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EXPANSÃO DO MERCADO DE CAPITAIS EXIGE 

O REPOSICIONAMENTO ESTRATÉGICO DA 

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Em economia os investimentos são considerados como a mola propulsora do cresci-

mento e desenvolvimento económico. O mercado de capitais contribui para mobilizar 

os recursos de poupança para o investimento produtivo, oferece alternativas de inves-

timento seguras e rentáveis, diversifica e distribui o risco e propicia as oportunidades 

para a democratização do capital. 

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) quer estar na centralidade do processo 

virtuoso de conectividade entre a poupança, o investimento e financiamento, a capitali-

zação dos cidadãos e o seu empoderamento económico, jogando um papel de dinami-

zador do sistema financeiro e da economia.

O Plano Estratégico Quinquenal (2017-2021) da BVM, é um resultado concreto da par-

ceria com o programa do Governo Britânico FSDMoç (“Financial Sector Deepening Mo-

zambique”), através do DFID (Departamento para o Desenvolvimento Internacional), 

iniciado em Setembro de 2016, e que representa um esforço estruturante de planea-

mento de médio prazo visando potenciar o mercado de capitais e fortalecer a capacida-

de interventiva da Bolsa de Valores de Moçambique.

Salim Cripton Valá

Presidente do Conselho de Administração da 
Bolsa de Valores de Moçambique



A Visão Estratégica e Operacional, o Programa de Educação Financeira e a Estratégia 
de Comunicação e Imagem da BVM, referente ao período de 2017 a 2019, concorrem 
para o alcance dos objectivos prioritários da BVM, nomeadamente atrair um maior 
número de empresas, economicamente saudáveis, à cotação na Bolsa, ser um efectivo 
mecanismo complementar de financiamento as empresas, oferecer melhores alternati-
vas de investimento ao público em geral, contribuindo assim para robustecer o sistema 
financeiro e o desenvolvimento da economia moçambicana.

O Plano Estratégico da BVM baseou-se na auscultação dos principais intervenientes do 
mercado de capitais moçambicano, dos quais destacamos a tutela (MEF / DN Tesou-
ro), o Banco de Moçambique, na sua qualidade de Supervisor do Mercado de Valores 
Mobiliários, os Intermediários Financeiros e os Operadores de Bolsa, as Empresas e 
Investidores, as instituições de formação e investigação, os parceiros estratégicos da 
BVM (CTA, IPEME, APIEX, OCAM, IoDMz, entre outros), para que pudesse reflectir 
os principais desafios e perspectivas do Mercado de Capitais e da Bolsa de Valores, 
fundamentalmente no que concerne a sua estrutura, capacitação, consciencialização, 
comunicação, reposicionamento estratégico, regulamentação, adequação tecnológica 
e promoção de parcerias.

Na linha de orientação que norteou a formulação deste Plano, procurou-se delinear as 
iniciativas estratégicas necessárias para responder de forma apropriada aos desafios 
do presente e do futuro. Com este instrumento, a BVM quer estar melhor habilitada a 
cumprir com as suas atribuições e competências num contexto de mudanças profundas 
no sistema financeiros global, regional e nacional. A título de exemplo, gostaria de des-
tacar algumas das acções de relevo a implementar:  

i. Introduzir novos produtos financeiros na Bolsa de Valores, tanto para as Grandes 
Empresas, como para as Pequenas e Médias Empresas, oferecendo aos investi-
dores maiores e melhores alternativas de investimento;

ii. Implementar mecanismos inovadores de desenvolvimento de mercado, de modo 
a proporcionar maiores volumes de negociação e liquidez;

iii. Expandir o Programa de Educação Financeira da BVM, em consonância com a 
Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (2016-2022), promovendo o estabele-
cimento de mais parcerias com instituições de Ensino Médio (Secundário e Técni-
co-Profissional) e Universitário; 

iv. Disponibilizar simuladores de Bolsa e oferecer módulos de aprendizagem indivi-
dual no website da Bolsa para o público em geral, utilizando plataformas tecnoló-
gicas de ensino como o e-learning;
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v. Promover o surgimento de Operadores de Bolsa autónomos, cujo core business 

seja orientado exclusivamente para as operações do Mercado de Capitais e da 

Bolsa de Valores;

vi. Adequação das plataformas de negociação e de centralização de valores mobiliá-

rios aos padrões internacionalmente reconhecidos, com vista a interligação com 

as Bolsas de Valores regionais e outras praças financeiras;

vii. Disseminação de informação sobre o mercado, através da parceria com as prin-

cipais agências noticiosas, disponibilização de informação em formato bilingue no 

website da Bolsa e a criação de indicadores de desempenho do mercado, mor-

mente os índices bolsistas..

