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Resultados Positivos da BVM
em 2019 Capacitam-na
a Enfrentar os Desafios e
Contrariedades no Futuro
O preço das acções de empresas cotadas em bolsa é fruto das condições concretas do mercado (oferta e demanda) que reflectem as condições estruturais e comportamentais da economia do país e específicas
da empresa e do sector económico particular. De um modo geral, as
acções traduzem as expectativas dos agentes económicos em relação
às perspectivas do país e as tendências e cenários de evolução das empresas abertas. Seria normal que estando a economia moçambicana a
desacelerar desde 2016, a situação concreta do mercado bolsista moçambicano estivesse com tendência negativa, mas não foi o que ocorreu
no ano 2019, que contra todas as previsões no domínio económico e do
sistema financeiro, foi um ano positivo para a BVM.
No nosso dia a dia na BVM, com todos os nossos “stakeholders” e munidos da experiência e lições dos anos anteriores, transformamos a
turbulência económica que gera desconforto, receio e ansiedade, em
oportunidades concretas para fazer desabrochar a criatividade, a irreverência e impulso para alavancar o crescimento do mercado de capitais
moçambicano. Pusemos em marcha a nossa visão de médio e longo
prazo, com firmeza, trabalho em equipa e espírito inventivo, e os resultados alcançados falam por si, a despeito dos obstáculos induzidos pelo
contexto marcadamente desfavorável.
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O crescimento nas economias de mercado emergentes (incluindo Índia, México e África do Sul) até Outubro de 2019, foi mais fraco do que
o esperado, segundo o World Economic Outlook (Outubro de 2019),
grande parte devido a choques específicos de cada país que pesavam
sobre a demanda doméstica. Mesma tendência ocorreu com o grupo de
economias avançadas, que desacelerou amplamente conforme previsto,
reflectindo principalmente um crescimento mais suave nos EUA, após
vários trimestres de desempenho acima da tendência.
A incerteza da política comercial, as tensões geopolíticas e o “stress”
idiossincrático nas principais economias de mercado emergentes continuaram a pesar sobre a actividade económica global - especialmente
manufatura e comércio - na segunda metade de 2019. A intensificação
da agitação social em vários países trouxe novos desafios, assim como
os relacionados aos eventos climáticos extremos, desde furacões no Caribe a secas e incêndios florestais na Austrália, até inundações na África
Oriental e secas na África Meridional.
O desempenho dos mercados bolsistas ao nível de várias regiões do
mundo aumentou em decorrência da crescente necessidade de obtenção de financiamento por parte das empresas. Em África, por exemplo,
o desempenho económico geral continuou a melhorar com o crescimento do produto interno bruto a atingir cerca de 3,5% em 2018, praticamente o mesmo valor de 2017, tendo subido, no entanto, 1,4 pontos
percentuais dos 2,1% registado em 2016.
Mesmos no contexto de múltiplas adversidades e incertezas, os mercados de capitais continuaram com a sua característica principal que é o
de movimentarem capitais com ganhos de longo prazo, processo esse
que prosseguiu mas incorporando outras variáveis conjunturais.
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O princípio de Warren Buffett de que “o mercado de acções transfere
dinheiro dos impacientes para os pacientes”, expressa a sua visão de
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longo prazo ao recomendar o investimento em acções e manter estes
investimentos por décadas, pois quando se adquire acções de empresas
com bons fundamentos, o tempo será o seu aliado. Buffett advoga que
não importa as condições do mercado, se as companhias forem boas,
tendem a crescer, gerar bons resultados e assegurar atractivos retornos
aos seus accionistas1.
Em 2019, todos os segmentos do mercado, accionista e obrigacionista, tiveram bom desempenho, dos melhores das últimas quatro décadas, contrariando o ocorrido em 2018. O desempenho económico em
vários mercados emergentes e em desenvolvimento como a América
Latina, Médio Oriente e Europa encontravam-se sob pressão macroeconómica, o que resultou numa situação de incerteza e riscos quanto ao
crescimento económico. Em outros países, como a China e os Estados
Unidos, previa-se uma desaceleração da economia.
Previa-se que o crescimento económico de África aumentasse ligeiramente de 3,2% em 2018 para 3,4% em 2019 e 3,7% em 2020. Essa aceleração moderada esperava-se que fosse apoiada por factores externos,
incluindo o fortalecimento da demanda global por produtos africanos
e factores domésticos, como consumo privado robusto, sustentando
investimentos em infra-estruturas e aumento da produção de petróleo,
principalmente devido ao desenvolvimento de novos campos.
Ao nível doméstico, dados provenientes do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Balanço do PES 1º Semestre de 2020, indicam
que durante o primeiro trimestre de 2019, apesar de uma conjuntura
económica adversa, o Produto Interno Bruto registou um crescimento de 2.5% e a inflação média no país situou-se em 3,83%, contra
6,6% registada em igual período de 2018, abaixo da média de 6,9%
prevista para o ano de 2019, considerando o desempenho da eco1 PARDOE, James (2009). Os Princípios de Investimento de Warren Buffett. Ed. Sextante.
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nomia positivo, apesar de algumas adversidades que influenciaram e
condicionaram o desempenho da actividade económica, tais como
factores climáticos adversos, continuação das restrições orçamentais
e a instabilidade em algumas regiões do país que afectam o ambiente
de negócios.
É necessário, também, ter em consideração que o ano 2019 foi atípico,
em virtude de ser um ano eleitoral, em que pela primeira vez realizaramse as eleições para Governadores Provinciais (além das Presidenciais,
para a Assembleia da República e para as Assembleias Provinciais), no
quadro das reformas adoptadas visando a extensão da descentralização
no país.

