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BVM CONTINUARÁ A ACTUAR NO 
FORTALECIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS

COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSISTA

VALORES  
MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS 
COTADOS

NEGÓCIOS NA BOLSA

Quantidade negociada Valor negociado (Milhões MT)

OBRIGAÇÕES DO TESOURO 123.861,11 37 145.556,732 14.201.32

OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS 4.653,72 13 765,237 78.00

PAPEL COMERCIAL 250.00 1 0 0

ACÇÕES 13.290,89 11 2.545,366 73.82

TOTAL 142.055,73 62 148.867,335 14.353,13
Fonte: Boletim de Cotações, 21 de Novembro 2022

Alusivo aos 24 anos da sua existência, a Bolsa 
de Valores de Moçambique (BVM) realizou 

a conferência internacional sobre Mercado de 
Capitais e Bolsa de Valores. A conferência foi 
presidida pelo Ministro da Economia e Finanças, 
Ernesto Max Tonela, e contou com a presença 
entre os diversos convidados, os presidentes das 
Bolsas de Valores de Cabo Verde e Angola.

Durante o evento, foi assinado um Memorando 
de Entendimento entre a Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM), a Bolsa da Dívida e de 
Valores de Angola (BODIVA) e a Bolsa de Valores 
de Cabo Verde (BVC). A parceria institucional 
tem por eixos estratégicos a disseminação de 
informação e de experiências, a capacitação 
de quadros, partilha de ″boas praticas″ de ges-
tão e regulamentação, tecnologias, bem como 
sobre a atracão de investimentos, promoção da 
literacia financeira e como atrair as empresas 
para usarem o mercado de capitais.    

Intervindo durante a cerimónia de abertura da 
conferência, Max Tonela reconheceu o papel da 
bolsa na dinamização da economia através da 
oferta de alternativas de financiamento, poten-
ciamento de empresas, geração de emprego e 
estabilidade do mercado financeiro nacional. 
Congratulou a cooperação entre as Bolsas de 
valores a nível da comunidade de Países de 
Língua Oficial Portuguesa (CPLP).

“Quero também congratular as três Bolsa pelo 
Memorando de Entendimento hoje assinado 
para uma melhor interação e troca de expe-
riências de modo a promover um crescimento 
sustentável deste mercado”, referiu Tonela. 

Por seu turno o Presidente do Conselho de Ad-
ministração da BVM, Salim Cripton Valá, disse 
que a realização da conferência constitui um 
momento de fazer a reflexão e o balanço dos 
24 anos da existência da instituição.

″O desafio é ter o maior número de empresas 
cotadas, como as constantes da lista das 100 
maiores empresas do País, as pequenas e médias 
empresas, mas também empresas operando 

Max Tonela - Ministro da Economia e Finanças

querem conhecer melhor o Mercado de Ca-
pitais e a Bolsa de Valores”, disse Salim Valá, 
PCA da Bolsa de Valores de Moçambique.

Por seu turno, João Fenhane, quadro da 
Biblioteca Nacional, além de felicitar a BVM 
pelo feito alcançado, destacou a qualida-
de do acervo bibliográfico, realçando que 
representa um enorme contributo para a 
disseminação da cultura de leitura no país.

“Ficámos bastante impressionados com o 
material de especialidade que aqui existe, 

material de carácter financeiro, material de 
informação específica da BVM, particularmente 
documentos informativos e da experiência 
concreta da BVM,” disse Fenhane.

A biblioteca situa-se no prédio 33 andares, 
rés - do - chão, n° 7, e dispõe de um acervo 
bibliográfico composto por diversa literatura, 
com enfoque para o Mercado de Capitais e 
Bolsa de Valores, mas também documentos 
sobre economia, sistema financeiro, desenvol-
vimento, contabilidade e auditoria, gestão, 
entre outros domínios. Conta, igualmente, 

com publicações e trabalhos de fim de curso, 
nomeadamente monografias, dissertações 
de mestrado, teses de doutoramento, entre 
outros documentos.

Tem como público-alvo estudantes, professo-
res, empresários, investidores, investigadores, 
operadores financeiros e público em geral, e 
estará aberta de segunda á sexta feira das 
08H00 ás 16H:00.