A nível institucional, vamos dar continuidade a capacitação técnica, analítica e gerencial 

dos colaboradores da BVM, fortalecer o Gabinete de Apoio às Empresas e Investi-

dores, estabelecer novas áreas de cumprimento e de gestão de risco, fortalecendo a 

integridade, credibilidade, transparência e confiança, atributos basilares de uma Bolsa 

de Valores.

A BVM está actualmente a flutuar no mar alto, a enfrentar as correntes fortes do siste-

ma financeiro moçambicana. Com a implementação deste instrumento, queremos ter 

mais empresas saudáveis admitidas à cotação (mega projectos, grandes empresas e 

PME´s), incrementando assim os principais indicadores como a capitalização bolsista, 

o volume de negócios, a liquidez de mercado, o número de títulos cotados, o número 

de títulos registados na Central de Valores Mobiliários (CVM) e de titulares registados.

Queremos prosseguir no labor de “edificar uma efectiva, inclusiva e vibrante cultura 

bolsista em Moçambique”. Com isso podemos contribuir para dar novo impulso a alie-

nação das participações sociais do Estado e empresas públicas, bem como a imple-

mentação plena da Lei das Parcerias Público Privadas, Lei de Minas e Lei de Petróleos.

Acreditados que a decisão de alienação de 7,5% das acções da HCB através da BVM 

vai funcionar como um factor galvanizador do mercado de capitais em Moçambique, 

quebrando a relutância que muitas empresas de grande porte ainda tem em admitir-se 

na Bolsa de Valores.

Com o reposicionamento estratégico da BVM, queremos convidar as grandes empre-

sas a operar em Moçambique a cotar-se na Bolsa, em particular as concessões empre-

sariais, as empresas de telefonia móvel, as instituições financeiras, as seguradoras, e 

outras que já reúnem os requisitos legais e económico-financeiros.



As PME´s moçambicanas, pela sua dominância na paisagem empresarial do país, estão 
igualmente no radar da BVM pois acreditamos que ser pequena ou média não significa 
necessariamente ser pouco eficiente, sem boa governação corporativa e sem lucrativi-
dade e sustentabilidade. Queremos acolher na BVM um leque de PME´s bem geridas, 
lucrativas e com boas perspectivas de se tornam as grandes empresas do futuro.

Nesta ocasião muito especial de disseminação do Plano Estratégico da BVM (2017-
2021) queremos destacar a contribuição da tutela, o Ministério da Economia e Finanças, 
em particular o seu timoneiro, Dr. Adriano Maleiane, pela orientação estratégica que 
tem dado. Uma palavra de reconhecimento ao Banco de Moçambique, o supervisor do 
mercado de capitais em Moçambique, por estar a cumprir o seu papel de forma discreta 
mas eficiente. 

Uma palavra de apreço ao Programa FSDMoç (“Financial Sector Deepening Mozam-
bique”) por ter suportado a elaboração do Plano Estratégico da BVM, e a “Equity Re-
search Desk”, por ter prestado assistência técnica como consultor na formulação do 
instrumento estratégico de médio prazo da BVM.

Para finalizar, salientar que a implementação cabal do Plano Estratégico da Bolsa de 
Valores de Moçambique (2017-2021) será fruto do trabalho e colaboração entre os 
diversos intervenientes do mercado, e que a BVM vai continuar a contar com a ampla 
e qualitativa contribuição de todas as instituições de relevo no mercado de capitais. Só 
trabalhando em parceria e em rede, construiremos os alicerces de um sistema financei-
ro inclusivo, de proximidade e sustentável.