10

O ano de 2019 foi um ano especial para a BVM, pois a instituição completou vinte (20) anos de funcionamento efectivo, e foram realizados
eventos de vulto, com destaque para: (i) realização da Oferta Pública
de Venda (OPV) da HCB, que foi a maior operação jamais realizada
pela BVM sob ponto de vista de abrangência, inclusão e uso de meios
tecnológicos; (ii) realização de Oferta Pública de Subscrição (OPS) da
CDM , que representou a maior operação de bolsa na perspectiva de
montantes envolvidos; (iii) a BVM efectuou avaliação de Meio Termo do seu Plano Estratégico (com vigência entre 2017-2021), tendo-se
constatado que os principais indicadores de avaliação foram positivamente alcançados; (iv) foi lançado o Terceiro Mercado de Bolsa, um
instrumento para promover os dois mercados oficiais de bolsa (Mercado de Cotações Oficiais e o Segundo Mercado); (v) os investidores e o
público em geral passaram a beneficiar de uma ferramenta de consulta e
acompanhamento do mercado, que é o Índice de Bolsa (IBVM); (vi) foi
lançada a iniciativa Premiações BVM, para estimular os intervenientes
do mercado bolsista e obrigacionista, incluindo os pesquisadores e jornalistas, e; (vii) foi o ano em que pela primeira vez cotaram-se na BVM
três (3) empresas.
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No âmbito da realização das suas actividades, procuramos potenciar
o mercado com a introdução do “Índice de Bolsa”, instrumento de
grande utilidade para os investidores, que os permitirá fazerem o acompanhamento do comportamento e as tendências do mercado bolsista e
obrigacionista. O índice de Bolsa tem o condão de ajudar as empresas
a ganharem maior exposição nacional e internacional, ampliar a visibilidade da Bolsa, atrair para a Bolsa os investidores nacionais e internacionais e colmatar uma lacuna existente no cumprimento do Protocolo
de Finanças e Investimentos da SADC, que procura promover uma
maior interligação entre as Bolsas, a harmonização do quadro financeiro e políticas de investimento dos Estados membros, a fim de torná-las
consistentes com os objectivos da SADC.
Foi igualmente lançado o “Terceiro Mercado” de Bolsa, que resultou de
uma profunda reflexão entre a BVM e as instituições parceiras, como a
Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), o
Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE), o Instituto
para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME), a Ordem
dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) e o Instituto
Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique (ISCAM), com
o objectivo de ampliar o leque de empresas cotadas na Bolsa, incrementar os seus principais indicadores de crescimento, nomeadamente
a capitalização bolsista do mercado, o volume de negócios, a liquidez
do mercado, o número de títulos cotados e de titulares registados na
Central de Valores Mobiliários (CVM).
A maioria dos principais indicadores bolsistas tiveram uma evolução
positiva, como a seguir se apresentam. A Capitalização Bolsista teve um
incremento na ordem de 19,6%, comparado ao período homólogo de
2018, e o volume de negócios foi de 5.100,16 Milhões de MT, representando um crescimento de 54.1%, tendo em conta que em 2018 foi de
3.309,00 Milhões de MT.
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A Central de Valores Mobiliários (CVM), efectuou o registo de vinte e
um (21) títulos, representando uma realização de 84% da meta de vinte
e cinco (25) planificada para o ano de 2019, e igualmente criou 14.508
novas contas que vieram acrescentar as 7.673 já existentes, totalizando
22.150 contas (particulares e institucionais), representando um crescimento anual de 189%.
A liquidez do mercado situou-se em 4,99%, notando-se um crescimento em relação a 2018, que foi de 3,88%. O número de negócios foi de
1.486 ao longo do ano, dos quais cerca de 1.324 correspondem a acções. O desempenho do mercado bolsista foi potenciado com a admissão à cotação de mais três (3) empresas, representando uma realização
de 150% de uma meta de 2 empresas inicialmente previstas para o ano.
Foram admitidas à cotação na BVM as seguintes empresas:
a) Arco Investimentos, S.A.: Submeteu o seu pedido, junto à
Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) por intermediação do
Banco MAIS - Banco Moçambicano de Apoio aos Investimento,
SA, para admissão à cotação de um total de 240.330 (duzentos
quarenta mil trezentas e trinta) acções ordinárias, nominativas e
escriturais com o valor nominal de MT 100,00 (cem Meticais),
que constituem a totalidade das acções da Série B da sociedade,
e representativas de 80,11% do seu capital social, correspondente ao montante de 24.033.000,00 MT (Vinte e quatro Milhões e
Trinta e Três Mil Meticais).
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b) Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), S.A.: Submeteu o
seu pedido, junto à Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) por
intermediação do Banco Comercial e de Investimentos (BCI),
S.A. e do Banco BiG Moçambique, S.A, para admissão à cotação de um total de 2.060.661.944 (duas mil e sessenta milhões,
seiscentas e sessenta e uma mil, novecentos e quarenta e quatro)
acções ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de 7,5
% do seu capital social.
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c) Arko Companhia de Seguros, S.A.: Submeteu o seu pedido,
junto à Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), por intermediação do Banco MAIS – Banco Moçambicano de Apoio
aos Investimento, SA, para admissão à cotação de um total de
49.500 (Quarenta e Nove Mil e Quinhentas) acções ordinárias,
nominativas e escriturais, com o valor nominal de 1.000,00 MT
(Mil Meticais), representativas da totalidade do capital social de
49.500.000,00 MT (Quarenta e Nove Milhões e Quinhentos Mil
Meticais).
A admissão das três (3) empresas resultou numa quantidade global de
2.060.951.774 novas acções no mercado accionista e teve um impacto global de 9.552,58 Milhões de Meticais, representando um peso de
9,4% na Capitalização Bolsista do Mercado. Em relação ao financiamento do sector empresarial, a admissão à cotação de três empresas
teve um impacto no valor global de 11.093 Milhões de Meticais.
Em Agosto de 2020, a Hidroeléctrica da Cahora Bassa (HCB), S.A,
admitiu à cotação em Bolsa, por via de uma Oferta Pública de Venda
(OPV), um total de 2.060.661.944 (duas mil e sessenta milhões, seiscentas e sessenta e uma mil, novecentas e quarenta e quatro) acções a
cotação de 3,00 MT/acção, onde teve um encaixe de 3.300 Milhões de
Meticais (cerca de 55 milhões de USD).
No âmbito de financiamento das empresas, em Outubro de 2019,
a Cerveja de Moçambique (CDM) realizou uma Oferta Pública de
Subscrição (OPS), direccionado a um grupo restrito (accionistas),
com uma quantidade de 36.762.972 acções à cotação de 212,00 MT/
acção, onde a empresa obteve 7.793,75 Milhões de Meticais (cerca
de 124,5 milhões de USD), representando um peso de 7,63% no valor global de 102.138,73 Milhões de MT na Capitalização Bolsista do
Mercado.
13

