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BVM DISTINGUE INTERVENIENTES DO MERCADO DE CAPITAIS E LANÇA 
NOVOS SERVIÇOS DE BASE TECNOLÓGICA

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), 
distinguiu no dia 17 de Novembro de 2021 

em Maputo, os intervenientes do mercado 
de capitais cujas acções se notabilizaram no 
exercício económico de 2020. 

Trata-se de MyBucks Banking Mozambique, 
Absa Bank e do Banco Comercial e de 
Investimentos (BCI). A distinção, visou 
reconhecer o trabalho realizado pelos 
intervenientes do Mercado de Capitais, 
que no decurso das suas actividades 
têm contribuído para o crescimento e 
desenvolvimento do mercado de capitais e 
da Bolsa de Valores de Moçambique. 

O MyBucks Banking Mozambique venceu 
a categoria Valor mobiliário com maior 
liquidez, atribuída à empresa cujo valor 
mobiliário por ela emitido apresentou o maior 
volume de transacção e o melhor rácio de 
liquidez no mercado bolsista.

Já o Absa Bank foi laureado na categoria 
Maior volume de negociação no mercado 
bolsista, na qualidade de operador de 

bolsa com o maior volume e número de 
transacções de títulos cotados.

O Banco Comercial e de Investimentos foi 
premiado na categoria Maior banco de 
custódia de registo por accionista na Central 
de Valores Mobiliários (CVM), que é atribuída 
ao banco de custódia com o maior número 
de titulares registados na CVM.  

Intervindo na ocasião, o Presidente do 
Conselho de Administração da BVM, Salim 
Cripton Valá, disse que a distinção assinala 
o genuíno reconhecimento pelo papel vital 
que estas entidades realizam em prol  do 
desenvolvimento do mercado bolsista.

“As premiações que hoje testemunhamos 
são um sinal inequívoco de que há múltiplos 
intervenientes no mercado de capitais e que 
tem desenvolvido um trabalho de vulto para 
o crescimento do mercado de capitais e do 
sistema financeiro do país”, disse Salim Valá. 

Na hora do balanço, Salim Valá sublinhou 
que apesar do contexto económico 
marcado por múltiplos desafios, a BVM 

encerra o presente exercício económico 
com resultados satisfatórios.

O estabelecimento de novas janelas de 
oportunidades em parceria, a admissão de 
mais empresas à Bolsa (no âmbito do Terceiro 
Mercado de Bolsa) e a introdução novos 
produtos ditaram o positivo desempenho 
da instituição, num ano em que a economia 
nacional voltou a ressentir-se dos efeitos da 
pandemia da Covid-19, que conjugado com 
outros obstáculos minaram o desempenho 
dos diversos sectores de actividade. 

Actualmente, 12 empresas estão cotadas na 
BVM, sendo oito no Mercado de Cotações 
Oficiais, uma no Segundo Mercado e três no 
Terceiro Mercado.

Durante a cerimónia, a BVM procedeu, 
igualmente, ao lançamento do ″Dashboard″ 
(um painel de estatísticas que permite facilitar 
a interpretação dos dados do mercado) e da 
″Aplicação Móvel″ (destinada ao público, e 
que permite o acesso a informações relativas 
aos títulos cotados na BVM, sessões de bolsa, 
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PAYTECH, SA, É A PRIMEIRA FINTECH COTADA 
NA BVM

Aos 18 de Outubro de 2021, a Bolsa de Va-
lores de Moçambique (BVM) admitiu no 

Terceiro Mercado de Bolsa a terceira empre-
sa, a sociedade PAYTECH, SA, especializada 
no desenvolvimento e operação de aplica-
ções web e mobile, bilhética eletrónica e so-
luções para pagamentos digitais.

Foram admitidas à cotação 100.000 (cem 
mil) acções ordinárias, nominativas e 
escriturais, de valor nominal unitário de 10,00 
MT (dez Metical) representativas de 100% do 
capital da PAYTECH, SA.

