um todo, incluindo obviamente Moçambique. Esses benefícios incluem o aumento
das poupanças domésticas, a redução do custo
de capital através de uma melhor afectação do
risco, transferência de “know-how” tecnológico e
gerencial, estímulo ao desenvolvimento financeiro nacional, redução do risco de uma economia
altamente especializada, reforço do compromisso com melhores políticas económicas e sinalização de uma maior atracção de investidores
estrangeiros. É um facto que nas últimas quatro
décadas, as economias financeiramente mais integradas cresceram mais depressa que as menos
integradas, pois aproveitaram melhor da entrada
dos fluxos de capitais, da promoção de exportações, dos ganhos do comércio internacional e
dos benefícios da internalização das tecnologias,
da inovação e do conhecimento dos mercados
internacionais.

Entre os grandes desafios actuais de desenvolvimento económico do país, constam da lista de
prioridades o desenvolvimento do capital humano
e a inclusão financeira e digital. É nessa esteira que
o Governo está a implementar a Estratégia para o
Desenvolvimento do Sector Financeiro (2013-2022)
e a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira
(2016-2022), como parte dos esforços estruturantes
de assegurar que as instituições que fazem parte
da constelação do sistema financeiro contribuam
para oxigenar a economia, tornar mais acessíveis,
credíveis, diversificados e abrangentes os meios
de financiamento para as empresas, diversificar os
mecanismos de promoção da poupança e de uso
de seguros, estimular a inclusão financeira, a bancarização da economia e a extensão dos serviços
financeiros para as áreas rurais e os clientes de baixa
renda e expandir o uso do mercado de capitais e
da Bolsa de Valores.
A forma como os moçambicanos reagiram positivamente à possibilidade e oportunidade de comprar
as acções que a Hidroeléctrica de Cahora Bassa
colocou à venda através das BVM, em meados de

2019, mostrou que está gradualmente a elevar a
consciência dos cidadãos nacionais - incluindo funcionários, empresários e investidores - no tocante ao
uso concreto do mercado de capitais e da Bolsa de
Valores no país. O sucesso da Oferta Pública de Venda (OPV) de acções da HCB deveu-se, em grande
parte, a campanha de educação e comunicação
de grande amplitude, usando diversos meios e na
extensão do território nacional, além do uso de canais móveis para a subscrição. Sob ponto de vista de
campanha de comunicação, uso de meios tecnológicos para subscrição, promoção da participação
de investidores de baixa renda e maior abrangência
e inclusão, a operação foi paradigmática.
Os produtos e serviços financeiros tornam-se cada
vez mais complexos, diversificados e inovativos. Se
no passado recente, as instituições financeiras disponibilizavam serviços bancários, transferências financeiras e mecanismos de poupança e seguro tradicionais, hoje os consumidores são confrontados com
uma multiplicidade de produtos e serviços financeiros, como acções, obrigações “swaps” ou unidades
de participações de fundos de investimentos, papel

comercial, entre outros, oferecidos no mercado de
capitais e nas Bolsas de Valores, que permitem que
os investidores tenham alternativas de financiamento dos seus projectos e de investimento produtivo
das suas poupanças.
É perante esse mosaico denso de instituições, produtos e serviços financeiros, que os consumidores
são chamados a tomar decisões financeiras bem
informadas, pois as mesmas influenciam não só a
sua vida financeira individual, mas também a da
sua família, comunidade e da sociedade. As competências financeiras individuais são, portanto, um
factor-chave para o sucesso individual e o bem-estar da família, permitindo uma maior integração do
individuo e família na economia nacional. É por esse
motivo que o Banco de Moçambique, o Instituto de
Supervisão de Seguros de Moçambique e a BVM
tendo estado a implementar robustos programas de
educação e literacia financeira, para cobrir toda a
população e alguns grupos específicos.
Como resultado concreto da implementação do
Programa de Educação Financeira da BVM (20172019) e da estratégia de proximidade da BVM (em

que a BVM sai de Maputo e desloca-se as Províncias, Distritos e Municípios), emergiu dos inúmeros
diálogos, contactos e encontros com os empresários, investidores, estudantes, gestores e funcionários públicos, jornalistas, representantes da sociedade civil, entre outros, a necessidade de ter um
documento informativo sobre as principais questões relacionadas com o mercado de capitais e a
BVM, que respondesse as principais questões s obre
o assunto, e fosse um documento simples, prático,
de fácil compreensão e entendimento e acessível
ao público.