Relatório Anual de Actividades da Bolsa de Valores de Moçambique 2019

A literacia financeira constitui um alicerce fundamental para a tomada
de decisões adequadas de carácter económico-financeiro pelos agentes económicos e cidadãos. Durante o ano de 2019, a importância da
literacia financeira sobre Bolsa de Valores e mercado de capitais foi
expandida prioritariamente para os agentes económicos, empresários
e investidores, e encarada como factor determinante para assegurar o
bem-estar financeiro dos moçambicanos e o uso concreto de um mecanismo de poupança e uma alternativa de financiamento.
Do ponto de vista de educação financeira, promoção e disseminação
de serviços e produtos da BVM, essa acção beneficiou directamente a
cerca de 55.000 pessoas, e indirectamente a milhares de pessoas que fazem parte dos diferentes públicos-alvo prioritários, com destaque para
os empresários, potencias investidores, comunidade académica (estudantes, professores, investigadores), dirigentes e quadros do Estado,
jornalistas e outras classes profissionais, através de seminários, feiras,
conferências, workshops, entrevistas, visitas corporativas, apresentação
de vídeos e spots áudio, bem como artigos, reportagens, debates e entrevistas nos órgãos de comunicação social (rádio, televisão, jornais e
revistas) e inserção de informações nos “outdoors” digitais em algumas
avenidas da cidade de Maputo.
A BVM tem estado a disseminar informações sobre as noções básicas sobre o mercado de capitais e Bolsa de Valores, sobretudo sobre a
sua essência, natureza, conceitos, papel, objectivos, produtos, serviços,
mercados e instrumentos financeiros disponíveis e como usá-los, vantagens, como tomar decisões sobre os títulos a investir, os riscos de
investir em Bolsa e como monitorar os investimentos feitos.
Para o ano 2020, a BVM continuará a levar a cabo acções que resultem
no maior dinamismo do mercado secundário de valores mobiliários,
atrair mais empresas para listar-se em bolsa, promover a inclusão fi14
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nanceira e induzir mais moçambicanos a investir em Bolsa e mais empresas a usar os produtos e serviços disponíveis na BVM, bem como
aprimorar o quadro normativo, fazer o dimensionamento tecnológico,
introduzir mais produtos e serviços na BVM e promover a literacia
financeira sobre mercado de capitais e Bolsa de Valores.
Pela tendência dos últimos anos, não esperamos que o ano 2020 e
os vindouros sejam de facilidades e sem contrariedades! Gostaria de
terminar com uma citação de Lúcio Aneu Séneca - filósofo, escritor,
advogado e intelectual do Império Romano – ao referir que “não é por
as coisas serem difíceis que não arriscamos; elas são difíceis porque não arriscamos”. Portanto, porque queremos chegar mais longe, estamos dispostos
a agir, a fazer algo para materializar as nossas intenções e a atrever-se
a construir um edifício mais forte e vibrante do mercado de capitais
moçambicano.

O Presidente do Conselho de Administração da BVM

Salim Cripton Valá

Maputo, 20 de Março de 2020
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Lista de Abreviaturas
BVM Bolsa de Valores de Moçambique
CDM Cervejas de Moçambique, S.A.
CETA Engenharia e Serviços, S.A.
CMH Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, S.A.
CVM Central de Valores Mobiliários
ENH Empresa Nacional de Hidrocarbonetos
HCB Hidroeléctrica de Cahora Bassa
ICE Indicador do Clima Económico
MT Meticais
SNC Sistema de Negociação por Chamada
SNR Sistema de Negociação por Registo
OPA Oferta Pública de Aquisição
OPS Oferta Pública de Subscrição
OPT Oferta Pública de Transacção
OPV Oferta Pública de Venda
PES Plano Económico e Social
PQG Plano Quinquenal do Governo
FSDMoç. Financial Sector Deepening Moçambique
GIFIM Gabinete de Informação Financeira de Moçambique
GAFI Grupo de Acção Financeira Internacional
BC/FT Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do
Terrorismo
IGEPE Instituto de Gestão de Participação do Estado
OCAM Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique
IPEME Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas
ISCAM Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de Moçambique
CTA Confederação da Associações Económicas de Moçambique
PME Pequenas e Médias Empresas
ANR
GO/AML
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Avaliação Nacional de Risco
Sistema Anti-Lavagem de Dinheiro

IGEPE

Instituto de Gestão de Participação do Estado

OCOS

Oficial de Comunicação de Operações Suspeitas
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I.