No período compreendido entre 11 de Agosto 
à 21 de Novembro do corrente ano, foram 
realizados os seguintes eventos: 
 Admissão à cotação de Obrigações do 

Tesouro (OT) 2022 (8ª Série);
 Admissão à cotação de Obrigações do 

Tesouro (OT) 2022 (9ª Série);
 Admissão à cotação de Obrigações Corpo-

rativas BNI COVID-19 (1ª Série);
 Admissão à cotação de Obrigações Corpo-

rativas BNI 2021 (2ª Série)
 Admissão à cotação de Obrigações Corpo-

rativas BNI 2021 (3ª Série);
 Admissão à cotação de Obrigações Corpo-

rativas BNI 2022 (1ª Série)

a) Obrigações do Tesouro 2022 8ª Série

Admissão da OT 2022 - 8ª Série com as 
seguintes características:
Quantidades Emitidas - 41.198.188 títulos
Montante Emitido - 4.000,00 Milhões de MT
Taxa de Juro -17,6250%

Período de Maturidade -3 anos

b) Obrigações do Tesouro 2022 9ª Série

Admissão da OT 2022 -9ª Série com as se-
guintes características:
Quantidades Emitidas - 67.096.673 títulos
Montante Emitido - 6.490,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 17,750%
Período de Maturidade - 3 anos

c)  Obrigações Corporativas BNI COVID-19 (1ª 
Série);

Admissão de Obrigações Corporativas 
BNI COVID-19, 1ª Série com as seguintes 
características:
Quantidades Emitidas - 6.000.000 títulos
Montante Emitido - 600,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 4,9440%
Período de Maturidade -3 ano

d) Obrigações Corporativas BNI 2021– 2ª Série    

Admissão de Obrigações Corporativas BNI, 
2ª Série com as seguintes características:
Quantidades Emitidas - 6.000.000 títulos
Montante Emitido - 600,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 11,700%
Período de Maturidade -5 ano

e)  Obrigações Corporativas BNI 2021– 3ª Série  
Admissão de Obrigações Corporativas BNI, 
3ª Série com as seguintes características:
Quantidades Emitidas - 5.000.000 títulos
Montante Emitido - 500,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 11,750%
Período de Maturidade -5 ano

f) Obrigações Corporativas BNI 2022– 1ª Série 

Admissão de Obrigações Corporativas BNI, 
1ª Série com as seguintes características:
Quantidades Emitidas - 3.256.820 títulos
Montante Emitido - 325,68 Milhões de MT
Taxa de Juro - 18,000%
Período de Maturidade – 3 ano

Eventos ocorridos de 11 de Agosto à 21 de Novembro de 2022

Walter Pacheco - PCA da BODIVA, Salim Cripton 
Vála - PCA da BVM, Miguel Monteiro - PCA da BVC Membros do Presidio e Premiados

nos ramos sensíveis da economia, incluindo as 
instituições financeiras, seguradoras, empresas 
de exploração de recursos naturais, concessões 
empresariais, e empresas que trabalham no 
complexo mineral - energético″.

O Presidente da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), Agostinho 
Vuma, referiu que a existência de alternativas de 
financiamento é crucial para o sector privado, 
sendo que o papel do mercado de capitais se 
afigura instrumental neste processo.

A Bolsa de Valores de Moçambique lançou na 
mesma sessão uma obra intitulada “Edificando 
o Mercado de Capitais Sustentável” que retra-
ta as realizações da Instituição nos últimos seis 
anos, tendo o seu presidente destacado dois 
objectivos do documento: “assegurar a memória 
institucional da Bolsa e garantir que este seja um 
verdadeiro instrumento de educação financeira”.

No quadro deste evento, a BVM concedeu 
Certificados de Reconhecimento aos membros 
do Secretariado Técnico do Terceiro Mercado 
de Bolsa, que para além da BVM conta com 
5 instituições, nomeadamente: o Instituto de 
Gestão das Participações do Estado (IGEPE), o 
Instituto de Promoção das Pequenas e Médias 
Empresas (IPEME), a Confederação das Asso-
ciações Econômicas de Moçambique (CTA), o 
Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria 
(ISCAM) e a Ordem dos Contabilistas e Auditores 
de Moçambique (OCAM).

Refira-se que o Terceiro Mercado foi criado há 
três anos, sendo um mercado de incubação, ou 
seja de preparação e organização de empre-
sas que queiram aderir aos Mercados Oficiais 
da Bolsa. Actualmente estão cotadas neste 
mercado três empresas, e o sucesso do mesmo 
é garantido pela colaboração que a BVM tem 
com estes parceiros estratégicos.
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INAUGURADA A BIBLIOTECA DA BVM

TROPIGÁLIA ENCAIXA 334 MILHÕES DE METICAIS 
COM VENDA DE ACÇÕES

BVM REALIZA SEGUNDA EDIÇÃO 
DAS PREMIAÇÕES BVM

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) 
anunciou, no dia 14 de Novembro de 2022, 

em Maputo, os resultados da Oferta Pública de 
Subscrição (OPS) de Acções da Tropigália, S.A. 