instrumento simples, acessível e de fácil entendimento para ampliarem os seus conhecimentos sobre o
que é a Bolsa, como funciona, quais os seus objectivos e papel, que produtos e serviços possui, como
acedê-los, como investir em Bolsa, quais as vantagens de comprar títulos, quais os requisitos para uma
empresa ser admitida em Bolsa, entre outras perguntas relevantes constantes na Brochura.

Foi nessa esteira que a equipa técnica da Bolsa de
Valores de Moçambique empenhou-se em produzir
a Brochura que ora apresentamos ao público, contendo as “Perguntas Mais Frequentes Sobre a BVM”,
como um documento que vem colmatar uma lacuna nos esforços de promover a educação financeira em Moçambique, particularmente no respeitante
ao mercado de capitais e BVM.

Continuaremos a trabalhar para cumprir na plenitude o nosso mandato de organizar, gerir e manter o mercado secundário centralizado de valores
mobiliários, e servindo como a plataforma que permite promover a aproximação e interacção entre
os aforradores e os que demandam recursos financeiros para viabilizar os seus projectos de negócios.
Para tal, estaremos permanentemente atentos a
capturar as necessidades, anseios e demandas dos
clientes da BVM e trazer respostas oportunas e eficazes para a instituição ampliar o seu escopo, abrangência, impacto e sustentabilidade.

O aspecto peculiar desta Brochura é que não resultou de um plano interna da BVM, mas foi ditado pelo
interesse dos clientes da instituição, que exigiram um

O nosso desafio para o futuro, é continuar a desenvolver um labor homérico no sentido dos moçambicanos entenderem que a compra e venda de ac-

ções, obrigações e outros títulos no mercado bolsista
e obrigacionista, deve ser algo muito normal na vida
individual, familiar e das empresas. Os cidadãos devem perceber que podem beneficiar da economia
de mercado comprando acções de empresas cotadas e obrigações corporativas, contribuindo assim
para aprimorar a democracia da posse da propriedade e criar um mercado de capital de base mais
alargada.
Com o nosso esforço voltado para o objectivo de
popularizar o conhecimento da Bolsa de Valores,
mais compatriotas podem compreender melhor o
sistema económico, a lógica de funcionamento das
empresas, o papel da poupança e dos investimentos, a essência do lucro, da taxa de juros, dos dividendos, entre outros conceitos económicos.
Popularizar e democratizar a Bolsa, vai “virar a cultura financeira prevalecente ao avesso”, vai pavimentar o empreendedorismo, enaltecer a ética empresarial e vai exaltar o talento empresarial. São esses
propósitos que nos movem, e não vamos alterar o
foco, podendo sim, aprimorar as abordagens de intervenção.

O PCA da BVM

Salim Cripton Valá

Maputo, 20 de Agosto de 2019
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O que são Bolsas
de Valores
As Bolsas de Valores são instituições que têm por principal função e competência a gestão de mercados
organizados e regulamentados onde se transacionam
valores mobiliários, com recurso a plataformas electrónicas para a sua negociação.

O que são Valores
Mobiliários
Valores mobiliários, ou também conhecidos como títulos de bolsa, para nossa realidade em Moçambique,
são valores emitidos pelo Estado e Empresas, dos quais
os mais conhecidos são as acções, as obrigações e o
papel comercial.
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O que é a