Introdução

O Relatório Anual de Actividades da Bolsa de Valores de Moçambique reporta as actividades desenvolvidas no ano de 2019,
tendo em conta as atribuições e competências da BVM, os seus
objectivos prioritários e prioridades anuais.
Dos vários desafios que a instituição deverá responder para permitir cumprir com os seus objectivos estratégicos, são evidenciados os seguintes: (1) potenciar o aumento de número de empresas cotadas no mercado bolsista; (2) aumentar os principais
indicadores bolsistas, como o volume de negócios, a liquidez do
mercado, o número de títulos cotados e registados na Central
de Valores Mobiliários, o número de negócios por categorias
de títulos cotados; (3) aprimorar o quadro legar e regulamentar
sobre o Mercado de Valores Mobiliários para torna-lo mais flexível e promotor do sistema financeiro, (4) continuar a divulgar
informação sobre o mercado de capitais e operações de Bolsa,
para os empresários, potenciais investidores, classes profissionais,
dirigentes e quadros do Estado, estudantes e académicos, (5)
flexibilizar o dimensionamento tecnológico e adequar o mercado as novas tendências internacionais.
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O ano de 2019 foi marcado por vários eventos que culminaram
com o alcance das metas estabelecidas, com destaque para:
O número de empresas admitidas à cotação que cresceu
com mais 3 empresas admitidas, representando uma realização de 150% de uma meta de 2 empresas inicialmente
programadas;
A Capitalização Bolsista e o volume de negócios tiveram
um incremento na ordem de 19,6% e 54,1%, respectivamente, comparado ao período homólogo de 2018;
A liquidez do mercado situou-se em 4,99%, notando-se um
crescimento se comparado ao período homólogo de 2018.
O número de negócios foi de 1.486 ao longo do ano, dos
quais cerca de 1.324 correspondem a acções;
Relativamente ao número de contas criadas, a Central
de Valores Mobiliários criou, em 2019, 14.508 novas contas,
que foram incrementar as já existentes totalizando 22.150
contas criadas tanto para particulares assim como para
instituições. Note-se que o número de contas para particulares foi o reflexo directo de admissão à cotação de novas
empresas;
Para reforçar o aumento do número de empresas, investidores e de outros indicadores no mercado bolsista, a BVM
lançou novos serviços, nomeadamente o Índice de Bolsa e
o Terceiro Mercado;
O Índice de Bolsa é um instrumento de grande utilidade
para os investidores, porque irá permitir que acompanhem
o comportamento e as tendências do mercado bolsista.
Ele ajuda as empresas a ganharem maior exposição nacional e internacional, amplia a visibilidade da Bolsa, atrai
para a Bolsa os investidores nacionais e internacionais e
vem colmatar uma lacuna existente no cumprimento do
Protocolo de Finanças e Investimentos da SADC que pro-
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cura promover a harmonização do quadro financeiro e
políticas de investimento dos Estados membros, a fim de
torná-las consistentes com os objectivos da SADC;
O Terceiro Mercado, que resultou de uma reflexão entre a
BVM em parceria com organizações como a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA),
Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE),
Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas (IPEME), Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM) e o Instituto Superior de Contabilidade
e Auditores de Moçambique (ISCAM), com o objectivo de
aumentar o número de empresas cotadas em Bolsa, incrementar os seus principais indicadores de crescimento,
nomeadamente a capitalização bolsista do mercado, o
volume de negócios, a liquidez do mercado, número de
títulos cotados e registrados na Central de Valores Mobiliários (CVM);
No que concerne a educação financeira, em 2019 foram
capacitados directamente mais de 55.500 pessoas e indirectamente outras milhares de pessoas que fizeram parte dos diferentes públicos-alvo prioritários, e alcançado
a meta de 158% em termos de realização, ao passar de
21.506 pessoas capacitadas em 2018 para 55.553 em 2019;
Para o cumprimento da meta e fechar o ciclo de implementação do Programa de Educação Financeira 20172019, foram realizadas várias acções de capacitação e
divulgação, através de seminários, feiras, conferências,
workshops, entrevistas, apresentação de vídeos e spots
áu- dio, bem como a produção e divulgação de artigos,
reportagens e comunicações nos principais órgãos de
comunicação social (rádio, televisão, jornais e revistas).
Foram igualmente produzidos mais de 19 mil exemplares
de diversas publicações (relatórios, brochuras, folhetos) e
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outros meios para a divulgação de informação, tendo alcançado públicos alvos como empresários, investidores,
representantes de ordens profissionais, dirigentes e quadros
do Estado, académicos, estudantes, e outros segmentos
da sociedade e do sector empresarial.
O presente relatório destaca a produção de instrumentos de
gestão da BVM, recordando que na planificação e gestão institucional para o ano de 2019 foram programados e aprovados
instrumentos de trabalho fundamentais para impulsionar o funcionamento da instituição, nomeadamente: Visão Estratégica
e Operacional da BVM (2020-2024); Programa de Educação Financeira da BVM (2020-2024) e Manual de Política de Informática da BVM.
O exercício da elaboração dos instrumentos de planificação foi
antecedido pelo Balanço do Meio Termo do Plano Estratégico
da BVM (2017-2021), onde foi apresentado o ponto de situação
de acções e iniciativas desenvolvidas pela BVM e o seguimento das actividades a realizar até 2021, incluindo o exercício de
identificação dos aspectos a serem melhorados por forma a dinamizar o mercado bolsista em Moçambique.
O presente relatório apresenta doze (12) capítulos, a destacar:
Capítulo primeiro faz referência à introdução ao processo
da planificação institucional, onde são apresentados os
principais instrumentos de gestão da BVM e o ponto de situação da implementação do Plano Estratégico da BVM
2017-2021;
O segundo capítulo apresenta o mercado accionista com
destaque para, a admissão de empresas à cotação e as
sessões especiais de bolsa;
O terceiro capítulo debruça-se sobre a intervenção da Bolsa em relação a admissão e o registo de títulos de dívida e
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as taxas referentes a remuneração dos mesmo no mercado;
O quarto capítulo refere-se as operações da Central de Valores Mobiliários e suas principais componentes;
O quinto capítulo mostra o reforço da capacidade institucional e a formação dos colaboradores, destacando-se as
matérias de formação e respectivo impacto no desenvolvimento das habilidades dos colaboradores na prestação
de melhores serviços;
O sexto capítulo mostra os trabalhos realizados pela BVM
na componente legal e regulamentar, com aprovação
de alguns regulamentos internos que visam responder aos
objectivos estabelecidos na Estratégia para o Desenvolvimento do Sector Financeiro 2013-2022;
O sétimo capítulo apresenta os resultados das intervenções
na educação financeira, promoção do mercado de capitais e parcerias/cooperação da BVM;
O oitavo capítulo faz referência ao dimensionamento do
mercado e tecnológico com destaque para a introdução
de novos serviços, como o Índice de Bolsa, a criação do
Terceiro Mercado, iniciativa premiações de Bolsa e desenvolvimento de um sistema que passou a ser utilizado nas
ofertas públicas de venda de títulos (OPV´s).
No nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo
capítulos são apresentadas as Considerações Finais, os
Operadores de Bolsa, o Glossário dos Termos utilizados no
relatório, e as Referências Bibliográficas dos documentos
consultados.
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II. Planificação 			
Institucional
A Planificação institucional da Bolsa de Valores de Moçambique
(BVM) obedeceu a uma linha de orientação virada para a promoção do desenvolvimento económico e os desafios inerentes
ao fortalecimento do sistema financeiro e dinamização do mercado de capitais.
O processo de planificação da BVM para 2019 estava alinhado com os principais instrumentos de programação do governo,
particularmente o PQG 2015-2019, o PES 2019, a Estratégia para
o Desenvolvimento do Sector Financeiro (2013-2022) e a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira (2016-2022).
Na planificação e gestão institucional para o ano de 2019 foram
programados e aprovados instrumentos de trabalho fundamen
tais para impulsionar o funcionamento da instituição, nomeadamente: Visão Estratégica e Operacional da BVM (2020-2024);
Programa de Educação Financeira da BVM (2020-2024) e Manual de Política de Informática da BVM.