A PAYTECH, SA tem por objecto social o 
controle de acesso digital, a cobrança 
automatizada de tarifas, a gestão de 
bilhéticas, o desenvolvimento de programas 
informáticos, as tecnologias para inclusão 
financeira, a programação informática, 
gestão e exploração de equipamento 
informático e importação, fabricação, 
distribuição, assim como a assistência 
técnica de equipamentos relacionados.

Os principais activos da sociedade são: 
o Sistema de Bilhética Eletrónica para 
transportes públicos, a Plataforma de 
marketplace para bens de consumo 
Moogle, a Aplicação e Sistema de Gestão 
para os Municípios e Aplicativo e Sistema 
de gestão para Clubes e Associações. A 
PAYTECH, SA tem como perspectivas futuras 
massificar os usuários das suas aplicações e 
expandir as suas soluções para as restantes 
províncias do país e dos PALOP.

A empresa tem como parceiros estratégicos 
a MetroBus, o Conselho Municipal da Matola 
e alguns clubes desportivos. Desenvolveu 
a primeira plataforma de relacionamento 
entre o município e os cidadãos e vice-
versa, que entre outras funcionalidades 
permite o pagamento de taxas e impostos 
municipais via aplicação mobile, estando 
a trabalhar no desenvolvimento de 
uma carteira digital para os pequenos 
agricultores e extensionistas. 

A BVM lançou o Terceiro Mercado de Bolsa 
em Novembro de 2019, com o objectivo de 
ser um mercado incubador de empresas 
para o Mercado de Cotações Oficiais (MCO) 
e o Segundo Mercado (SME), visando ser um 
mercado dinamizador do crescimento da 
Bolsa em virtude da natureza e características 
do empresariado moçambicano.

No Terceiro Mercado, as empresas têm um 
período de 2 anos para prepararem a sua 
entrada no Mercado de Cotações Oficiais 
ou no Segundo Mercado, contando para 
o efeito com o apoio da BVM, do Instituto 
de Gestão de Participações do Estado 
(IGEPE), do Instituto para a Promoção de 
Pequenas e Médias Empresas (IPEME), 
da Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA), da 
Ordem dos Contabilistas e Auditores 
de Moçambique (OCAM) e do Instituto 
Superior de Contabilidade e Auditoria de 
Moçambique (ISCAM).

Com a admissão da Paytech na Bolsa, 
passam a ser 12 empresas cotadas na BVM, 
sendo oito no Mercado de Cotações Oficiais, 
uma no Segundo Mercado e três no Terceiro 
Mercado.

eventos do mercado e da BVM, bem como 
informações sobre educação financeira). 

Para o futuro, o PCA referia que a BVM estará 
voltada para atracção de mais empresas 
(incluindo PME’s) e investidores para usarem 
a Bolsa; criação de novos mercados, 
produtos, serviços e instrumentos financeiros; 
modernização tecnológica; aprimoramento 
do quadro normativo e promoção da 
educação e literacia financeira. 

Salim Valá destacou a permanente 
capacitação dos colaboradores da 
BVM e demais participantes no mercado 
de capitais, o  reforço das medidas de 
combate ao branqueamento de capitais, 
ciber-segurança, controlo interno e gestão 
de riscos e  a abertura da BVM à entrada de 
empresas e investidores estrangeiros no nosso 
mercado, para uma maior expansão das 

suas actividades junto de um maior universo 
de mercados, empresas e investidores

Por sua vez, o vice-Presidente do Pelouro 
de Transportes na Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique 
(CTA), Fernando Couto, começou por 
destacar os desafios enfrentados pelas 
empresas, decorrentes da desaceleração 
da economia nacional. 

Prosseguindo, instou a Bolsa de Valores 
de Moçambique a elaborar um conjunto 
de medidas para dinamizar o acesso das 
empresas, sobretudo as pequenas e médias, 
ao Mercado de Capitais.