Bolsa de Valores
de Moçambique?
A Bolsa de Valores de Moçambique, ou
simplesmente BVM, é um instituto público,
criado pelo Governo em 1998, através do
Decreto nº 49/98, de 22 de Setembro, e
cujas actividades foram iniciadas no ano
seguinte, em Outubro de 1999.
A BVM tem em vista organizar, gerir e
manter o mercado secundário centralizado de valores mobiliários, manter os
meios e sistemas apropriados para o funcionamento de um mercado livre para as
transacções de títulos cotados.
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A BVM tem
delegações nas
províncias e nos
distritos?
A BVM tem a sua sede em Maputo, e não
possui delegações físicas em outras Províncias e Distritos do País. A Bolsa de Valores dá enfâse à comunicação digital e
às novas funcionalidades tecnológicas
(website, e-mail, redes sociais).
Para as empresas, investidores e cidadãos, que não estejam localizados na
Cidade de Maputo, e desejem um contacto mais directo com a BVM, poderão
fazê-lo através das Direcções Provinciais
de Economia e Finanças, existentes em
todas as Províncias.
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Que tipo de Títulos
são negociados na
Bolsa de Valores
de Moçambique?
Actualmente são negociados na Bolsa de Valores de Moçambique títulos representativos
de Acções, Obrigações e Papel Comercial.
À medida do desenvolvimento do mercado
de capitais, outros títulos serão também negociados: Direitos, Unidades de Participação,
Warrants, Derivados, como sucede em outras
praças financeiras internacionais.
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O que são Acções,
Obrigações e
Papel Comercial?
Acções: são títulos representativos do capital social
das sociedades anónimas. Cada acção confere
ao seu dono o direito a uma parte proporcional
dos lucros (dividendos). São títulos de longo prazo.
Obrigações: são empréstimos de médio e longo
prazo que uma empresa ou Estado contrai junto
dos investidores para financiar suas despesas, pagando uma taxa de juro periódica e reembolso do
capital no final do prazo do empréstimo, (o Estado
emite Obrigações de Tesouro e a Empresa emite
Obrigações Corporativas).
Papel Comercial: similar às obrigações (empréstimos), mas de curto prazo (até 1 ano), para necessidades financeiras de curto prazo.
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Quem pode emitir
Acções?
As empresas que repartem totalmente ou parcialmente o seu capital em acções, denominadas Sociedades Anónimas, com o objectivo de expandir
os seus negócios por via do financiamento alternativo ao crédito tradicional, o bancário.

Quem pode
emitir Obrigações?
As empresas e o Estado, com a finalidade de financiar suas despesas através de capitais de
terceiros (empréstimos) e conferem ao seu titular
(investidor) o direito de receber periodicamente
juros e com prazos de devolução do empréstimo
no período estabelecido.
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Quem pode emitir
Papel Comercial?
As empresas, com a finalidade de financiar suas despesas através de capitais de terceiros (empréstimos) e
conferem ao seu titular (investidor) o direito de receber
periodicamente juros e com prazos de devolução do
empréstimo no período, não superior a 1 ano.

Onde posso comprar
Títulos?
Através dos Operadores de Bolsa, são transaccionados processos de compra e venda de títulos,
e para a nossa realidade são alguns dos Bancos Comerciais e de Investimento, Sociedades
Correctoras, e outras Instituições Financeiras,
licenciadas como Operadores de Bolsa.
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Que quantidades de
Títulos posso comprar?
Existe uma quantidade mínima, que é de uma unidade
‘’1’’ de cada título (acções, obrigações ou papel comercial), que cada investidor pode adquirir, podendo variar
em função do montante que este (investidor) estará disposto a aplicar e da disponibilidade dos mesmos a serem
negociados, em função do preço acordado.

A que horas são
negociados os Títulos?
Todos os dias úteis da semana, de segunda à sexta
feira, no período das 8:00 às 12:00 horas.
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Em qualquer parte
do país posso
comprar Títulos?
Sim, por via dos balcões de bancos comerciais e de investimento ou nas sociedades correctoras, localizados
em qualquer ponto do país, podem ser comprados ou
vendidos títulos.
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Como é que se
pode comprar ou
vender Títulos na
Bolsa de Valores?