A Tropigália colocou no mercado, numa ope-
ração conduzida pela BVM, 3.078.507 acções, 
equivalentes a 10 por cento da sua estrutura 
acionista, avaliadas em 360 milhões de meticais.

No quadro da Oferta Pública, foram subscritas 
2.819.203 novas acções, o correspondente a 
334.049.820 meticais. No total, foram emitidas 

1100 ordens, sendo 665 (60,45 %) do Segmento 
A e 435 (39,55 %) do Segmento B.

“Esta operação permitiu a emissão de 2.819.203 
acções, representando 1.083 investidores prove-
nientes de todas as províncias do país; permitiu 
o encaixe financeiro de 334 milhões de meticais 
para a empresa, passando a capitalização 
bolsita de 20,39% para 20,50% de PIB”, destacou 
Salim Cripton Valá, Presidente do Conselho de 
Administração (PCA) da Bolsa de Valores de 
Moçambique.

O período de subscrição decorreu em duas fases: 
entre 17 de Outubro a 21de Outubro; e de 24 de 
Outubro a 04 de Novembro.

Para o PCA da Tropigália, Adolfo Correia, o 
processo espelha o reconhecimento dos mo-
çambicanos como “algo confiável, algo para 
o futuro, independentemente daquilo que nós 
fizemos no passado e foi reconhecido. Acima de 
tudo, confiam para o futuro e essa mensagem 

que a Tropigália passou em todo o seu desenvol-
vimento, em todo o seu investimento e em todo 
o seu empenho”.

O Banco BIG, na qualidade de coordenador 
geral da operação, sublinhou que o processo 
de venda das acções da Tropigália, apesar da 
delicadeza do processo, obedeceu às melhores 
práticas internacionais.  

“Não foi um processo simples e nunca é. A OPS da 
Tropigália foi organizada e executada de acordo 
com as práticas internacionais, envolvendo uma 
avaliação económica e financeira que serviu, 
entre outras, para definir o valor da empresa e o 
preço a que as acções seriam colocadas à venda 
no mercado”, disse Pedro Noronha, Presidente da 
Comissão Executiva do Banco BIG. 

A BVM tem estado a registar uma evolução naque-
les que são os seus principais indicadores bolsistas. 
De Outubro 2021 a Novembro 2022, a capitalização 
bolsista cresceu de 120.031 milhões MT para 139.289 
milhões MT; o rácio de capitalização bolsista sobre 
o PIB passou de 17.98% para 20,39%, o volume de 
negócio passou dos anteriores 8.348 milhões MT 
para 14.339 milhões MT, e o Índice de Liquidez do 
mercado bolsista passou de 6,95% para 10,29%. 

 Adolfo Correia - PCA da Tropigália
Pedro Noronha - PCA do Banco BIG, Salim Cripton 
Valá - PCA da BVM e Adolfo Correia - PCA da Tropigália Quadros da BVM, do Banco BIG e da Tropigália

O Presidente do Conselho de Administração 
(PCA) da Bolsa de Valores de Moçambique 

(BVM), Salim Cripton Valá, procedeu, no dia 28 de 
Outubro de 2022, em Maputo, à inauguração da 
“Biblioteca-BVM”.

O acto, que decorreu no âmbito das celebrações 
dos 24 anos da existência da BVM, contou com 
a presença de representantes das bolsas de 
valores de Cabo Verde e Angola. 

A “Biblioteca-BVM” tem por objectivo prover 
informação e documentos sobre o Mercado de 

Capitais e Bolsa de Valores, bem como divulgar 
as actividades, produtos e serviços da BVM. 
Igualmente, visa elevar o nível de educação e 
literacia financeira do público sobre a economia, 
o sistema financeiro, o Mercado de Capitais, a 
Bolsa de Valores e assuntos afins.

“Hoje, temos um espaço adequado para acolher 
mais estagiários, para ter mais estudantes, mais 
pesquisadores e para nós próprios colaboradores 
da BVM. Temos um local para pesquisarmos e 
termos uma noção do que está a acontecer 
em outros quadrantes. Esta biblioteca é para os 
moçambicanos, os empresários, os investidores, 
os pesquisadores, os jornalistas e todos os que 

Salim Cripton Valá - PCA da BVM

O vencedor da categoria Melhor Empresa 
Emitente de Valores Mobiliários Cotados é a 
Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos 
(CMH), tendo-se evidenciando por ter o valor 
mobiliário com maior liquidez no segmento de 
acções.

Ainda nesta categoria, a BayPort venceu as 
classes de Valor Mobiliário com Maior Liquidez 
no Segmento de Obrigações e de Maior Emissão 
de Valores Cotados no Segmento Obrigacionista. 