24

O exercício da elaboração dos instrumentos de planificação foi
antecedido pelo Balanço do Meio Termo do Plano Estratégico
da BVM (2017-2021), onde foi apresentado o ponto de situação
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de acções e iniciativas desenvolvidas pela BVM e o seguimento
to das actividades a realizar até 2021, incluindo o exercício de
identificação dos aspectos a serem melhorados por forma a dinamizar o mercado bolsista em Moçambique.
Durante o balanço fez-se saber que das 22 iniciativas do Plano
Estratégico, 11 foram realizadas e concluídas com resultados positivos (50%), 10 estão ainda em curso (45%), e uma (1) não foi iniciada, mas que se encontra dentro do prazo, representando 5%.
A implementação do Plano Estratégico da BVM tem contado
como apoio de parceiros estratégicos, no caso vertente a FSDMoç., através do financiamento dos Governos Britânico e Sueco, que demonstrou o seu compromisso no desenvolvimento do
mercado de capitais, sendo prioridade a melhoria dos níveis de
inclusão financeira no País, através do estabelecimento de parcerias e intervenções estratégicas que promovam uma maior
inclusão de grupos desfavorecidos/excluídos, mais especificamente as mulheres, jovens, produtores de pequena escala e as
Micro, Pequenas e Médias Empresas.

Balanço do
Meio Termo
do Plano
Estratégico
da BVM 20172021, Agosto
de 2019.
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Qualquer processo de planeamento toma em consideração as
previsões dos analistas económicos, que no entender destes, a
médio prazo prevê-se o crescimento e desenvolvimento de África. Note-se que a Assembleia-Geral das Nações Unidas adoptou recentemente uma resolução declarando 2016-25 a terceira
década de desenvolvimento da África e os Países G20 indicam
também que é imperativo abordar as restrições do lado da oferta para aumentar sustentadamente a produtividade, expandir a
fronteira da produção e libertar o potencial de crescimento de
médio e longo prazo dos países africanos.
Assim sendo, o processo de Planificação e implementação das
actividades da BVM em 2019 tinha como fim último admitir mais
empresas à cotação (Grandes Empresas e PME´s), incrementando assim os principais indicadores como a capitalização Bolsista,
o volume de negócios, a liquidez do mercado, o número de títulos cotados, o número de títulos e titulares registados na Central
de Valores Mobiliários (CVM).

2.1. Instrumentos de Gestão Para o Combate ao
Branqueamento de Capitais e Combate ao
Terrorismo
No âmbito das acções levadas a cabo pelo Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM) com o objectivo
de responder aos requisitos da Lei de Prevenção e Combate ao
Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (Lei
nº 14/2013, de 12 de Agosto) e das 40 recomendações revistas
pelo Grupo de Acção Financeira (GAFI), bem como a verificação do nível de eficácia dos sistemas nacionais de Anti -Branqueamento de Capitais e de Combate ao Financiamento do
Terrorismo (ABC/CFT), a Bolsa de Valores de Moçambique (BVM)
participou em encontros e seminários multisectoriais organizados
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pelo GiFiM durante o ano de 2019, das quais importa destacar o
seminário de formação sobre a metodologia para a Avaliação
Nacional de Risco de Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (BC/FT).
O seminário foi organizado pelo GIFiM, e ministrado por uma
equipa de consultores do Banco Mundial, contando com a colaboração da Ordem dos Advogados de Moçambique. O evento
foi organizado no âmbito da Avaliação Nacional de Risco (ANR)
de BC/FT e da Avaliação Mútua, onde foram analisadas por parte do Banco Mundial um conjunto de instituições nacionais de
diversos sectores identificadas com base na sua natureza em
matérias relativas ao BC/FT.
Tendo sido a BVM contemplada a participar na ANR, relativamente ao sector de valores mobiliários, e tendo o dever de conformidade com a Lei nº14/2013, de 12 de Agosto, de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo bem como
com as directrizes do regulador, mostrou-se necessário o desencadear de acções que passam por definição de políticas, procedimentos e regulamentos.
Conjugado com o respectivo Regulamento, o Decreto nº
66/2014, de 29 de Outubro, a Bolsa de Valores de Moçambique
(BVM), enquanto instituição gestora do mercado secundário
centralizado de valores mobiliários, tem responsabilidades e deveres a cumprir como instituição financeira. Neste sentido, foram
elaboradas pela BVM, os seguintes instrumentos:
Política de Prevenção e Combate ao Branqueamento de
Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
Política de Controlo Interno;
Política de Gestão de Risco.
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2.2. Registo da BVM na plataforma go/AML
Ainda no âmbito da Lei nº 14/20013, de 12 de Agosto – Lei de
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, a BVM solicitou o cadastro da mesma,
entanto que entidade com o dever de comunicação de operações suspeitas ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), bem como o cadastro dos quadros da BVM,
que foram indicados para exercer a função de OCOS da instituição na plataforma goAML.
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III. Mercado Accionista
3.1. Admissão de Empresas à Cotação
De um total de duas (2) empresas planificadas para admissão
à cotação na Bolsa para o ano 2019, foram admitidas (3) três
empresas para o mercado, nomeadamente: a Arco Investimentos, em Janeiro, HCB, em Agosto e a Arko Companhia de Seguro, em Novembro, todas elas foram para o Mercado de Cotações Oficiais, representando uma realização de 150% da meta
planificada.
De referir que a Bolsa de Valores de Moçambique iniciou o ano
de 2019 com um total de sete (7) empresas cotadas com títulos
representados em acções, das quais Seis (6) empresas fazendo
parte do Mercado de Cotações Oficiais, e apenas uma (1) admitido no Segundo Mercado, vocacionado as PME´s. Com as
admissões que ocorreram durante o ano, o número elevou-se
para 10 empresas, das quais 9 no mercado das cotações oficiais
e uma (1) no segundo mercado.
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Admissão à Cotação da ARCO INVESTIMENTOS, SA.

A ARCO INVESTIMENTOS, SA, é uma sociedade constituída em
2011, de capitais exclusivamente moçambicanos, sediada em
Maputo, que admitiu à cotação 240.330 acções ordinárias, nominativas e escriturais com o valor nominal de 100,00 MT, impactando em 24.03 milhões de meticais na capitalização bolsista do
mercado.
A ARCO INVESTIMENTOS SA dedica-se ao desenvolvimento de
projectos e empreendimentos na área turística, prospecção e
exploração de recursos naturais e promoção de investimentos,
entre outras actividades.
A cerimónia do anúncio de admissão contou com a presença
de operadores de Bolsa, empresas públicas e participadas, empresas cotadas e em processo de admissão à cotação, parceiros estratégicos da BVM, entre outros convidados.
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Admissão à Cotação da ARKO – COMPANHIA DE SEGUROS, SA.