Para realizar uma compra ou venda de títulos, o investidor
tem de se dirigir a qualquer um dos operadores de Bolsa (Bancos - através da sala de mercados) ou nas sociedades correctoras, para emitir ordens de bolsa (instruções
de compra ou venda), indicando a quantidade de títulos
que deseja comprar e/ou vender e o preço que está disposto a comprar ou vender. Detalhadamente o processo
ocorre da seguinte forma:
a. Escolher o título no qual deseja investir (acções, obrigações ou papel comercial);
b. Deve possuir Bilhete de Identidade (B.I) e Número Único
de Identificação Tributária (NUIT);
c. Preencher o impresso (Ordem de Bolsa) de compra/
venda de títulos, renovável de 30 em 30 dias, até que
ocorra o negócio, contendo:
Dados pessoais;
Tipo de Título;
Preço de Compra/Venda;
d. Realizar o pagamento das taxas inerentes a operação;
e. Receber do seu intermediário financeiro a confirmação da compra/venda.
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O que é uma Oferta
Pública de Venda (OPV)?
Oferta Pública de Venda (OPV) é uma operação onde
as empresas lançam para o mercado de capitais um
conjunto de títulos que podem ser comprados pelos investidores durante um determinado período de tempo,
com o objectivo de financiar-se ou dispersar seus títulos
pelo público, para depois serem cotadas na Bolsa de
Valores.

O que é uma Oferta
Pública de Subscrição
(OPS)?
Oferta Pública de Subscrição (OPS) é uma operação
onde as empresas emitem (criam) novos títulos para o
mercado de capitais, com a finalidade de captar poupanças dos investidores e financiar projectos de investimento mediante o aumento do seu capital social.
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Quais os requisitos
de admissão à
cotação na BVM?
Os requisitos mais importantes para uma empresa
cotar-se em bolsa, são cumulativamente três (3), nomeadamente;
Requisitos de Natureza Jurídico-legal (conformidade legal da empresa e das acções, estatutos
da sociedade, composição dos accionistas da
empresa e registo na Central de Valores Mobiliários);
Requisitos de Natureza Económico-Financeiro,
para o Mercado de Cotações Oficiais, destinado a grandes empresas (montantes mínimos dos
capitais próprios da sociedade e/ou da emissão
dos valores a admitir, 16 Milhões de MT, relatórios
e contas publicados dos últimos 2 anos e ade-
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quada situação económico e financeira). Para o
Segundo Mercado destinado as PME’s (montantes mínimos dos capitais próprios da sociedade
e/ou da emissão dos valores a admitir, 4 Milhões
de MT e relatórios de contas publicados dos últimos 9 meses e adequada situação económico e
financeira);
Requisitos de Natureza do Mercado, dispersão
de títulos pelo público para o mercado accionista; Mercado de Cotações Oficiais, percentagem não inferior a 15% do capital social
subscrito ou número não inferior a 250.000 acções, e Segundo Mercado, percentagem de
5% do capital subscrito.

São várias as vantagens que as empresas têm ao
obter financiamento por via da bolsa, mas existem
algumas que são significativas para as empresas,
nomeadamente:
Financiamento sem Juros, por via de uma oferta pública ou privada de venda, as empresas
podem vender parte dos seus títulos, e em contrapartida captarem poupanças dos investidores e financiarem seus projectores de investimento, e;
Possibilidade de negociação do montante que a
empresa deseja e da taxa de juro que a empresa está disposta a remunerar ao investidor pelo
montante, por via de emissão de títulos de dívida
(obrigações ou papel comercial).

Quais são as vantagens
mais significativas das
empresas obterem
financiamento por via
da BVM, comparando
com outras formas de
financiamento que o
mercado oferece?
25

Que vantagens existem
para as empresas ao
cotarem-se na Bolsa?
Maior visibilidade da empresa;
Atrair muitos investidores para a expansão dos seus
negócios, o que lhe permite o acesso ao capital
de investidores localizados em diversas partes do
mundo;
Maior apetência dos investidores estrangeiros, e;
Opções de Financiamento sem Juros.
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Quem pode investir em Bolsa?
Todos os que fazem poupanças (nacionais e estrangeiros); mas para o
caso de menores de idade, à luz do Código Civil (abaixo de 18 anos),
estes podem comprar e vender títulos por via de um representante legal, desde que a conta bancária esteja em nome do titular (menor).
Para os maiores de idade (igual ou superior a 18), podem o fazer
desde que tenham o NUIT e uma conta bancária; na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, poderão constituir um procurador
para o efeito.