O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) 
destacou-se na categoria Melhor Intermediário 
no Mercado de Valores Mobiliários Cotados. A 
instituição financeira venceu a classe de Maior 
Volume de Negociações no Mercado Bolsista no 
Segmento das Acções.

Ainda nesta categoria, o Banco BIG venceu a 
classe de Maior Volume de Negócios no Mer-
cado Bolsista no Segmento das Obrigações e o 
Banco Mais venceu a classe Maior Patrocinador 
de Emissões Admitidas à Cotação no Segmento 
das Acções.

A terceira categoria, Melhor Instituição de Cus-
tódia de Valores Mobiliários Cotados, teve como 
vencedor o Banco BIG, por se ter destacado 
na qualidade de Maior Banco de Custódia por 
registo de Accionista na Central de Valores 
Mobiliários.

O ABSA Bank Moçambique venceu a classe Maior 
Banco de Custódia por Empresas Registadas na 
Central de Valores Mobiliários. 

Para o Presidente do Conselho de Administração 
da Bolsa de Valores de Moçambique, Salim 
Cripton Valá, a premiação visa “promover o 
desenvolvimento do mercado de bolsa, através 
do reconhecimento do contributo dos interve-
nientes no mercado, disseminar o conhecimento 
sobre o Mercado de Capitais e sua importância 
para a economia”. 

Joaquim Veríssimo, Director Executivo da CMH, 
assumiu o compromisso de continuar a observar 
as boas práticas, para que a instituição continue 
a alcançar resultados positivos.  

Na ocasião, a BVM apresentou aos presentes os 
serviços de base tecnológica, nomeadamente, 
o Portal do Investidor, o Boletim de Cotações 
Automatizado, o Dashboard da BVM e o Apli-
cativo Móvel da BVM.

O Portal do Investidor é um serviço eletrónico 
que permitirá a disponibilização aos investidores 
de material educativo sob forma de vídeos, 
brochuras e pequenos textos, incluindo publica-
ções e guias informativos com dados históricos 
do mercado. 

O mesmo irá disponibilizar também um simulador 
e estatísticas diversas (Dash board) relativas ao 
desempenho do mercado bolsista ao longo do 
tempo, fornecendo ao investidor uma platafor-
ma concreta para que possa ter mais acesso a 
informação e instruções sobre como usufruir os 
serviços da BVM.

Numa primeira fase, o Portal do Investidor da 
BVM irá iniciar como um portal informativo ge-
neralizado, evoluindo gradualmente, a médio 
prazo, para uma ferramenta mais composta 
onde os investidores poderão acompanhar a 
sua carteira individual de títulos transaccionados 
através da BVM.

Já o Boletim de Cotações autonomizado apresen-
tado, permitirá a execução e o controlo de toda 
a gestão de operações sobre valores mobiliários 
cotados na Bolsa de Valores de Moçambique, 
nomeadamente o Registo de Emitentes, o Registo 
de Valores Mobiliários ou Títulos, a actualização 
automática do Preço do Valor Mobiliário, o 
controle da maturidade do Valor Mobiliário de 
acordo com o tipo; o registo das transacções 
efectuadas no sistema de chamada e registo; 
a produção de relatórios de operações da Bolsa 
de Valores.

De igual modo, o mesmo possibilitará, a gestão 
documental e de fluxos de trabalho relacionados 

com valores mobiliários. Para o mercado, em 
geral, e para os investidores, em particular, a 
automatização do Boletim de Cotações permi-
tirá a disponibilização de relatórios criados de 
forma célere e fidedigna, possibilitando ainda 
que se faça o rastreamento das alterações e 
dos eventuais erros nos mesmos.

Refira - se que a iniciativa (Premiações BVM), 
visa promover o desenvolvimento do mercado 
de bolsa através do reconhecimento do contri-
buto dos diversos intervenientes do mercado, e 
disseminar o conhecimento sobre o mercado 
de capitais moçambicano e a sua importância 
na economia nacional e sistema financeiro.

Premiados e Quadros da BVM

Decorreu no dia 28 de Outubro de 2022, 
a Segunda Edição das Premiações BVM, 

cerimónia que distingue os diferentes interve-
nientes do Mercado de Capitais baseado na 
performance anual tendo em conta algumas 
categorias relevantes.

Neste sentido, foram premiadas três categorias, 
nomeadamente, a Melhor Empresa Emitente de 
Valores Mobiliários Cotados, o Melhor Intermediá-
rio no Mercado de Valores Mobiliários Cotados 
e a Melhor Instituição de Custódia de Valores 
Mobiliários Cotados. Quadros da BVM e Representante da Biblioteca Nacional

Miguel Monteiro - PCA da BCV,  Pedro Noronha - 
PCA do Banco BIG

Salim Cripton Vála - PCA da BVM e Joaquim 
Veríssimo - PCA do CMH
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DAS PREMIAÇÕES BVM

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) 
anunciou, no dia 14 de Novembro de 2022, 

em Maputo, os resultados da Oferta Pública de 
Subscrição (OPS) de Acções da Tropigália, S.A. 