Maputo, 08 de Dezembro de 2017

O Presidente do Conselho de Administração

_____________________________

Salim Cripton Valá
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Embora exista apetência local e internacional para investir, o Mercado de Ca-
pitais de Moçambique encontra-se ainda numa fase embrionária. Não obstante 
os diversos factores existentes na economia que podem contribuir para o seu 
crescimento e desenvolvimento a longo prazo, as oportunidades presentes no 
mercado não têm sido capitalizadas na sua plenitude, devido a factores de ca-
rácter interno a Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), bem como a factores 
externos, como os relativos a regulamentação que afectam as suas operações.

A percepção de falta de procura por parte dos investidores, associada ao re-
duzido número de empresas cotadas, criou um ciclo vicioso para a BVM, em 
que as entidades emitentes não admitem os seus títulos à cotação devido a 
falta demanda e os investidores mantêm-se fora do Mercado devido ao núme-
ro reduzido de emissões. Ademais, aos intermediários, faltam-lhes incentivos 
para criarem mecanismos para responder a estes problemas, devido as baixas 
comissões advindas deste mercado, preferindo manter a sua carteira de clien-
tes (tanto entidades emitentes assim como investidores) nas áreas comercial 
e de retalho. Estes e outros problemas que afectam o desenvolvimento do 
Mercado de Capitais em Moçambique são detalhados na Parte A, relativa 
ao Diagnóstico.

De referir que existe uma série de iniciativas a logo prazo que a BVM deve im-
plementar para promover o desenvolvimento de um Mercado de Capitais acti-
vo e funcional, desde a advocacia para a criação de um Autoridade de Supervi-
são do Mercado de Valores Mobiliários, que esteja activamente comprometida 
com o desenvolvimento deste mercado, até a conversão da Central de Valores 
Mobiliários (CVM) numa Central Depositária de Títulos na sua plenitude.

A curto prazo, a BVM poderá implementar outras iniciativas que podem ali-
mentar os volumes dos principais indicadores e atrair novos investidores, 
como por exemplo, a modificação da variação dos limites de  preços que tem 
prejudicado a negociação de certos títulos, actualização da tecnologia de nego-
ciação e a introdução de novos produtos financeiros. Estas e outras iniciativas 
são descritas na Parte B, relativa ao Plano Estratégico.
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INTRODUÇÃO

O Plano Estratégico da BVM tem um horizonte temporal de 5 anos (2017 - 
2021) e é resultado de uma parceria de trabalho entre a Bolsa de Valores de 
Moçambique e o Programa do Departamento para o Desenvolvimento Inter-
nacional do Reino Unido, Financial Sector Deepening Mozambique (FSDMoç), 
tendo para o efeito sido contratada uma empresa de consultoria para apoiar 
a Bolsa de Valores durante a elaboração do documento, denominada Equity 
Research Desk (ERDesk).

Na Parte A é apresentado o diagnóstico do Mercado de Capitais em Moçam-
bique e da BVM, com o objectivo de identificar os maiores inibidores ao de-
senvolvimento do mercado bolsista no país. O diagnóstico foi baseado num 
processo de consulta, através da realização de entrevistas junto dos principais 
intervenientes do mercado, entre estes, o Ministério da Economia e Finanças, 
Banco de Moçambique, Operadores de Bolsa, entidade de regulamentação, 
Autoridade Tributária e outras agências Governamentais, bem como quadros 
das diferentes áreas funcionais da BVM.

Adicionalmente, o diagnóstico contou com um processo de revisão dos regula-
mentos, regras e procedimentos do Mercado de Capitais e da Bolsa, incluindo 
a legislação conexa, bem como a análise de questionários desenvolvidos e 
dirigidos aos colaboradores da Bolsa de Valores.

Na Parte B apresenta-se o Plano Estratégico da BVM, orientado para respon-
der aos desafios identificados ao longo do Diagnóstico, de acordo com 4 pila-
res de intervenção, nomeadamente: (a) Estrutura e Capacitação, (b) Conscien-
cialização, Comunicação e Posicionamento, (c) Legislação e Regulamentação e 
(d) Mercado das Pequenas e Médias Empresas (PMEs). 
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PARTE A - DIAGNÓSTICO

O diagnóstico do Mercado de Capitais e da BVM foi realizado tendo em conta 
os seguintes intervenientes do Mercado de Capitais:

I. A Bolsa de Valores;

II. Os Intermediários Financeiros;

III. Os Investidores;

IV. O Quadro Legal, Regulamentar, Fiscal e de Governação;

V. As Entidades Emitentes;

VI. As Pequenas e Médias Empresas

Gráfico 1: Desafios do Ecossistema do Mercado de Capitais Moçambicano

I. A Bolsa de Valores

•	 Fraca visibilidade e disponibilidade de da-
dos sobre o mercado
•	 Opções limitadas de conectividade
•	 Plataforma de Negociação Desactualizada
•	 Falta de ligação com as Centrais de Valores 

Mobiliários Internacionais
•	 Falta da funcionalidade STP - Straight 

through processing
•	 Falta de uma Central de Compensação
•	 Falta de um Fundo de Garantia
•	 Ausência de um plano de continuidade e 

de recuperação de desastres
•	 Baixas taxas de Bolsa
•	 Ausência de uma área e quadro regula-

mentar para atender as questões de risco, 
cumprimento e auditoria
•	 Incumprimento com os princípios CPMI

-IOSCO
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II. Os Intermediários Financeiros

•	 Conflito de Interesse

•	 Falta de incentivos

III. Os Investidores
•	 Fracos níveis de educação financeira

•	 Fraca disponibilidade de dados sobre 
o mercado

•	Baixos níveis de rendimento e 
poupança

IV. Quadro Legal, Regulamentar, 
Fiscal e de Governação

•	Ausência de uma Autoridade de 
Supervisão Independente

•	Restrições para negociar 
instrumentos do Mercado Monetário

•	Baixas taxas de Bolsa e de 
corretagem

•	Ausência de uma categoria de 
operadores de bolsa dedicados 

exclusivamente à promoção da 
negociação em bolsa

•	Ausência de requisitos claros de 
observância aos princípios da IOSCO

•	 Fracos mecanismos de protecção 
dos investidores

•	 Falta de incentivos  

V. As Entidades Emitentes

•	 Reduzido volume de emissões de 
acções

•	 Reduzido volume de emissões de 
títulos de dívida 

VI. As Pequenas e Medias Empresas

•	 Fraco poder económico

•	 Falta de produtos financeiros 
atractivos

•	 Falta de uma área de apoio para 
as PMEs

•	 Falta de incentivos
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I. A Bolsa de Valores

•	 Disponibilidade limitada de dados sobre o Mercado, não existindo dados 
em tempo real. Ainda, a informação atinge apenas a um número limitado 
de investidores, visto que a Bolsa não dispõe de protocolos internacionais 
de difusão de dados;

•	 Opções limitadas de conectividade, incluindo a ausência do acesso directo 
ao mercado (DMA) e outros protocolos;

•	 Plataforma de Negociação desactualizada;

•	 Falta de ligação com outros mercados, através das Centrais de Valores 
Mobiliários internacionais (ICDs);

•	 Falta da funcionalidade Straight through processing (STP) durante as ope-
rações de negociação e da CVM;

•	 Falta de uma Central de Compensação (CCP) e do modelo de entrega con-
tra pagamento (DVP), que afecta a liquidez e desencoraja a criação de 
mercado (market making);

•	 Fracas salvaguardas financeiras estabelecidas durante as transacções em 
bolsa e a falta de um Fundo de Garantia;

•	 Ausência de um Plano de Continuidade de Negócios e de recuperação de 
desastres;

•	 Baixas taxas de bolsa para responder às despesas operacionais da BVM;

•	 Ausência de uma área e quadro regulamentar claros para responder a 
questões relativas a gestão de risco, cumprimento e auditoria;

•	 Incumprimento com os princípios da Organização Internacional das Co-
missões de Valores Mobiliários (IOSCO) para Infra-estruturas de Merca-
dos Financeiros (PIMF), sendo que a BVM adere a maior parte dos princí-
pios aplicáveis, devendo procurar observá-los na sua plenitude.

II. Os Intermediários Financeiros

•	 Conflito de interesse dos Bancos durante o desempenho das suas funções 
de credores e Operador de Bolsa;
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•	 Falta de incentivos devido as baixas taxas de corretagem estabelecidas 
por lei.

III. Os Investidores

•	 Fraco nível de educação financeira e mecanismos de protecção do inves-
tidor que desencorajam potenciais investidores a participem no Mercado;

•	 Fraca visibilidade da Bolsa de Valores devido a limitada disponibilidade de 
dados sobre o Mercado;

•	 Baixos níveis de rendimento e poupança no país, que impossibilitam a 
existência de uma fonte de capital para investir na Bolsa.