Há riscos em investir
na Bolsa?
Como qualquer negócio ou investimento existem riscos, mas o
que se deve ter em mente é que antes de qualquer decisão, o
investidor deve informar-se da saúde financeira das empresas
cotadas, através de relatórios e contas publicados pelas empresas, conhecer os planos de negócios das empresas, entre
outras informações relevantes, que possam elucidá-lo na melhor opção para direccionar as suas poupanças e minimizar os
riscos.
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Quais são os riscos de
investir em empresas
cotadas na Bolsa?
Existem alguns riscos que não estão directamente
ligados a gestão das empresas, mas sim a factores
externos, tais como:
Riscos de Inflação, a inflação reduz o rendimento
que gera um investimento, no sentido do dinheiro
investido ter um poder de compra menor, e;
Riscos de Liquidez, que estão relacionados com
a falta de liquidez no mercado, e podem influenciar nos preços dos títulos cotados em Bolsa.
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Que informação obter para
investir num Título de uma
empresa cotada na Bolsa?
Primeiro o investidor deve informa-se sobre o mercado, tipo de título
a investir, últimos preços transaccionados em cada título, informação
detalhada da empresa, daí poderá decidir que quantidades de títulos poderá adquirir (investir).

Onde obter informações de
Títulos de empresas cotadas
na Bolsa?
Pode obter informação relacionada com os títulos das empresas cotadas na Bolsa através de um documento denominado ‘’Prospecto
da empresa’’ que mostra detalhadamente toda a informação relacionada ao título, disponível no website da BVM (www.bvm.co.mz)
e no Boletim de Cotações diário, contendo toda a informação dos
títulos cotados e o último preço transaccionado de cada título.
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São várias as razões que explicam o reduzido número de
empresas cotadas na Bolsa, mesmo tendo em conta as
várias vantagens que isso traz para as empresas, a saber:
Razões de Oportunidade, algumas empresas não têm
necessidades de investimento externo, ou seja possuem
capacidade interna para expandir os seus negócios;

Porquê, apesar
das vantagens
apontadas,
são poucas as
empresas ainda
cotadas na BVM?

Razões Culturais, opção pelo financiamento bancário e desconhecimento do Mercado de Capitais e da
BVM, e por vezes receio de perder o controlo da Empresa;
Razões Financeiras, custos pela organização das contas (auditores independentes), contratação de bancos (intermediários/operadores de bolsa) e custos de
publicação da informação;
Razões Técnicas, não são sociedades anónimas, as
acções não estão dispersas pelo público, não têm
contas organizadas e complexidade e tempo dos
processos.
As empresas que operam no mercado são na sua maioria PME’s, e são sociedades unipessoais ou por cotas, com
uma estrutura que não permite a abertura de capitais por
forma a captar mais investimento da sociedade.
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Porquê é que só as
sociedades anónimas
podem ser cotadas
em Bolsa?
Porque o capital social das Sociedades Anónimas
está dividido em títulos que representam partes da
empresa (acções), que podem ser transaccionadas
livremente na Bolsa de Valores, sem necessidade de
escritura pública ou outro acto notarial, abrindo assim o capital e captando os recursos junto ao público interessado em participar da sociedade.
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Existem vários benefícios de investir em títulos cotados na Bolsa de Valores de Moçambique, dentre
eles merece realce:
Diversificar a forma de aplicar o valor da nossa
poupança;
Maior lucratividade (lucro) do investimento;
Maior segurança das operações;
Maior Transparência nas transacções;
Maior facilidade de compra e venda;
Maior universo de clientes;
Negociação num mercado regulamentado;

Quais são os
benefícios
(vantagens) em
investir em Bolsa?

Isenção de Imposto de selo na transacção de títulos cotados na Bolsa;
Benefício fiscal [os dividendos das acções cotadas são tributados à taxa de 10% em vez de 20%
(acções não cotadas), representando uma poupança fiscal de 50% na tributação de IRPS/IRPC];
Facilita a transmissão em caso de herança e sucessões, e;
Possibilidade de expatriamento de capitais.
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O investidor ao comprar acções de uma determinada empresa, torna-se accionista, com alguns direitos e obrigações dentro da estrutura da empresa,
nomeadamente:
Participar nas reuniões da Assembleia-Geral da
empresa e a votar, consoante o número e as características de acções que tiver;
Receber dividendos (lucros) do seu investimento
(acções);

Quais são os
benefícios em ser
accionista de uma
empresa?