A Tropigália colocou no mercado, numa ope-
ração conduzida pela BVM, 3.078.507 acções, 
equivalentes a 10 por cento da sua estrutura 
acionista, avaliadas em 360 milhões de meticais.

No quadro da Oferta Pública, foram subscritas 
2.819.203 novas acções, o correspondente a 
334.049.820 meticais. No total, foram emitidas 

1100 ordens, sendo 665 (60,45 %) do Segmento 
A e 435 (39,55 %) do Segmento B.

“Esta operação permitiu a emissão de 2.819.203 
acções, representando 1.083 investidores prove-
nientes de todas as províncias do país; permitiu 
o encaixe financeiro de 334 milhões de meticais 
para a empresa, passando a capitalização 
bolsita de 20,39% para 20,50% de PIB”, destacou 
Salim Cripton Valá, Presidente do Conselho de 
Administração (PCA) da Bolsa de Valores de 
Moçambique.

O período de subscrição decorreu em duas fases: 
entre 17 de Outubro a 21de Outubro; e de 24 de 
Outubro a 04 de Novembro.

Para o PCA da Tropigália, Adolfo Correia, o 
processo espelha o reconhecimento dos mo-
çambicanos como “algo confiável, algo para 
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fizemos no passado e foi reconhecido. Acima de 
tudo, confiam para o futuro e essa mensagem 

que a Tropigália passou em todo o seu desenvol-
vimento, em todo o seu investimento e em todo 
o seu empenho”.

O Banco BIG, na qualidade de coordenador 
geral da operação, sublinhou que o processo 
de venda das acções da Tropigália, apesar da 
delicadeza do processo, obedeceu às melhores 
práticas internacionais.  

“Não foi um processo simples e nunca é. A OPS da 
Tropigália foi organizada e executada de acordo 
com as práticas internacionais, envolvendo uma 
avaliação económica e financeira que serviu, 
entre outras, para definir o valor da empresa e o 
preço a que as acções seriam colocadas à venda 
no mercado”, disse Pedro Noronha, Presidente da 
Comissão Executiva do Banco BIG. 

A BVM tem estado a registar uma evolução naque-
les que são os seus principais indicadores bolsistas. 
De Outubro 2021 a Novembro 2022, a capitalização 
bolsista cresceu de 120.031 milhões MT para 139.289 
milhões MT; o rácio de capitalização bolsista sobre 
o PIB passou de 17.98% para 20,39%, o volume de 
negócio passou dos anteriores 8.348 milhões MT 
para 14.339 milhões MT, e o Índice de Liquidez do 
mercado bolsista passou de 6,95% para 10,29%. 

 Adolfo Correia - PCA da Tropigália
Pedro Noronha - PCA do Banco BIG, Salim Cripton 
Valá - PCA da BVM e Adolfo Correia - PCA da Tropigália Quadros da BVM, do Banco BIG e da Tropigália

O Presidente do Conselho de Administração 
(PCA) da Bolsa de Valores de Moçambique 

(BVM), Salim Cripton Valá, procedeu, no dia 28 de 
Outubro de 2022, em Maputo, à inauguração da 
“Biblioteca-BVM”.

O acto, que decorreu no âmbito das celebrações 
dos 24 anos da existência da BVM, contou com 
a presença de representantes das bolsas de 
valores de Cabo Verde e Angola. 

A “Biblioteca-BVM” tem por objectivo prover 
informação e documentos sobre o Mercado de 

Capitais e Bolsa de Valores, bem como divulgar 
as actividades, produtos e serviços da BVM. 
Igualmente, visa elevar o nível de educação e 
literacia financeira do público sobre a economia, 
o sistema financeiro, o Mercado de Capitais, a 
Bolsa de Valores e assuntos afins.

“Hoje, temos um espaço adequado para acolher 
mais estagiários, para ter mais estudantes, mais 
pesquisadores e para nós próprios colaboradores 
da BVM. Temos um local para pesquisarmos e 
termos uma noção do que está a acontecer 
em outros quadrantes. Esta biblioteca é para os 
moçambicanos, os empresários, os investidores, 
os pesquisadores, os jornalistas e todos os que 

Salim Cripton Valá - PCA da BVM

O vencedor da categoria Melhor Empresa 
Emitente de Valores Mobiliários Cotados é a 
Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos 
(CMH), tendo-se evidenciando por ter o valor 
mobiliário com maior liquidez no segmento de 
acções.

