
do lançamento do Plano Estratégico 
da BVM (2017-2021), que apresentou 
a visão estratégica, objectivos gerais, 
desafios, metas e o plano de acção da 
Bolsa de Valores para os próximos 
cinco anos, elaborado com o apoio da 
Financial Sector Deepening 
Moçambique (FSDMoç). O evento 
contou com a presença de Instituições 
Financeiras, Operadores de Bolsa, 
Empresas Públicas, Instituições de 
Ensino Superior, Empresários, CTA, 
Parceiros Estratégicos da BVM, entre 
outros convidados.

Durante a sua intervenção, a 
Directora Executiva da FSDMoç, 
Esselina Macome, parabenizou a BVM 
pelo trabalho que tem estado a 
empreender para desenvolver o 
Mercado de Capitais e garantir a 
inclusão de todos agentes económicos 
no Mercado Bolsista. Reiterou, o 
compromisso de continuar a apoiar a 
BVM no alcance das suas metas e na 
implementação do seu Plano 
Estratégico.

Na sua intervenção o PCA Salim Valá 
referiu que, o Plano Estratégico tem 
por objecticvo desenvolver e 
reposicionar a BVM no Mercado 
Nacional, admitir mais empresas a 
cotação na Bolsa para trazer mais 
liquidez no mercado e criar 
oportunidades para que as empresas 
que procuram financiamento encontrem 
mais recursos financeiros disponíveis.

O Plano Estratégico de Médio Prazo, 
resulta de um diagnóstico realizado a 
nível dos principais intervenientes do 
Mercado de Capitais Moçambicano, 
designadamente o Supervisor do 
mercado, Intermediários Financeiros e 
Operadores de Bolsa, Empresas Emitentes 
e Investidores.  O documento apresenta 
os principais desafios do Mercado de 
Capitais e da Bolsa de Valores, no que 
concerne a Estrutura, Capacitação, 
Consciencialização, Comunicação e 
Posicionamento, Legislação e 
Regulamentação, bem como o Mercado 
das Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

De entre várias actividades previstas na 
estratégia, destacam-se algumas acções 
relevantes como a introdução de novos 
produtos financeiros na Bolsa de
Valores, para as Grandes, Pequenas e  

Médias Empresas, oferecendo aos 
investidores maiores alternativas de 
investimento, o aumento dos 
limites de variação de preços 
estabelecidos no âmbito da 
negociação na Bolsa de Valores 
(actualmente de 15% para acções e 
5% para títulos de dívida), de modo 
a proporcionar maior liquidez ao 
mercado, bem como promover o 
surgimento de Operadores de Bolsa 
autónomos.

Destacam-se entre as iniciativas de 
longo prazo, o desenvolvimento do 
mercado de financiamento interno, 
atracção dos Municípios e das 
Províncias para o mercado Bolsista, 
a admissão à cotação de instituições 
e sociedades financeiras e companhias 
de telefonia móvel.

ecorreu no dia 11 de Dezembro do 
corrente ano em Maputo, a cerimóniaD
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livros e publicações para alimentar o 
acervo bibliográfico da BVM. A 
cerimónia de entrega dos manuais 
decorreu no dia 13 de Novembro nas 
instalações da BVM.

Durante a cerimónia, o PCA da BVM, 
Salim Valá deu a conhecer os desafios 
da Bolsa para os próximos anos e os 
projectos em carteira que concorrem 
para o desenvolvimento do mercado 
bolsista e o reconhecimento do seu 
papel no sistema financeiro e na 
economia do País.

Por seu turno,  a Embaixadora de 
Portugal, congratulou vivamente os 
projectos em carteira da BVM e o 
dinamismo que têm estado a 
empreender para servir a economia 
moçambicana e tornar-se num instrumento 

que assegura o desenvolvimento sustentável 
de Moçambique. 

Enalteceu ainda que a relação de 
Portugal e Moçambique é histórica e 
forte em vários domínios de 
desenvolvimento, com foco nas áreas 
económica, política e cultural, e reiterou 
a disponibilidade do Governo Português 
em apoiar a BVM nos seus desafios, no 
que tange ao apoio institucional, 

capacitação dos quadros, troca de 
experiências com a Comissão de 
Mercado de Valores Mobiliários de 
Portugal, entre outras áreas.

Refira-se que, os 41 livros e 
publicações oferecidas pela Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliários de 
Lisboa irão contribuir para apetrechar 
a Biblioteca da BVM, que está na fase 
de instalação. 

financiamento de uma formação à Bolsa 
de Valores de Moçambique (BVM) e a 
outras instituições financeiras.