Ganha com a valorização das acções com o
passar do tempo;
Podem ser facilmente compradas ou vendidas
no mercado, e;
As acções podem ser usadas pelos seus proprietários como garantia bancária ou como herança
em caso de perda de vida do proprietário.
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Os benefícios de ser obrigacionista, isto é, financiar uma
empresa cotada em bolsa por via de um empréstimo,
são vários destacando:
Constitui uma fonte segura de rendimento, o que permite ao credor o direito ao recebimento periódico de
juros durante um período superior a 1 ano;

Quais são os
benefícios em ser
obrigacionista de
uma empresa?
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Permite que o investidor faça um planeamento financeiro mais preciso, pois os recebimentos dos juros são
pré-estabelecidos;
Constituem uma fonte de poupança para um período de curto prazo, e;
Podem ser facilmente compradas ou vendidas no
mercado.

Fonte segura de rendimento, o que permite ao
credor o direito ao recebimento periódico de juros durante um período não superior a 1 ano;
Planeamento financeiro mais preciso, pois os recebimentos dos juros são pré-estabelecidos;
Constituem uma fonte de poupança para uso futuro, e;
Pode ser facilmente comprado ou vendido no
mercado.

Quais são os
benefícios em deter
Papel Comercial de
uma empresa?
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O que é a Central de
Valores Mobiliários?
A Central de Valores Mobiliários, criado pelo Governo, através do Decreto nº25/2006, de 23 de Agosto,
é um serviço da Bolsa de Valores de Moçambique
cuja principal atribuição é fazer o registo de todos os
valores mobiliários emitidos em território nacional por
entidades de direito moçambicano, desde a sua
criação, titularização, movimentos e transacções,
e também assegurar a compensação e liquidação
financeira dessas operações.
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O que fazer no caso
de falência de uma
empresa cotada na
BVM? Perde-se todo o
investimento?
Perante um caso de falência de uma empresa,
esta inicia com o processo de insolvência, para
pagar suas dívidas aos credores, entre os quais se
incluem também os accionistas.
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Os operadores de Bolsa são instituições financeiras autorizadas a negociar directamente através dos sistemas de negociação das Bolsas.
Em Moçambique, os principais intermediários financeiros intervenientes no mercado bolsista são:
Sociedades corretoras;

Quem são os
operadores
de Bolsa?
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Sociedades financeiras de corretagem, e;
Bancos comerciais e de investimento.
Actualmente existem catorze (14) operadores de Bolsa a
operar no mercado, dos quais treze (13) são bancos comerciais e uma (1) sociedade financeira de corretagem.  
O Decreto nº 56/2004 (Regulamento da Lei das Instituições
de Crédito e Sociedades Financeiras), de 10 de Dezembro,
prevê a existência de operadores independentes a actividade bancária (autónomos). À luz deste decreto, a BVM conta
com a primeira entidade licenciada para o efeito, mas que
ainda não iniciou as operações.

O Decreto n.º 5/2013, de 22 de Março, atribui o estatuto de Operadores Especializados em Obrigações
do Tesouro (OEOT´s) aos intermediários financeiros
que sejam membros dos sistemas de compensação
e liquidação da Bolsa de Valores de Moçambique.
Actualmente a BVM, conta com quinze (15) Operadores Especializados em Obrigações de Tesouro
(OEOT´s), todos bancos comerciais.