Ainda nesta categoria, a BayPort venceu as 
classes de Valor Mobiliário com Maior Liquidez 
no Segmento de Obrigações e de Maior Emissão 
de Valores Cotados no Segmento Obrigacionista. 

O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) 
destacou-se na categoria Melhor Intermediário 
no Mercado de Valores Mobiliários Cotados. A 
instituição financeira venceu a classe de Maior 
Volume de Negociações no Mercado Bolsista no 
Segmento das Acções.

Ainda nesta categoria, o Banco BIG venceu a 
classe de Maior Volume de Negócios no Mer-
cado Bolsista no Segmento das Obrigações e o 
Banco Mais venceu a classe Maior Patrocinador 
de Emissões Admitidas à Cotação no Segmento 
das Acções.

A terceira categoria, Melhor Instituição de Cus-
tódia de Valores Mobiliários Cotados, teve como 
vencedor o Banco BIG, por se ter destacado 
na qualidade de Maior Banco de Custódia por 
registo de Accionista na Central de Valores 
Mobiliários.

O ABSA Bank Moçambique venceu a classe Maior 
Banco de Custódia por Empresas Registadas na 
Central de Valores Mobiliários. 

Para o Presidente do Conselho de Administração 
da Bolsa de Valores de Moçambique, Salim 
Cripton Valá, a premiação visa “promover o 
desenvolvimento do mercado de bolsa, através 
do reconhecimento do contributo dos interve-
nientes no mercado, disseminar o conhecimento 
sobre o Mercado de Capitais e sua importância 
para a economia”. 

Joaquim Veríssimo, Director Executivo da CMH, 
assumiu o compromisso de continuar a observar 
as boas práticas, para que a instituição continue 
a alcançar resultados positivos.  

Na ocasião, a BVM apresentou aos presentes os 
serviços de base tecnológica, nomeadamente, 
o Portal do Investidor, o Boletim de Cotações 
Automatizado, o Dashboard da BVM e o Apli-
cativo Móvel da BVM.

O Portal do Investidor é um serviço eletrónico 
que permitirá a disponibilização aos investidores 
de material educativo sob forma de vídeos, 
brochuras e pequenos textos, incluindo publica-
ções e guias informativos com dados históricos 
do mercado. 

O mesmo irá disponibilizar também um simulador 
e estatísticas diversas (Dash board) relativas ao 
desempenho do mercado bolsista ao longo do 
tempo, fornecendo ao investidor uma platafor-
ma concreta para que possa ter mais acesso a 
informação e instruções sobre como usufruir os 
serviços da BVM.

Numa primeira fase, o Portal do Investidor da 
BVM irá iniciar como um portal informativo ge-
neralizado, evoluindo gradualmente, a médio 
prazo, para uma ferramenta mais composta 
onde os investidores poderão acompanhar a 
sua carteira individual de títulos transaccionados 
através da BVM.

Já o Boletim de Cotações autonomizado apresen-
tado, permitirá a execução e o controlo de toda 
a gestão de operações sobre valores mobiliários 
cotados na Bolsa de Valores de Moçambique, 
nomeadamente o Registo de Emitentes, o Registo 
de Valores Mobiliários ou Títulos, a actualização 
automática do Preço do Valor Mobiliário, o 
controle da maturidade do Valor Mobiliário de 
acordo com o tipo; o registo das transacções 
efectuadas no sistema de chamada e registo; 
a produção de relatórios de operações da Bolsa 
de Valores.

De igual modo, o mesmo possibilitará, a gestão 
documental e de fluxos de trabalho relacionados 

com valores mobiliários. Para o mercado, em 
geral, e para os investidores, em particular, a 
automatização do Boletim de Cotações permi-
tirá a disponibilização de relatórios criados de 
forma célere e fidedigna, possibilitando ainda 
que se faça o rastreamento das alterações e 
dos eventuais erros nos mesmos.

Refira - se que a iniciativa (Premiações BVM), 
visa promover o desenvolvimento do mercado 
de bolsa através do reconhecimento do contri-
buto dos diversos intervenientes do mercado, e 
disseminar o conhecimento sobre o mercado 
de capitais moçambicano e a sua importância 
na economia nacional e sistema financeiro.

Premiados e Quadros da BVM

Decorreu no dia 28 de Outubro de 2022, 
a Segunda Edição das Premiações BVM, 

cerimónia que distingue os diferentes interve-
nientes do Mercado de Capitais baseado na 
performance anual tendo em conta algumas 
categorias relevantes.