IV. Quadro Legal, de Regulamentação, Fiscal e de Governação

•	 Ausência de uma Autoridade de Supervisão do Mercado de Valores Mobi-
liários Independente para promover o investimento seguro e a criação de 
regulamentos adequados para o crescimento do mercado;

•	 Restrições para negociar instrumentos do Mercado Monetário de curto 
prazo, como as notas de pagamento;

•	 Baixas taxas de Bolsa e de corretagem estabelecidas na legislação;

•	 Ausência de uma categoria de Operadores de Bolsa dedicados exclusiva-
mente para a promoção da negociação em Bolsa;

•	 Ausência de requisitos claros de observância aos princípios da IOSCO;

•	 Factores relativos à governação corporativa, no que tange a fraca pro-
tecção dos pequenos investidores, ausência de direitos de co-venda ou 
venda conjunta e fracos mecanismos de protecção contra a insolvência de 
uma das partes num negócio;

•	 Falta de incentivos que despertem o interesse das Entidades Emitentes e 
dos investidores, sendo os benefícios fiscais oferecidos aos investidores, 
relativamente baixos.
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V. As Entidades Emitentes

•	 Reduzido volume de emissões de acções, tendo em conta que boa par-
te das grandes empresas em Moçambique são públicas e necessitariam 
de ser reestruturadas e privatizadas para serem admitidas à cotação na 
BVM. Adicionalmente, muitas das outras grandes empresas são subsidiá-
rias de empresas estrangeiras que já se encontram cotadas nas Bolsas 
dos seus países de origem.

Gráfico 2. Número de empresas cotadas nas Bolsas de Valores Internacionais
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•	 Reduzido volume de emissões de títulos de divida, visto que o Governo 
não tem se financiado primariamente junto do mercado local. Ademais, 
grande parte dos empréstimos corporativos é canalizada através de cré-
ditos bancários.
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Gráfico 3. Títulos de Dívida do Governo das Bolsas Internacionais em relação ao PIB 
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VI. As Pequenas e Médias Empresas

•	 As PMEs não dispõem dos recursos financeiros necessários para serem 
admitidas à cotação na Bolsa de Valores;

•	 Falta de produtos financeiros atractivos e adequados para as PMEs e aos 
possíveis patrocinadores;

•	 Falta de uma área da Bolsa de Valores dedicada para responder as neces-
sidades, educação financeira e participação das PMEs na Bolsa;

•	 Falta de incentivos para as PMEs, intermediários financeiros e investido-
res desta categoria de empresas.
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ANÁLISE FOFA

Forças: 

•	 Ser uma entidade verticalmente integrada, que oferece serviços ao longo 
do ciclo de negociação, incluindo a execução, compensação e liquidação 
de negócios;

•	 Contar com um quadro legal que exige que os títulos cotados sejam nego-
ciados na BVM e desta forma, promove a admissão à cotação de valores 
mobiliários na Bolsa;

•	 Contar com um quadro legal que exige que os títulos estejam registados 
sob o nome do investidor final na CVM;

•	 Operar sob um quadro legal e regulamentar definido para a actividade, 
nomeadamente o Código do Mercado de Valores Mobiliários;

•	 Ter uma infraestrutura básica, conhecimento e capacidades operacionais 
reconhecidamente eficientes;

•	 Contar com o apoio do Governo.

Fraquezas: 

•	 Falta de flexibilidade financeira e dependência ao subsídio do Estado para 
apoiar as suas actividades;

•	 Incapacidade de aumentar as taxas da Bolsa dado que estas são fixadas 
por Lei;

•	 O facto de os Bancos serem as únicas entidades a desempenhar as 
funções de Operadores de Bolsa;

•	 Baixos incentivos para os intermediários financeiros, devido aos limites 
estabelecidos para as comissões de corretagem;

•	 Pouca visibilidade e consciencialização sobre as actividades da BVM;

•	 Estrutura de salvaguardas financeiras insuficientes;
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•	 Fracas práticas de governação corporativa;

•	 Falta de uma Central Depositária de títulos.