Quem são os
Operadores
Especializados
em Obrigações do
Tesouro (OEOT’s)?
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Standard Bank
Av.10 de Novembro, no.420, Maputo
Telefone: +258 (21) 501100 / +258 (21) 501000
Fax: +258 (21) 352 563

Operadores
de Bolsa

Banco Comercial e de Investimento
Av. 25 de Setembro, Prédio John Orr’s, 1645, CP 4765
Maputo
Telefone: +258 (21) 353700 / +258 (21) 353 723
Fax: +258 (21) 311 613 / +258 (21) 307 152

Millennium bim
Rua dos Desportistas, Nº 873 - 879, Maputo
Telefone: +258 21 351 500
Fax: +258 21354463

MyBucks Bank Mozambique, SA
Av. 25 de Setembro, nr 1821, Maputo - Moçambique
Telefone: +258 21 422247/8
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Barclays Bank Moçambique

Moza Banco

Av. 25 de Setembro, nº 1184, Maputo
Telefone: +258 (21) 313 453 / +258 (21) 303 037
Fax: +258 (21) 313 454

Rua dos Desportistas, Edifício JAT 5.3 n.º 921, Maputo
Telefone: +258 (21) 342 036
Banco Mais
Av. Julius Nyerere, 2385, Maputo
Telefone: +258 21314881

Banco Nacional de Investimento

Banco de Investimento Global

Av. Julius Nyerere, 3504 Bloco A2, 4668, Maputo
Telefone: +258 (21) 498 581 / Fax: +258 (21) 498 595

Av. Vladimir Lenine, n174, Ed Millennium Park, 11º Andar
Maputo
Telefone: +258 (21 ) 480 169 / +258 84 094 80 00

BancABC Moçambique

Capital Bank

Rua dos Desportistas nº 733, Edifício JAT 6 - 3, 13º andar
Maputo
Telefone: +258 (21) 34735 / +258 (21) 34835
Fax: +258 (21) 487 474

Av. 25 de Setembro, Edifício Maryah, 7º Piso
Aterro do Maxaquene, Maputo
Telefone: +258 21 320751/53 / Fax: +258 21 314797

Banco Único

Cooperativa de Poupança e Crédito

Av. Julius Nyerere, nº 590, CP 3698, Maputo
Telefone: +258 (21) 488 400 / Fax: +258 (21) 488 484

Av. 25 de Setembro nº 1695 - 3º andar, Maputo
Telefone: +258 (21) 307 753 / Fax: +258 (21) 307 754
E-mail: cpc-sc@teledata.mz
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Glossário dos Termos
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ACÇÕES
Títulos representativos do capital social de uma sociedade anónima.
ADMISSÃO À COTAÇÃO
Um título é admitido à cotação quando passa a ser
transaccionado numa Bolsa de Valores, em conformidade com as regras desta, onde lhe é atribuída
uma cotação de valor que varia em função da procura e da oferta de mercado.
``BROKER´´
É um agente ou uma empresa que faz a interligação entre um comprador e um vendedor. Em português, o termo broker significa “corretor” ou “intermediário”. A expressão possui uma aplicação bastante
diversificada no vocabulário econômico. Seus usos
principais estão ligados ao comércio, principalmente no sector financeiro (Mercados: de Capitais, de
Crédito, entre outros).
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA
Indicador usado para avaliar a profundidade do
mercado de bolsa, na medida em que indica o va-

lor de mercado dos valores mobiliários num dado
momento, isto é, a capitalização bolsista indica o
potencial de mercado. Este indicador obtém-se do
produto da última cotação (preço) pelo número de
títulos admitidos à cotação, e pode ser calculado
para todos os valores mobiliários cotados em bolsa.
COMPENSAÇÃO
Corresponde ao cálculo das obrigações líquidas (dívidas) antes que ocorra o devido pagamento (liquidação).
``DEALER ´´
É uma palavra da língua inglesa, que na tradução
para o português significa “negociante”.
No mundo das finanças, o termo “dealer” é utilizado
para designar o intermediário financeiro que trabalha por conta própria, recebendo uma quantia referente às transacções e negócios que efectua.
DIVIDENDO
O conceito de dividendo pode ser definido como
uma remuneração paga pelas companhias abertas
a seus accionistas, que geralmente é definida atra-
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vés de uma percentagem de seus lucros referentes
a um período pré-estabelecido.
EMISSÃO
Criação e oferta de valores mobiliários no mercado
financeiro, muitas vezes como forma de obtenção
de fundos para a entidade emitente.
ÍNDICE DE BOLSA
Índices englobam o valor em moeda corrente de
determinada carteira de acções, consideradas mais
representativas no movimento total do mercado, de
empresas actuantes em determinados sectores da
economia ou que se diferenciam devido a alguma
característica específica. A variação do índice espelha a tendência da bolsa - de alta ou de baixa
- em um determinado momento de negociação, ou
ao final dele, comparando-se com o índice do dia
anterior.