A capacitação foi ministrada por Martin 
Russel, perito em sistemas financeiros vindo 
de Londres, enviado pelo Mansion House, 
Gabinete do Lord Mayor de Londres. 

Refira-se que a formação, co-financiada 
pela Mansion House, Barclays Bank 
Moçambique, Standard Bank, BancABC 
e Alto Comissariado Britânico em 
Maputo, cobriu temas como o mercado e 
serviços financeiros, o mercado 
monetário e da dívida, bem como o 
mercado acionista.

Durante a cerimónia de encerramento a 
Alta Comissária Britânica em Moçambique, 
Joanna Kuenssberg, disse que o seu País 
tem interesse em continuar a apoiar o 
fortalecimento do sistema financeiro 
moçambicano.

Por seu turno, Salim Valá, PCA da 
BVM, enalteceu o papel vital que o 
Governo Britânico tem estado a 
empreender no desenvolvimento do 
País e em particular no sector 
económico, tendo enfatizado a 
contribuição da formação no reforço 
do capital humano e institucional das 
instituições envolvidas no Mercado de 
Capitais em Moçambique.

A Embaixadora de Portugal em 
Moçambique, Helena Paiva, doou 41A

formação em Mercados de Capitais para 
aproximadamente 50 profissionais do 
sector financeiro, nomeadamente da 
Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), 
do Banco de Moçambique, da banca comercial, 
dos ministérios de relevância sectorial 
financeira, de parceiros estratégicos da BVM 
e de instituições do ensino superior.

A sessão de formação insere-se no 
seguimento da visita efectuada a 
Moçambique do honorável Lord Mayor 
of the City of London, no mês de 
Setembro do ano em curso, para 
fortalecer as relações entre Moçambique 
e o Reino Unido, em vários sectores com 
destaque para o sector financeiro. Nessa 
altura, o Dr Parmley anunciou o 

ecorreu em Maputo, de 27 a 29 de 
Novembro corrente, uma acção deD

EMBAIXADA DE PORTUGAL OFERECE LIVROS À BVM

INTERVENIENTES DO
SECTOR FINANCEIRO
CAPACITAM-SE EM
MATÉRIAS SOBRE
MERCADO DE CAPITAIS
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equipe da BVM que trabalhou na 
Província de Sofala, de 30 Outubro a 03 
de Novembro corrente, no sentido de 
induzir as empresas para cotarem-se na 
Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) 
e promover a divulgação do conhecimento 
sobre o Mercado de Capitais.

A deslocação tinha como objectivo 
sensibilizar as empresas da Província a 
explorarem as janelas de oportunidade 
para a obtenção de financiamento 
alternativo através da Bolsa, fazendo com 
que os potenciais investidores possam 
aplicar as suas poupanças e popularizando 
o conhecimento e o uso da Bolsa de 
Valores na Província de Sofala.

Durante a estadia na Província, a equipe da 
Bolsa manteve encontros com dirigentes

e quadros de instituições do Estado, com 
jovens e mulheres empreendedores e 
representantes das PME´s e efectuou 
visitas a empresas para disseminar o papel 
da Bolsa de Valores e influenciar as 
empresas a usarem os serviços da Bolsa 
como meio de capitalização, 
democratização do capital, promoção da 
ética empresarial e contribuição para o 
crescimento económico inclusivo.

No mesmo contexto, realizou-se um 
Workshop com os Empresários da 
Província visando dotá-los de informação 
e conhecimento sobre como usar os 
serviços da Bolsa de Valores e os produtos 
do mercado de capitais.

No âmbito da interação com a comunidade 
estudantil e académica, foram ministradas 
palestras na UniZambeze e no Instituto 
Comercial e Industrial da Beira, no contexto 

da promoção da literacia financeira e nesta 
senda foi rubricado um Memorando de 
Entendimento entre a BVM e a UniZambeze, 
com vista a cristalizar a colaboração na 
vertente de disseminação e troca de 
informação no domínio pesquisa, docência, 
organização de eventos, estágios profissionais, 
consultorias, entre outras áreas.   

Durante os contactos mantidos com os 
empresários e nas visitas as empresas, os 
agentes económicos reconheceram que 
ficaram  a ter mais informação sobre a BVM e 
a deter conhecimento pertinente por forma a 
usar o mercado de capitais como fonte 
alternativa de financiamento as empresas. 