Oportunidades: 

•	 Aumentar a visibilidade da BVM;

•	 Expandir o Programa de Educação Financeira;

•	 Expandir a carteira de produtos disponíveis na BVM;

•	 Expandir a base de investidores;

•	 Adicionar novos tipos de participantes (Operadores de Bolsa);

•	 Remover as restrições relativas às taxas e comissões;

•	 Reforçar a governação corporativa para elevar a confiança dos investi-
dores;

•	 Melhorar a execução e infraestrutura de pós – negociação.

Ameaças: 

•	 As condições macroeconómicas;

•	 A possível insolvência por parte dos participantes numa negociação.
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PARTE B - PLANO ESTRATÉGICO

O Plano Estratégico está estruturado com base em quatro pilares, nomeada-
mente:

I. Iniciativas sobre a Estrutura e Capacitação

Tabela 1. Sumário das iniciativas sobre a Estrutura e Capacitação

Nº Iniciativa Objectivo
Partes 

Envolvidas

Prazos

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

1

Retirar/aumentar os 

limites das variações de 

preços

Recuperar o volume de negócios 

dos títulos cotados na Bolsa (prin-

cipalmente as Obrigações).

BVM

2
Aquisição de um Novo 

Sistema de Negociação

Aumentar as capacidades de 

processamento de negócios, adi-

cionar funcionalidades e diminuir 

os custos e riscos operacionais.

BVM, 

Fornecedores de 

Tecnologia

3
Criar um Plano de Conti-

nuidade de Negócios

Permitir que as operações 

continuem a ser realizadas com 

interrupções mínimas e cumprir 

com os princípios da IOSCO.

BVM, 

Fornecedores 

de Tecnologia

4
Promover a criação de 

um fundo de garantia

Oferecer salvaguardas para os 

investidores, particularmente em 

casos de insolvência das contra-

partes num negócio.

BVM, 

Fornecedores 

de Tecnologia

5

Criar áreas de gestão 

de risco, cumprimento e 

auditoria

Aumentar os níveis de governa-

ção corporativa e cumprir com os 

princípios da IOSCO. 

BVM

6

Implementar a funcio-

nalidade STP (Straight 

through processing) 

durante a compensação 

e liquidação de negócios

Eliminar a intervenção humana e 

permitir o processamento simultâ-

neo de entrega contra pagamento 

(DvP), reduzindo assim os riscos 

operacionais durante as transac-

ções da bolsa.

BVM, Banco de 

Moçambique

7

Formar os colabo-
radores em novas 
tecnologias, produtos e 
regulamentos

Certificar que a equipa esteja 
devidamente formada em novas 
tecnologias, produtos e regula-
mentos.

BVM

   Período de Implementação
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II. Iniciativas sobre a Consciencialização, Comunicação e 
Posicionamento

Tabela 2. Sumário das Iniciativas sobre a Consciencialização, Comunicação e 
                Posicionamento

Nº Iniciativa Objectivo
Partes 

Envolvidas

Prazos

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

1

Expandir o Programa 

de Educação Finan-

ceira

Aumentar a conscien-

cialização do público em 

geral, reguladores e agências 

Governamentais, sobre as 

alternativas de financiamento 

e investimento disponíveis 

na BVM.

BVM, Parceiros 

de cooperação

2

Traduzir o website da 

Bolsa para a língua 

Inglesa

Alcançar um público mais 

amplo, incluindo investidores 

internacionais.

BVM

3
Recrutar agências 

noticiosas

Aumentar a visibilidade da 

Bolsa.

BVM, Agências 

Noticiosas

4

Promover o surgi-

mento de operadores 

de bolsa indepen-

dentes

Impulsionar o volume de ne-

gócios e um maior número de 

empresas cotadas na Bolsa.

Ministério da 

Economia e Fi-

nanças, Banco de 

Moçambique, 

BVM

5

Advogar pelo aumen-

to das comissões de 

corretagem

Aumentar o interesse dos 

intermediários financeiros nas 

operações de bolsa.

BVM, Banco de 

Moçambique,

Intermediários 

financeiros

6

Advogar pela admis-

são das empresas 

abrangidas pela Lei 

das PPPs, Lei de 

Minas e a Lei de 

Petróleos

Aumentar o número de 

grandes empresas cotadas 

na bolsa e promover a maior 

participação dos Moçambica-

nos nos projectos de grande 

dimensão do país.