LIQUIDAÇÃO
O conjunto de processos que efectiva a transferência de activos e recursos financeiros entre compradores e vendedores, extinguindo desta forma
os direitos e obrigações oriundas da compensação.
LIQUIDEZ
Conceito económico que considera a facilidade
com que um activo pode ser convertido em dinheiro. Por outras palavras, o grau de facilidade de conversão de um investimento sem perda significativa
de seu valor mede sua liquidez, por conseguinte,
quanto mais rápida for essa conversão, mais líquido
esse activo será.
MERCADO PRIMÁRIO
Mercado destinado à emissão e colocação de novos valores mobiliários no mercado de capitais.

INVESTIDOR

MERCADO SECUNDÁRIO

É uma pessoa física ou jurídica que faz investimentos
com capital em empresas com um alto potencial
de crescimento.

Mercado onde se transaccionam entre investidores
particulares e institucionais os valores mobiliários criados no mercado primário.
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NEGÓCIOS

PAPEL COMERCIAL

Transacções, ou seja, operações de compra e venda de valores mobiliários.

Título transaccionável representativo de dívida contraída por empresas, a curto prazo (no máximo 1
ano), frequentemente usado para financiar défices
de tesouraria.

OBRIGAÇÕES
Títulos transaccionáveis, representativos de dívida,
de médio ou longo prazo (mais de um ano), por empresas e/ou pelo Estado, denominando-se, no primeiro caso, Obrigações Corporativas e, no segundo
caso, Obrigações do Tesouro.
ORDEM DE BOLSA
Uma ordem é uma instrução para comprar ou
vender um activo em um mercado financeiro,
como bolsas de valores.
OEOT´S (Operadores Especializados em Obrigações
do Tesouro)
São intermediários financeiro comprometido com
o Estado na colocação das Obrigações do Tesouro, de acordo com o programa anual de emissão,
assegurando o acesso dos investidores as emissões
destes valores mobiliários e a sua liquidez no mercado secundário.

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO POR CHAMADA
Sistema com base no qual todas as ofertas de compra e de venda, para cada valor mobiliário, são objecto de tratamento conjunto, num ou mais momentos pré-determinados da sessão de bolsa, gerando
em consequência a realização de operações a
uma única cotação em cada chamada.
SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO POR REGISTO
Sistema em que tem lugar operações que têm por
objecto uma quantidade significativa de valores
mobiliários.
SOCIEDADE ANÓNIMA
É uma forma jurídica de constituição de empresas
na qual o capital social está dividido em títulos que
representam partes (acções), que podem ser tran-
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saccionadas livremente, sem necessidade de escritura pública ou outro acto notarial.
TÍTULOS PÚBLICOS
Títulos transaccionáveis representativos de dívida de
médio ou longo prazo (mais de um ano), e emitidos
pelo Estado, denominando-se para o caso específico, Títulos de Reembolso.
``TRADER´´
É um profissional responsável por negociar activos
na Bolsa de Valores, emitindo ordens de compra e
venda.
TURNOVER
Indicador de liquidez do mercado bolsista que relaciona o montante das transacções com a capitalização bolsista e pode ser determinado pelo quociente entre estas duas variáveis.
VALOR MOBILIÁRIO
Termo utilizado para descrever uma ampla variedade de instrumentos de investimento transaccioná-

46

veis, ou negociáveis, tais como acções, obrigações,
títulos de participação, warrants, unidades de participação em fundos de investimento, instrumentos
derivados (futuros, opções), e outros.
VALOR NOMINAL
Valor facial de uma acção ou obrigação.
VOLUME DE TRANSACÇÕES
Montante resultante das transacções realizadas na
Bolsa de Valores. É determinado pelo produto entre
a quantidade transaccionada e a cotação (preço
da transacção).