Promoção do Empreendedorismo na 
Província de Maputo: O papel inovador 
das Universidades”. Na sua 
intervenção,  exortou aos estudantes a 
serem mais ousados e levar a cabo os 
seus próprios negócios por forma a 
dinamizar a economia da Província e a 
ter consciência que a Bolsa de Valores 
de Moçambique é um instrumento 
financeiro disponível para os jovens 
empreendedores.

Ainda na senda da visita, a BVM 
participou na Conferência Económica 
do Distrito de Namaacha, presidido por
S.Excia o Governador da Província de       

Maputo, Raimundo Diomba, em que o 
PCA da BVM, apresentou o tema 
“Desenvolvimento Económico Local e 
Promoção da Agro-indústria em 
Namaacha: A perspectiva de 
Financiamento”, tendo instado aos 
empresários a cotar as suas empresas 
na Bolsa e induzido os potenciais 
investidores a aplicar as suas 
poupanças nas empresas admitidas na 
Bolsa. 

Terminou a sua intervenção desafiando 
os Directores Provinciais das áreas 
económicas a mobilizar empresas da 
área a cotar-se em Bolsa. 

Presidente do Conselho de Administração 
da BVM, Salim Cripton Valá, liderou umaO

do Conselho de Administração da BVM, 
Salim Valá, acompanhado de uma equipe 
técnica da BVM, escalou a Província de 
Maputo, de 16 a 19 de Outubro do ano 
corrente.
 
Durante a deslocação, a delegação da BVM, 
interagiu com os dirigentes do Governo 
da Província, empresários, investidores, 
funcionários públicos e estudantes de 
nível técnico e superior, e visitou 
algumas empresas.

Salim Valá, orientou uma palestra na 
Universidade Utiwi – (UNITIVA) 
subordinado ao tema “Bolsa de Valores e

o âmbito da estratégia de contacto 
com as Províncias, o PresidenteN

BVM ESCALOU A PROVÍNCIA
DE SOFALA PARA ATRAIR EMPRESAS
PARA A BOLSA

AGENTES ECONÓMICOS
DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
COM MAIS INFORMAÇÃO
SOBRE A BOLSA DE
VALORES E O SEU PAPEL 
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COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSISTA (2017)

VALORES MOBILIÁRIOS

TOTAL 64.394,1 35 67.359 5.464

TÍTULOS COTADOS
Quantidade
negociada

Valor negociado
(Milhões MT)

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA

(Milhões MT)

NEGÓCIOS NA BOLSA

OBRIGAÇÕES DO TESOURO

OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS

FUNDOS PÚBLICOS

ACÇÕES

26.231,32

4.581,65

5.474,40

28.106,76

15

13

1

6

26.297

3.429

36.768

866

2.478

339

2.483

164

OPERAÇÕES DE BOLSA Foram  amortizados três Títulos no período de 1 de Novembro a 7 de Dezembro.

Obrigações do Tesouro 2013 - 4ª Série com as seguintes 
características
 
Quantidade Emitida = 7.500.000
Montante Emitido =    750 Milhões de MT
Taxa de Juro = 9.875%
Período de Maturidade = 4 anos

Obrigações Corporativas Companhia de Moçambique 2013, 
2ª Série  
 
Quantidade Emitida = 1.000.000
Montante Emitido = 100 Milhões de MT
Taxa de Juro = 27, 25%
Período de Maturidade = 4 anos

Emitido e admitido à Cotação 1 (um) Título de Obrigações 
do Tesouro

Obrigações do Tesouro 2017 - 5ª Série com as seguintes 
características  
 
Quantidade Emitida = 16.507.405
Montante Emitido =    1.652 Milhões de MT
Taxa de Juro = 27.5%
Período de Maturidade = 3 anos

Obrigações do Tesouro 2014 - 8ª Série com as seguintes 
características
 
Quantidade Emitida = 3.930.000
Montante Emitido =    393 Milhões de MT
Taxa de Juro = 10.125%
Período de Maturidade = 3 anos
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FICHA TÉCNICA

Promover a captação, mobilização e alocação dos recursos financeiros, de forma 
eficiente, eficaz e transparente, para satisfazer as necessidades de financiamento 
dos agentes económicos, promovendo o desenvolvimento sustentável da economia.

MISSÃO

VISÃO
Ser referência na oferta de oportunidades de conversão da poupança em 
investimento produtivo, contribuindo para o crescimento da economia e para a 
inclusão social e financeira.

VALORES

- Transparência, Credibilidade e Equidade
- Conhecimento, Competência e Ética Profissional
- Iniciativa, Inovação e Modernização
- Parceria e Colaboração Institucional
- Liderança e Valorização Pessoal
- Patriotismo e Responsabilidade Social