BVM, Conselho 

de Ministros, 

Ministério da 

Economia e 

Finanças

   Período de Implementação



Pag    18 PLANO ESTRATÉGICO DA BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE: (2017 - 2021)

III. Iniciativas sobre a Legislação e Regulamentação 

Tabela 3. Sumário das iniciativas sobre a Legislação e Regulamentação

Nº Iniciativa Objectivo
Partes 

Envolvidas

Prazos

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

1

Fortalecer a comu-

nicação e a troca de 

informação com os 

reguladores

Melhorar os mecanismos 

de troca de informação com 

os reguladores do Mercado 

Financeiro.

BVM, Banco de 

Moçambique, 

Ministério da 

Economia e 

Finanças, Autori-

dade Tributaria, 

INSS, etc.

2

Promover a emissão 

de títulos do Governo 

de curto e longo prazo

Oferecer opções de investi-

mento de longo prazo ao mer-

cado, preencher as lacunas na 

curva de rendimento e permi-

tir a previsão das oscilações 

de preço do mercado.

Ministério da 

Economia e 

Finanças, BVM 

3

Advogar pela criação 

de uma Autoridade 

de Supervisão do 

Mercado de Valores 

Mobiliários indepen-

dente

Melhorar a legislação e 

desempenho do Mercado de 

Capitais Moçambicano.

BVM, Banco de 

Moçambique, 

Ministério da 

Economia e 

Finança

4
Advogar pelo aumen-

to das taxas de bolsa

Tornar a Bolsa de Valores 

numa entidade financeiramen-

te independente.

BVM, Conselho 

de Ministros

5

Advogar pela 

introdução de novos 

produtos financeiros

Melhorar a carteira de valores 

mobiliários disponíveis para o 

financiamento das Empresas 

e para o investimento.

BVM, Banco de 

Moçambique

6

Advogar pela criação 

de uma Central 

Depositária 

Trazer maior eficiência e 

celeridade às operações de 

Bolsa.

Ministério da 

Economia e 

Finanças, Banco 

de Moçambique, 

BVM

   Período de Implementação
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IV. Iniciativas sobre o Mercado das PMEs

Tabela 4. Sumário das Iniciativas sobre o Mercado das PMEs 

Nº Iniciativa Objectivo
Partes 

Envolvidas

Prazos

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

1

Rever os requisitos de 

admissão à cotação 

na BVM

Responder aos desafios que 

as PMEs enfrentam para 

serem admitidas à cotação 

na BVM.

BVM

2

Advogar pela intro-

dução de incentivos 

fiscais para as em-

presas

Atrair um maior número de 

empresas à cotação na Bolsa.

BVM, Autoridade 

Tributária

3 Apoio às PMEs

Incentivar as PMEs a usarem 

as alternativas de financia-

mento e investimento existen-

tes na Bolsa de Valores.

BVM

   Período de Implementação
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INICIATIVAS OUT-OF-THE-BOX

•	 Solicitar a admissão à cotação de instituições financeiras, com-
panhias de seguros, operadoras de telefonia móvel, entre outras 
instituições, por forma a aumentar o número de empresas cotadas na 
Bolsa de Valores e maior empoderamento dos moçambicanos.

•	 Advogar pela introdução da lei de compensação (netting): a in-
trodução de um dispositivo legal para atender aos casos de insolvência 
e assegurar o cumprimento das transacções da Bolsa, através de uma 
Câmara de Compensação.

•	 Registo de empréstimos colaterizados: registo centralizado de cola-
terais de créditos automóveis pela CVM.

•	 CVM como um Bureau de Crédito: centralizar a informação sobre cré-
ditos concedidos pelos bancos e outras instituições financeiras.

•	 Expandir o Mercado da Dívida Pública: encorajar os Municípios e 
Províncias a aderirem ao financiamento via Bolsa de Valores, por exem-
plo, através da emissão de Obrigações Municipais. 

•	 Desenvolver produtos direccionados aos Pequenos Agricultores, 
através da titularização de produtos agrícolas.

•	 Ligar a CVM às Centrais Depositárias Internacionais e garantir 
uma maior participação de investidores nacionais e estrangeiros nos Mer-
cados de Capitais internacionais. 