Estiveram presentes na cerimónia operadores 
de bolsa, parceiros estratégicos da BVM, 
representantes de empresas privadas, 
públicas e participadas pelo Estado, empresas 
cotadas e em processo de admissão à 
cotação, intervenientes do mercado de 
capitais, entre outros convidados.
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Edy Barrote, Administrador da PayTech

COTAMO-NOS EM BOLSA PARA ATRAIR 
INVESTIDORES 

A busca por novos investidores e finan-
ciadores, aliada ao facto de ser um 
motor para dinamizar o processo de ex-
pansão do negócio, está na origem da 
oposta da PayTech no mercado bolsita.  
Quem assim defende é Edy Barrote, Enge-
nheiro Informático e Administrador da Pay-
Tech, a primeira fintech a ser cotada na 
Bolsa de Valores de Moçambique (BVM). 
Para Barrote, a aposta neste mercado, 
além de contribuir para a expansão do 
core business da PayTech, tem o condão 
de alavancar a economia nacional.
A PayTech foi admitida à Bolsa no pas-
sado dia 18 de Outubro, tornando-se 
assim a terceira empresa no Terceiro 
Mercado de Bolsa. A firma é especiali-
zada no desenvolvimento e operação 
de aplicações web e mobile, bilhética 
electrónica e soluções para pagamen-
tos digitais.
Segundo o Administrador da PayTech, a 
cotação em bolsa é uma grande “proe-
za”, isto porque vai permitir consolidar as 
parcerias existentes a nível nacional, bem 
como firmar novos acordos no mercado 
internacional.
A PayTech tem como principais activos o 
sistema de bilhética electrónica para trans-
portes públicos; a plataforma de marke-
tplace para bens de consumo Moogle; a 
aplicação e sistema de gestão para os mu-
nicípios; bem como o  aplicativo e sistema 
de gestão para clubes e associações.
Acompanhe nas próximas linhas os tre-

chos da entrevista com o Administrador 
da PayTech.  

1. No passado mês de Outubro, foi anun-
ciada a cotação da PayTech S.A em 
bolsa, concretamente no Terceiro Mer-
cado, tornando-se a primeira fintech 
catada na BVM. A começar, qual é o 
sentimento?

O sentimento é muito bom e positivo, 
afinal, a Bolsa significa o expoente má-
ximo da transparência e do escrutínio 
das empresas. Aliás, a PayTech só tem 
a ganhar, ao cotar-se na BVM, pois tal 
proeza de uma PME emergente e diri-
gida por jovens só aumenta a nossa 
credibilidade no mercado nacional e 
internacional.

2. Que razões ditaram a aposta no merca-
do bolsita?

Para além do facto de a Bolsa repre-
sentar o expoente máximo da transpa-
rência, também é a maior montra do 
mercado para a atracção de novos in-
vestidores e financiadores, assim como 
para o crescimento dos negócios. A 
PayTech, como dissemos, é uma em-
presa que se encontra num mercado 
emergente e promissor, no segmento 
de mercados, pelo que a sua visão é 
expandir o seu negócio, envolvendo 
novos investidores nacionais e interna-
cionais, tendo como meta alavancar a 
economia local.

3. Em termos práticos, que resultados es-
peram alcançar com esta nova frente 
que decidiram abraçar?

Nesta primeira fase, pretendemos con-
solidar as parcerias existentes em todo 
o território nacional e, posteriormente, 
estender o nosso negócio para novos 
horizontes.

4. E, a longo prazo, o que podemos espe-
rar da PayTech?

A PayTech nasceu em 2017, como um 
departamento informático do Grupo Sir 
Motors, tendo iniciado através do projec-
to de bilhética electrónica para Metro-
Bus, em 2017. Dois anos depois, portanto, 
em finais de 2019, o departamento evo-
luiu para empresa autónoma de produ-
tos e soluções informáticos.

Desde 2019, temo-nos focado em dife-
rentes segmentos de negócios, desde pa-
gamentos digitas e controlo de acessos, 
governação electrónica, formalização 
do mercado informal, desenvolvimento 
de soluções informáticas em associações 
e clubes, municípios, entre outros. 

