
da respectiva categoria de valores mobiliários e eventuais 
limites à titularidade dos valores a inscrever
Cópia autenticada das actas das deliberações ou resoluções 
dos órgãos sociais da entidade emitente ou dos diplomas e 
actos administrativos que, nos termos das disposições legais 
e estatutárias aplicáveis, aprovaram a emissão
Identificação do intermediário financeiro em que se 
encontrem registados ou depositados os valores 
integrantes da emissão, com indicação da quantidade de 
valores afectos a cada um, se forem mais do que um

Imobilização de valores mobiliários titulados (certificados 
físicos), reduzindo os riscos de perda, falsificação, furto, 
destruição, entre outros
Gestão eficiente da carteira de valores mobiliários dos 
titulares (pelos custodiantes)
Maior transparência na realização de transacções de 
valores mobiliários, bem como no processo de realização 
do exercício de direitos
Garantia de recepção de informação fiável
Garantia de realização do processo de compra e venda de 
valores mobiliários dentro do período estabelecido por lei
Confidencialidade e segurança da informação gerada na 
Central de Valores Mobiliários
Maior controlo do cumprimento das obrigações fiscais na 
transacção de valores mobiliários e exercícios de direitos

A custódia dos valores mobiliários registados na Central de 
Valores Mobiliários deve, obrigatoriamente, ser feita por um 
intermediário financeiro.

VANTAGENS DO REGISTO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS NA CENTRAL DE VALORES 
MOBILIÁRIOS

UM SERVIÇO
DA BOLSA DE VALORES
DE MOÇAMBIQUE

Em caso de dúvida, ou esclarecimentos
adicionais, contacte:

CENTRAL DE VALORES MOBILIÁRIOS

Tel: +258 21308826/7/8
Fax: : +258 21310559

Mail: central@bvm.co.mz



Bolsa de Valores de Moçambique:
    Gestora da Central de Valores Mobiliários
    Gestora do Mercado de Valores Mobiliários

GLOSSÁRIO  

Valores Mobiliários - são instrumentos financeiros emitidos por 
empresas ou pelo Estado que concedem ao seu detentor o 
direito a receber juros e/ou dividendos num certo valor: Em 
certos casos, concedem também o direito de participação nas 
decisões estratégicas das empresas emitentes. 

Os valores mobiliários podem ser comprados ou vendidos num 
mercado organizado, denominado mercado de valores 
mobiliários. São exemplos de valores mobiliários as acções, 
obrigações, papel comercial, entre outros.

O QUE É CENTRAL DE VALORES MOBILIÁRIOS?  

A Central de Valores Mobiliários é um serviço da Bolsa de Valores 
de Moçambique, que tem como objectivo garantir maior 
transparência e segurança ao mercado de valores mobiliários, 
através das seguintes acções:

Acções - são valores mobiliários que representam o capital 
social, ou seja, a propriedade de uma empresa. O detentor de 
uma acção de determinada empresa é proprietário de uma 
parcela dessa empresa, tendo direito aos seus lucros, mas 
participando também dos seus prejuízos.

Obrigações - são valores mobiliários representativos de 
empréstimos de médio e longo prazo emitidos por empresas 
ou pelo Estado para financiar as suas despesas num dado 
período de tempo. O detentor de obrigações tem direito ao 
recebimento periódico de juros e ao reembolso do capital no 
final do prazo do empréstimo.

Papel comercial - Possuem as mesmas características que as 
obrigações, com a diferença de serem emitidos para prazos 
não superiores a 1 ano e são, normalmente, emitidos por 
empresas que pretendem financiar seus défices de tesouraria. Estatutos actualizados da entidade emitente (ou lei orgânica 

da mesma)
Certidão do registo comercial ou documento comprovativo da 
existência da entidade emitente, do montante do seu capital 
social e da identificação de todos os membros dos seus órgãos 
de administração e fiscalização
Indicação da quantidade de valores mobiliários emitidos e o 
respectivo valor nominal
Forma de representação dos valores mobiliários
Período de subscrição
Eventuais direitos e obrigações especiais ou privilégios 

Registo de todos os valores mobiliários em circulação no 
território nacional, representado por documentos físicos ou não, 
cotados em Bolsa ou não, bem como o registo de novos valores 
mobiliários emitidos
Facilitação e controlo de todas as transacções de valores 
mobiliários, nomeadamente, compras, vendas, trocas, 
empréstimos, transferências, entre outras
Fornecimento de informação credível de forma a permitir um 
processo transparente e justo de exercícios de direitos de conteúdo 
social (participação em Assembleias Gerais, fusões, entre outros) e de 
conteúdo patrimonial (distribuição de dividendos, pagamentos de 
juros, direitos de subscrição, entre outros)

CRIAÇÃO E INÍCIO DE OPERAÇÕES  

A Central de Valores Mobiliários foi legalmente criada pelo Governo 
de Moçambique através do Decreto n.º 25/2006, de 23 de Agosto, sendo 
a Bolsa de Valores de Moçambique a entidade gestora, responsável pela 
tomada de medidas de carácter organizacional, tecnológico, 
contabilístico e administrativo, que garantem o seu funcionamento.

A Central de Valores Mobiliários começou a operar efectivamente a 
05 de Novembro de 2014.

INTERVENIENTES E SUA ACTUAÇÃO NA CENTRAL
DE VALORES MOBILIÁRIOS

QUE VALORES MOBILIÁRIOS DEVEM SER 
REGISTADOS NA CENTRAL DE VALORES 
MOBILIÁRIOS  

Quaisquer emissões de valores mobiliários em território nacional 
por entidades de direito Moçambicano, assim como os valores 
mobiliários já emitidos e em circulação devem, obrigatoriamente, 
ser registados na Central de Valores Mobiliários, devendo as 
entidades emitentes requerer o registo desses valores 
mobiliários na Central de Valores Mobiliários.

COMO REQUERER O REGISTO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS NA CENTRAL DE VALORES 
MOBILIÁRIOS?  

A entidade emitente poderá requerer à Central de Valores 
Mobiliários o registo de valores mobiliários por si ou através de 
um intermediário financeiro ou advogado, mediante a 
apresentação da seguinte documentação:

Entidades Emitentes
    Empresas emitentes de valores mobiliários

Investidores:
    Pessoas singulares ou colectivas que compram ou vendem 
valores mobiliários

Banco de Moçambique:
    Supervisor do Mercado de Valores Mobiliários

Ministério da Economia e Finanças
    Regulador da Central de Valores Mobiliários

Intermediários Financeiros
  Meio de ligação entre os investidores, Bolsa de Valores de 
Moçambique e Central de Valores Mobiliários