A ARKO – COMPANHIA DE SEGUROS, SA, sociedade seguradora de direito moçambicano, assente numa parceria forte entre
accionistas locais que colocam os interesses de Moçambique
como prioridade, criada em 2015 conta com uma estrutura accionista composta em 90% por nacionais.
A ARKO – COMPANHIA DE SEGUROS, SA admitiu à cotação um
total de 49.500 acções nominativas e escriturais, de valor nominal de 1000 MT cada, no valor global de 49.500.000,00 MT, representativas de 100% do seu capital social.
A empresa tem como objectivo o exercício da actividade seguradora, nomeadamente a prática de actos relativos a aceitação e cumprimento de contractos de seguro e resseguro,
microsseguro e operações de seguro do ramo Não-Vida, incluindo actos conexos e complementares daqueles.
Tal como a Arco Investimentos, SA, a Arko - Companhia de Seguros, SA foi admitida no mercado de cotações oficiais tendo
como intermediário financeiro o Banco Mais.
O ano de 2019 foi atípico para o mercado de capitais moçambicano tendo ocorrido também duas grandes operações de
financiamento de empresas através de ofertas públicas de venda e de subscrição de acções, com destaque para a Oferta Pública de Venda (OPV) da HCB e a Oferta Pública de Subscrição
(OPS) da CDM.
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Oferta Pública de Venda de Acções da Hidroelétrica de
Cahora Bassa (HCB)

A Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB) recorreu ao mercado
de capitais para financiar-se, através da realização da primeira
Oferta Pública de Venda de Acções destinada para cidadãos,
empresas e instituições moçambicanas, e responder a um dos
principais objectivos da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira 2016-2022, que é de aumentar os níveis de inclusão financeira no País.
A operação de Oferta Pública de Venda de Acções da HCB, liderada pelos operadores de Bolsas – Bancos BCI e BIG, revestiu-se de características peculiares pela sua dimensão, objectivos,
definição de investidores prioritários, canais de subscrição das
acções, preço de venda das acções, mecanismos de garantia
e atribuição de acções, bem como um programa de comunicação inovador, tornando-se numa OPV que extravasou o conceito tradicional de Oferta Pública, particularmente pelo foco
na abrangência e inclusão.
Os trabalhos realizados com a HCB para admissão à cotação
resultaram na assessoria para a elaboração do Plano de Comunicação da HCB, nos domínios da comunicação, campanha
de educação e literacia financeira e na definição das diversas
etapas que constituíram a operacionalização da Oferta Pública
de Venda.
Em termos de abrangência, todas as Províncias subscreveram as
acções, isto é, dos 154 distritos do País, 142 distritos participaram

33

Relatório Anual de Actividades da Bolsa de Valores de Moçambique 2019

na operação e mesmo as que não possuem infra-estruturas bancárias, correspondendo mais de 92 por cento. De referir que a
operação também contou com a participação de investidores
da diáspora.
Tabela 1. Resultados da Oferta Pública de Venda das Acções da HCB

OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE 686.887.315 ACÇÕES

MOÇAMBIQUE
Nº de acções
subscritas

OPV
(%)

Total

19.210

1510.366.810

219.89

Cabo
Delgado

402

7.412.730

1.08

Gaza

817

8.345.960

1.21

Inhambane

710

4.887.190

0.71

Manica

549

3.333.450

0.49

Maputo
Cidade

8.287

1.314.338.160

191.35

Maputo
Prov.

3.168

40.437.300

5.89

Nampula

1.180

78.158.660

11.38

Niassa

359

4.445.340

0.65

Sofala

1.756

27.269.630

3.97

Tete

1.395

18.447.870

2.69

Zambézia

584

3.213.520

0.47

Diáspora

3

77.000

0.01

Cabo
Delgado

Niassa

Nampula

Tete
Zambézia

MOZAMBIQUE
Manica

Nº de
Ordens

OFERTAS

686.887.315 ACÇÕES

PROCURA

1510.366.810 ACÇÕES

Sofala

PROCURA / OFERTAS: 219,89%
SEGMENTOS DA OPV - GLOBAL

Gaza

Maputo

Província

Inhambane

Maputo

ORDENS

ACÇÕES

OPV %

TRABALHADORES DA HCB

299

3.802.420

0,55 %

PEQUENOS SUBSCRITORES
NACIONAIS

14.019

44.414.190

6,47%

SUBSCRITORES SINGULARES
NACIONAIS

4.732

335.484.200

48,84%

160

1126.666.000

164,02 %

19.210

1510.366.810

219,89 %

SUBSCRITORES COLECTIVOS
NACIONAIS
TOTAL DE SUBSCRIÇÃO NA
OPV DA HCB

Resultados da Oferta Pública de Venda das Acções da HCB, Julho de 2019

O nível de procura pelas acções superou de forma significativa
a oferta e situou-se em 219,89%. Das 19.210 ordens de subscrição entregues na OPV da HCB, mais de 99% foram entregues
pelos investidores singulares durante o período de subscrição,
permitindo um encaixe financeiro para a empresa no valor superior a 6 mil milhões de MT.
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Com esta operação, o universo da base de investidores da Bolsa
de Valores teve um crescimento de 191%, ao passar de 7.995
investidores para um total de 23.257, correspondente a 15.362
novos investidores.
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Quantitativamente, estava previsto mais de 686 milhões de acções que vieram a converter-se em mais de 1.099 milhões de
acções, e representou uma oportunidade ímpar para a popularização do capital, tendo constituído uma expressão concreta da
relevância da BVM como um importante mecanismo dos cidadãos e empresas investirem numa empresa nacional reputada, e
assim diversificar as fontes de aplicação das suas poupanças.

Oferta Pública de Venda (OPV) das
acções da Hidroeléctrica de Cahora
Bassa (HCB), Julho de 2019.
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Importa ainda destacar que, nesta operação, e para o segmento destinado aos pequenos investidores singulares, criado para
inserir no processo os cidadãos com menor renda, foi-lhes conferido não só um elevado nível de prioridade na atribuição de
acções, como também os isentou dos encargos decorrentes da
subscrição de acções – taxa de bolsa, taxa de registo de transação na Central de Valores Mobiliários – por Diploma do Ministro
da Economia e Finanças, revelando a preocupação do Governo com os investidores de menor capacidade de poupança,
para que também pudessem participar nesta empreitada de cidadania financeira e de promoção do crescimento económico
inclusivo.