Nesta fase, estamos focados em mon-
tar o ecossistema, de modo a conso-
lidar e educar as pessoas no uso de 
novas ferramentas de trabalho e novas 
tecnologias.
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COMPORTAMENTO DO MERCADO BOLSISTA 

VALORES 
MOBILIÁRIOS

CAPITALIZAÇÃO 
BOLSISTA (Milhões MT)

TÍTULOS 
COTADOS

NEGÓCIOS NA BOLSA

Quantidade negociada Valor negociado (Milhões MT)

OBRIGAÇÕES DO TESOURO 100.688,84 33 84.260.589,50 8.357.978,56

OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS 3.024,40 10 2.179.539 223.738,08

PAPEL COMERCIAL 0.00 0 0 0

ACÇÕES 17.054 12 3.223.405 37.859,02

TOTAL 13.989,67 55 89.663.534 8.619.575,65

Fonte: Boletim de Cotações, 30 de Novembro 2021

No período compreendido entre 01 de 
Setembro à 30 de Novembro do corrente ano, 

foram realizados os seguintes eventos:
 ● Admissão à cotação de títulos (acções) da 

PAYTECH;

 ● Admissão à cotação de Obrigações do 
Tesouro 2021 (7ª Série);

 ● Admissão à cotação de Obrigações do 
Tesouro 2021 (8ª Série);

 ● Admissão à cotação de Obrigações do 
Tesouro 2021 (9ª Série);

 ● Admissão à cotação de Obrigações do 
Tesouro 2021 (10ª Série);

 ● Admissão à cotação de Obrigações 
Corporativas - Bayport 2021 (Série II);

 ● Admissão à cotação de Obrigações 
Corporativas - Bayport 2021 (Série III);

 ● Admissão à cotação de Obrigações 

Corporativas - Bayport 2021 (Série IV).

a) Acções da Empresa PAYTECH
Admissão das Acções com as seguintes 
características:
Quantidades Emitidas -100.000 títulos (acções)
Valor Nominal – 10.00 MT

Data de Admissão – 19.10.2021

b)  Obrigações do Tesouro 2021 7ª Série
Admissão da 7ª Série com as seguintes 

características:

Quantidades Emitidas - 15.245.471 títulos 
Montante Emitido -     1.474,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 14,25%

Período de Maturidade - 5 anos

c) Obrigações do Tesouro 2021 8ª Série
Admissão da 8ª Série com as seguintes 

características:
Quantidades Emitidas - 30.441.284 títulos
Montante Emitido - 2.936,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 14,00%

Período de Maturidade - 4 anos

d) Obrigações do Tesouro 2021 9ª Série
Admissão da 9ª Série com as seguintes 

características:
Quantidades Emitidas - 18.966.765 títulos
Montante Emitido -1.884,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 14,00%

Período de Maturidade - 2 anos

e) Obrigações do Tesouro 2021 10ª Série
Admissão da 10ª Série com as seguintes 

características:
Quantidades Emitidas - 12.826.545 títulos
Montante Emitido - 1.267,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 14,00%

Período de Maturidade - 4 anos

f) Obrigações Corporativas do Bayport 2021 

(Série II)
Admissão da Série II da Bayport com as 

seguintes características:
Quantidades Emitidas - 5.000.000 títulos
Montante Emitido - 483,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 18.00%

Período de Maturidade -5 anos

g) Obrigações Corporativas do Bayport 2021 

(Série III)
Admissão da Série III da Bayport com as 

seguintes características:
Quantidades Emitidas - 4.830.000 títulos
Montante Emitido - 483,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 18.00%

Período de Maturidade - 4 anos.

h) Obrigações Corporativas do Bayport 2021 
(Série III)
Admissão da Série IV da Bayport com as 

seguintes características:
Quantidades Emitidas - 1.800.000 títulos
Montante Emitido -180,00 Milhões de MT
Taxa de Juro - 18.00%
Período de Maturidade - 5 anos.