•	 Advogar pela criação de um tribunal arbitral independente, virado 
para tratar disputas relativas ao mercado de capitais. 

•	 Advogar pelo registo dos Bilhetes do Tesouro (BTs) na CVM e a 
sua transacção na BVM, com vista a desenvolver o Mercado Secun-
dário e permitir a centralização da informação sobre os títulos do Governo 
numa única plataforma.

•	 Advogar para que a CVM receba uma licença bancária limitada, 
com vista a fazer movimentos de fundos das contas títulos dos clientes de 
forma mais atempada e eficiente, reduzindo riscos operacionais.
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•	 Promover a criação de direitos de co-venda ou venda conjunta, 
com vista a proteger os pequenos investidores, alinhando desta for-
ma, a legislação Moçambicana aos padrões de governação corporativa 
internacionais.  

•	 Estimular a liquidez das PMEs através da titularização das notas 
de pagamento emitidas pelo Estado e por Empresas, transmissíveis 
e passíveis de serem negociadas (a desconto) na Bolsa de Valores.

•	 Advogar pela criação de Sociedades de Garantia Mútua (MGC), 
para assegurar o cumprimento das operações de bolsa.

•	 A abertura do capital parcial da BVM e a sua admissão à cotação, 
convertendo-a numa entidade com fins lucrativos. 



Pag    24 PLANO ESTRATÉGICO DA BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE: (2017 - 2021)

RESULTADOS ESPERADOS

Através da implementação das iniciativas do Plano Estratégico da BVM, espe-
ra-se atingir os seguintes resultados:

•	 Impulsionar a emissão de títulos e atingir uma Capitalização Bol-
sista em relação ao PIB de 21%

A melhoria do ambiente de negócios em Moçambique, acoplado a implemen-
tação das iniciativas propostas no Plano Estratégico, irá permitir que a BVM 
alcance a meta acima referida. A título de exemplo, a admissão à cotação de 
parte das grandes empresas detidas pelo Estado (através do processo de pri-
vatizações) poderá duplicar o actual valor da Capitalização Bolsista em relação 
ao PIB.

•	 Alavancar o volume de negócios anual e impulsionar a liquidez 
no Mercado Secundário em 8%

O volume de negócios em Moçambique está muito aquém dos seus pares. A 
aquisição de um novo Sistema de Negociação, bem como o incremento da 
disponibilidade de informação sobre o mercado, aumentando o interesse dos 
investidores, poderá resultar no crescimento do volume de negócios da bolsa. 

•	 Impulsionar as emissões do Governo em 10% em relação do PIB
 
À medida que a Bolsa de Valores cresce, o Governo de Moçambique poderá 
emitir Obrigações e outros títulos de dívida através da BVM, alavancando o 
nível da Capitalização Bolsista destes títulos, em cerca de 10%.

•	 Melhorar os níveis de educação financeira e expandir o número 
de contas títulos em até 15 vezes

Tendo em conta a expansão do Programa de Educação Financeira e o maior 
acesso dos investidores e empresas à informação sobre o Mercado de Capi-
tais, a BVM poderá contar com um maior número de investidores com contas 
títulos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Estratégico da BVM tem um horizonte temporal de 5 anos. Este en-
contra-se baseado na realização de um Diagnóstico do Mercado de Capitais 
Moçambicano e da capacidade institucional da Bolsa de Valores, tendo para o 
efeito, sido delineadas iniciativas de Estrutura e Capacitação, Consciencializa-
ção, Comunicação e Posicionamento, Legislação e Regulamentação e Merca-
do das Pequenas e Médias Empresas.

A estratégia da BVM baseia-se em actividades que vão concorrer para melho-
rar a actuação e performance da BVM e proporcionar maior liquidez ao mer-
cado bolsista, através da introdução de novos produtos, revisão dos requisitos 
de admissão à cotação e outros dispositivos legais, bem como da expansão do 
Programa de Educação Financeira da Bolsa de Valores.

A longo prazo, acredita-se que a reorganização da BVM, sob os mais elevados 
padrões de governação corporativa, uma privatização parcial e a sua admissão 
à cotação, poderão representar factores fundamentais para acelerar o desen-
volvimento do Mercado e, a sua implementação, deverá contar com a parti-
cipação dos diversos intervenientes do Mercado de Capitais Moçambicano.
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