Oferta
Pública
de Venda
(OPV) das
acções da
Hidroeléctrica de
Cahora
Bassa (HCB),
Julho de
2019
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Oferta
Pública
de Venda
(OPV) das
acções da
Hidroeléctrica de
Cahora
Bassa (HCB),
Julho de
2019

Oferta Pública de Subscrição de 30,190% do Capital Social da
Cervejas de Moçambique (CDM)

A CDM realizou no ano de 2019 mais uma oferta pública de subscrição de 36.762.972 acções, sendo esta a terceira operação de
subscrição de acções desde a sua admissão à cotação em 2001.
De referir que a CDM foi a primeira empresa a admitir as suas acções à cotação em Bolsa, e tem privilegiado o mercado de capitais para se financiar, tendo já efectuado operações de subscrição nos anos de 2003 e 2012, isto é, em Dezembro de 2003
procedeu ao aumento do capital social, em Sessão Especial
de Transacção de 10.614.744 acções (16,15%), acrescentando
mais 9.681.244 novas acções (8,637%) em Janeiro de 2012, e em
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Agosto de 2019 o terceiro aumento de capital social, através da
emissão pública de 36.762.972 novas acções, representativas de
30,19% da empresa, reforçando a importância do mercado de
capitais e da Bolsa de Valores no sistema financeiro e na economia nacional.

Oferta
Pública de
Subscrição
de novas
acções da
Cervejas de
Moçambique, Agosto
de 2019

Esta oferta pública de subscrição era reservada somente aos
accionistas da empresa e o nível de procura de novas acções
superou a oferta em 124,5%, revelando a apetência dos accionistas em investir nos produtos do mercado de capitais e serviços da Bolsa. As 36.762.972 acções oferecidas, permitiram um
encaixe financeiro a empresa no valor superior a 7.700 milhões
de MT.
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Resultados
da Procura
e Oferta na
de Subscrição das
acções da
CDM, Julho
de 2019.

Resultados
Globais
da Oferta
Pública de
Subscrição
das acções
da CDM,
Julho de
2019.

A operação foi liderada pelo Standard Bank, na qualidade de
operador de Bolsa.
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Oferta
Pública de
Subscrição
de novas
acções da
Cervejas de
Moçambique, Agosto
de 2019

Estas três admissões na Bolsa farão com que as empresas reforcem a sua visibilidade pública, estejam no radar de investidores
nacionais e estrangeiros, tenham maior potencial de valorização
das suas acções, ao mesmo tempo que os cidadãos passam a
ter mais opções onde aplicar as suas poupanças, e as empresas
o acesso a novas janelas de financiamento.
A Admissão à cotação das 3 empresas e o aumento do capital
social da CDM, resultaram na admissão de 2.097.714.746 novas
acções e incrementaram a capitalização bolsista da BVM em
mais 87.490,07 milhões MT passando assim para os 102.138,73
milhões MT (USD 1646,60 milhões e um crescimento de 8,25%),
fazendo com que o rácio da capitalização bolsista passasse de
9,25% do PIB para 10,0% do PIB.
Em termos de financiamento à economia, o seu valor passa dos actuais 119.194 milhões MT (USD 1900 milhões) para os
126.987 milhões MT (USD 2024 milhões), representando um crescimento de 6,5%, e dentro do financiamento privado aumentou de 28.346 milhões MT para 36.139 milhões MT, um aumento
de 27,5%.
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IV. Mercado
Obrigacionista
A capacidade financeira limitada do Estado continua a restringir
a despesa pública e a procura interna, apesar dos sólidos sinais
que se verificaram da recuperação do crédito à economia.
Num contexto de insuficiência de fundos, o Estado teve que realocar parte das despesas de investimento para atender as despesas correntes prioritárias.
Para financiar a despesa em 2019, o Estado arrecadou receitas,
recebeu donativos financiados por empréstimos externos e recorreu ao crédito interno sob a forma de Bilhetes de Tesouro (BT)
e Obrigações de Tesouro (OT).
No Mercado Primário, onde ocorre a emissão e primeira transacção de títulos, processou-se a emissão de um total de nove
(9) Obrigações de Tesouro da 1ª a 9ª séries, duas (2) Obrigações
Corporativas e um (1) Papel Comercial, totalizando doze (12) títulos de dívida admitidos à cotação em Bolsa, com o valor global de 70.815,21 Milhões de MT, com maturidades que variaram
de 1, 3 e 5 anos.
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As taxas de juros médias ponderadas de Obrigações Corporativas e Papel Comercial situam-se em 20,28% e 25%, respectivamente. Comparativamente a outras fontes de financiamento, o
mercado de capitais continua a apresentar taxas competitivas
e vantajosas, que podem servir como atractivos tanto para investidores assim como para as empresas.
Assistiu-se, também, à amortização de nove (9) títulos de dívida,
nomeadamente: quatro (4) Obrigações de Tesouro (OT), três (3)
Obrigações Corporativas, um (1) título de Reembolso 2015 e por
último um (1) Papel Comercial. Estes eventos fizeram com que
até finais de Dezembro de 2019, estivessem cotados na BVM um
total de 57 títulos.
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V. Central de Valores
Mobiliários
No ano de 2019, a Central de Valores Mobiliários (CVM), serviço especializado da Bolsa de Valores de Moçambique, responsável pelo registo de quaisquer emissões de valores mobiliários
efectuados no território nacional por entidades de direito moçambicano efectuou o registado de vinte e um (21) títulos, nomeadamente; treze (13) cotados (1 papel comercial, 1 acção,
2 obrigações corporativas e 9 Obrigações do Tesouro) e oito (8)
não cotados (4 acções e 4 obrigações corporativas). De realçar que as Obrigações do Tesouro representam os títulos com o
maior número de registos correspondendo a 43% do total efectuados durante o ano. Vide o Gráfico 1.
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Gráfico1 – Registo de Títulos, 2019
Papel Comercial
(Cotadas)

5%

Acções
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Acções
não Cotadas

19%

Obrigações
Corporativas
(Cotadas)

Obrigações de
Tesouro (Cotadas)

43%

Obrigações
Corporativas
(não Cotadas)

9%

19%

FONTE:
Central
de Valores
Mobiliários,
Dezembro
de 2019

O registo de vinte e um (21) títulos, representa uma realização
de 84% da meta de vinte e cinco (25) planificada para o ano
de 2019, correspondente a um decréscimo de 40%, comparativamente ao número de trinta e cinco (35) títulos registados no
ano de 2018.