Neste sentido, foram premiadas três categorias, 
nomeadamente, a Melhor Empresa Emitente de 
Valores Mobiliários Cotados, o Melhor Intermediá-
rio no Mercado de Valores Mobiliários Cotados 
e a Melhor Instituição de Custódia de Valores 
Mobiliários Cotados. Quadros da BVM e Representante da Biblioteca Nacional

Miguel Monteiro - PCA da BCV,  Pedro Noronha - 
PCA do Banco BIG

Salim Cripton Vála - PCA da BVM e Joaquim 
Veríssimo - PCA do CMH
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BVM CONTINUARÁ A ACTUAR NO 
FORTALECIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS

COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSISTA

VALORES  
MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÂO
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS 
COTADOS

NEGÓCIOS NA BOLSA

Quantidade negociada Valor negociado (Milhões MT)

OBRIGAÇÕES DO TESOURO 123.861,11 37 145.556,732 14.201.32

OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS 4.653,72 13 765,237 78.00

PAPEL COMERCIAL 250.00 1 0 0

ACÇÕES 13.290,89 11 2.545,366 73.82

TOTAL 142.055,73 62 148.867,335 14.353,13
Fonte: Boletim de Cotações, 21 de Novembro 2022

Alusivo aos 24 anos da sua existência, a Bolsa 
de Valores de Moçambique (BVM) realizou 

a conferência internacional sobre Mercado de 
Capitais e Bolsa de Valores. A conferência foi 
presidida pelo Ministro da Economia e Finanças, 
Ernesto Max Tonela, e contou com a presença 
entre os diversos convidados, os presidentes das 
Bolsas de Valores de Cabo Verde e Angola.

Durante o evento, foi assinado um Memorando 
de Entendimento entre a Bolsa de Valores de 
Moçambique (BVM), a Bolsa da Dívida e de 
Valores de Angola (BODIVA) e a Bolsa de Valores 
de Cabo Verde (BVC). A parceria institucional 
tem por eixos estratégicos a disseminação de 
informação e de experiências, a capacitação 
de quadros, partilha de ″boas praticas″ de ges-
tão e regulamentação, tecnologias, bem como 
sobre a atracão de investimentos, promoção da 
literacia financeira e como atrair as empresas 
para usarem o mercado de capitais.    

Intervindo durante a cerimónia de abertura da 
conferência, Max Tonela reconheceu o papel da 
bolsa na dinamização da economia através da 
oferta de alternativas de financiamento, poten-
ciamento de empresas, geração de emprego e 
estabilidade do mercado financeiro nacional. 
Congratulou a cooperação entre as Bolsas de 
valores a nível da comunidade de Países de 
Língua Oficial Portuguesa (CPLP).

“Quero também congratular as três Bolsa pelo 
Memorando de Entendimento hoje assinado 
para uma melhor interação e troca de expe-
riências de modo a promover um crescimento 
sustentável deste mercado”, referiu Tonela. 

Por seu turno o Presidente do Conselho de Ad-
ministração da BVM, Salim Cripton Valá, disse 
que a realização da conferência constitui um 
momento de fazer a reflexão e o balanço dos 
24 anos da existência da instituição.

″O desafio é ter o maior número de empresas 
cotadas, como as constantes da lista das 100 
maiores empresas do País, as pequenas e médias 
empresas, mas também empresas operando 

Max Tonela - Ministro da Economia e Finanças

querem conhecer melhor o Mercado de Ca-
pitais e a Bolsa de Valores”, disse Salim Valá, 
PCA da Bolsa de Valores de Moçambique.

Por seu turno, João Fenhane, quadro da 
Biblioteca Nacional, além de felicitar a BVM 
pelo feito alcançado, destacou a qualida-
de do acervo bibliográfico, realçando que 
representa um enorme contributo para a 
disseminação da cultura de leitura no país.

“Ficámos bastante impressionados com o 
material de especialidade que aqui existe, 

material de carácter financeiro, material de 
informação específica da BVM, particularmente 
documentos informativos e da experiência 
concreta da BVM,” disse Fenhane.

A biblioteca situa-se no prédio 33 andares, 
rés - do - chão, n° 7, e dispõe de um acervo 
bibliográfico composto por diversa literatura, 
com enfoque para o Mercado de Capitais e 
Bolsa de Valores, mas também documentos 
sobre economia, sistema financeiro, desenvol-
vimento, contabilidade e auditoria, gestão, 
entre outros domínios. Conta, igualmente, 

com publicações e trabalhos de fim de curso, 
nomeadamente monografias, dissertações 
de mestrado, teses de doutoramento, entre 
outros documentos.

Tem como público-alvo estudantes, professo-
res, empresários, investidores, investigadores, 
operadores financeiros e público em geral, e 
estará aberta de segunda á sexta feira das 
08H00 ás 16H:00.

No período compreendido entre 11 de Agosto 
à 21 de Novembro do corrente ano, foram 
realizados os seguintes eventos: 
 Admissão à cotação de Obrigações do 

Tesouro (OT) 2022 (8ª Série);
 Admissão à cotação de Obrigações do 

Tesouro (OT) 2022 (9ª Série);
 Admissão à cotação de Obrigações Corpo-

rativas BNI COVID-19 (1ª Série);
 Admissão à cotação de Obrigações Corpo-

rativas BNI 2021 (2ª Série)
 Admissão à cotação de Obrigações Corpo-

rativas BNI 2021 (3ª Série);
 Admissão à cotação de Obrigações Corpo-

rativas BNI 2022 (1ª Série)

a) Obrigações do Tesouro 2022 8ª Série

Admissão da OT 2022 - 8ª Série com as 
seguintes características:
Quantidades Emitidas - 41.198.188 títulos
Montante Emitido - 4.000,00 Milhões de MT
Taxa de Juro -17,6250%

Período de Maturidade -3 anos

b) Obrigações do Tesouro 2022 9ª Série

Admissão da OT 2022 -9ª Série com as se-
guintes características:
Quantidades Emitidas - 67.096.673 títulos
Montante Emitido - 6.490,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 17,750%
Período de Maturidade - 3 anos

c)  Obrigações Corporativas BNI COVID-19 (1ª 
Série);

Admissão de Obrigações Corporativas 
BNI COVID-19, 1ª Série com as seguintes 
características:
Quantidades Emitidas - 6.000.000 títulos
Montante Emitido - 600,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 4,9440%
Período de Maturidade -3 ano

d) Obrigações Corporativas BNI 2021– 2ª Série    

Admissão de Obrigações Corporativas BNI, 
2ª Série com as seguintes características:
Quantidades Emitidas - 6.000.000 títulos
Montante Emitido - 600,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 11,700%
Período de Maturidade -5 ano

e)  Obrigações Corporativas BNI 2021– 3ª Série  
Admissão de Obrigações Corporativas BNI, 
3ª Série com as seguintes características:
Quantidades Emitidas - 5.000.000 títulos
Montante Emitido - 500,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 11,750%
Período de Maturidade -5 ano

f) Obrigações Corporativas BNI 2022– 1ª Série 

Admissão de Obrigações Corporativas BNI, 
1ª Série com as seguintes características:
Quantidades Emitidas - 3.256.820 títulos
Montante Emitido - 325,68 Milhões de MT
Taxa de Juro - 18,000%
Período de Maturidade – 3 ano

Eventos ocorridos de 11 de Agosto à 21 de Novembro de 2022

Walter Pacheco - PCA da BODIVA, Salim Cripton 
Vála - PCA da BVM, Miguel Monteiro - PCA da BVC Membros do Presidio e Premiados

nos ramos sensíveis da economia, incluindo as 
instituições financeiras, seguradoras, empresas 
de exploração de recursos naturais, concessões 
empresariais, e empresas que trabalham no 
complexo mineral - energético″.

O Presidente da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), Agostinho 
Vuma, referiu que a existência de alternativas de 
financiamento é crucial para o sector privado, 
sendo que o papel do mercado de capitais se 
afigura instrumental neste processo.

A Bolsa de Valores de Moçambique lançou na 
mesma sessão uma obra intitulada “Edificando 
o Mercado de Capitais Sustentável” que retra-
ta as realizações da Instituição nos últimos seis 
anos, tendo o seu presidente destacado dois 
objectivos do documento: “assegurar a memória 
institucional da Bolsa e garantir que este seja um 
verdadeiro instrumento de educação financeira”.

No quadro deste evento, a BVM concedeu 
Certificados de Reconhecimento aos membros 
do Secretariado Técnico do Terceiro Mercado 
de Bolsa, que para além da BVM conta com 
5 instituições, nomeadamente: o Instituto de 
Gestão das Participações do Estado (IGEPE), o 
Instituto de Promoção das Pequenas e Médias 
Empresas (IPEME), a Confederação das Asso-
ciações Econômicas de Moçambique (CTA), o 
Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria 
(ISCAM) e a Ordem dos Contabilistas e Auditores 
de Moçambique (OCAM).

Refira-se que o Terceiro Mercado foi criado há 
três anos, sendo um mercado de incubação, ou 
seja de preparação e organização de empre-
sas que queiram aderir aos Mercados Oficiais 
da Bolsa. Actualmente estão cotadas neste 
mercado três empresas, e o sucesso do mesmo 
é garantido pela colaboração que a BVM tem 
com estes parceiros estratégicos.