5.1. Contas de Titularidade de Valores Mobiliários
As contas de registo de titularidade são contas criadas e mantidas pelos intermediários financeiros autorizados, que comprovam a titularidade, natureza, características e situação jurídica
dos títulos registados em nome dos respectivos titulares.
Até ao dia 31 de Dezembro de 2019, encontravam-se criadas na
CVM 14.508 novas contas, comparado as 7.673 criadas no período homólogo de 2018, acrescidas as contas existentes foram
totalizadas 22.171 Contas de Titulares até 31 de Dezembro de
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2019, representando um crescimento de 89,08%. Deste total de
Contas acumuladas até 31 de Dezembro, foram segregadas em
Titulares Particulares (21.603) e Titulares Institucionais (578).
De salientar que o aumento de número de Contas de Titulares
Particulares foi o resultado da venda das acções da HCB por via
de uma OPV, realizada no segundo Semestre, e que levou ao
crescimento de 189%.

5.2. Filiação de Intermediários Financeiros
A filiação dos intermediários financeiros na CVM permitiu-os terem acesso ao sistema informático da CVM, de forma a abrirem e movimentarem as contas de registo de titularidade, bem
como realizarem operações em seu nome ou em nome dos seus
clientes na CVM. No ano 2019, foi registado um (1) Intermediário
Financeiro (IF).

5.3. Eventos Corporativos
Foram registados, em 2019, um total de 129 eventos corporativos, segregados da seguinte forma: pagamento de juros (103),
amortizações (12), aumentos de capital social (7), pagamento
de dividendos (5), OPS (1) e OPV (1).
Este número significou um aumento de 29% em relação ao período homólogo de 2018, que foram registados 100 eventos corporativos, com a seguinte tipologia: pagamentos de juros (89),
amortizações (8) e pagamento de dividendos (3).

46

A ocorrência de eventos corporativos tem evoluído ao longo
dos anos, derivado do aumento gradual do número de títulos
registados, com especial realce aos títulos representativos de dívida que tem uma média de dois eventos corporativos por ano
(pagamento de juros).
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5.4

Compensação e Liquidação

Em 2019 foi realizada a compensação e liquidação de um total
de 2.972 negócios de títulos registados na CVM; este número triplicou quando comparado ao total de 767 negócios realizados
em 2018, representando um crescimento de 287,48%.
Este número foi derivado da negociação de uma quantidade
de 119.947.058 títulos, correspondente a liquidação de 10.829,00
Milhões de MT até finais de Dezembro, valores estes que representam um crescimento de 217,75%, em relação ao valor liquidado em 2018, que foi de 3.408,00 Milhões de Meticais, com
uma quantidade de 38.624.694 títulos negociados.
Tabela nº 2 – Compensação e Liquidação até 31 de Dezembro de 2019
Valores Mobiliários
Cotados
Acções
Obrigações do Tesouro
Obrigações Corporativas
Total

Valores Mobiliários
Não Cotados

Número de
Negócios

Número de Valores
Valor Liquidado
Mobiliários
(MT)
Negociados

2.560

17.180.964

813.374.179,60

176

93.016.986

8.994.133.055,48

192

6.984.818

715.463.667,80

2.928 8

117.182.768

10.522.970.902,88

Número de
Negócios

Número de Valores
Valor Liquidado
Mobiliários
(MT)
Negociados

Acções

38

64.290

54.445.910,00

Obrigações Corporativas

6

2.700.000

251.100.000,00

Total
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2.764.290

305.545.910,00

2.972

119.947.058

10.828.516.813

Total Global

FONTE:
Central
de Valores
Mobiliários,
Dezembro
de 2019
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Tabela 8 – Compensação e Liquidação até 31 de Dezembro de 2018
Valores Mobiliários
Cotados

FONTE:
Central
de Valores
Mobiliários,
Dezembro
2018
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Número de
Negócios

Número de Valores
Valor Liquidado
Mobiliários
(MT)
Negociados

Acções

630

1.128.857

232.122.322,00

Obrigações do Tesouro

33

2.259.042

232.409.453,00

Obrigações Corporativas

70

34.279.510

2.845.124.204,83

Total

733

37.667.409

3.309.655.979,83

Valores Mobiliários Não
Cotados
Acções

Número de
Negócios

Número de Valores
Valor Liquidado
Mobiliários
(MT)
Negociados

26

23.666

4.136.380,00

Obrigações Corporativas

8

933.619

94.522.487,00

Total

34

957.285

98.658.867,00

767

38.624.694

3.408.314.846,83

Total Global
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VI

Reforço da Capacidade
Institucional e
Formação de
Colaboradores da BVM
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VI. Reforço da Capacidade
Institucional e Formação
de Colaboradores da BVM
Em 2019, a BVM contou com quarenta e sete (47) colaboradores, dos quais vinte e cinco (25) do sexo feminino e vinte e dois
(22) do sexo masculino, correspondentes a 53% e 47%, respectivamente.
No âmbito da política de formação e capacitação institucional, os colaboradores da BVM participaram em vários eventos
nacionais e internacionais como workshops, cimeiras, conferências, visitas de troca de experiências e capacitação em diferentes matérias relacionadas com o mercado de capitais, gestão
de finanças públicas, educação financeira e secretariado, com
o objectivo de dotá-los de conhecimentos e ferramentas para
responderem aos desafios Institucionais e dinâmicas do mercado de capitais.
As áreas abrangidas pelas formações foram as seguintes:
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Operações e mercados, beneficiaram-se de formação em
matérias relacionadas com a Titularização da Dívida Pública-Vertente Bolsa de Valores;
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A área de Planeamento e Estudos e Cooperação, beneficiou-se de formações em matérias relacionadas com
Mercados Financeiros: Caracterização, Produtos, Serviços,
e Novas Tendências do Mercado de Capitais e Bolsas de
Valores em Países em vias de Desenvolvimento;
A Central de Valores Mobiliários teve a oportunidade de
capacita-se em matérias relacionadas ao funcionamento
do Mercado de Capitais, com enfoque em valores mobiliários negociados em bolsa, funcionamento das centrais de
valores mobiliários e lições sobre a compensação e liquidação de valores mobiliários.
Os colaboradores da Direcção de Tecnologias de Comunicação e Informação beneficiaram-se de capacitação
em matérias sobre a implementação de novos sistemas
operativos de servidores e sistemas de recuperação de
desastres.
As áreas de Finanças e Recursos Humanos, beneficiaram-se de formação em matérias relacionadas com a gestão
estratégica e auditorias de recursos humanos, incluindo a
gestão financeira, conta de gerência e de mercado de
capitais;
A UGEA, participou na formação em matérias de fiscalização prévia, sucessivas e concomitante de contractos
administrativos de empreitadas de obras públicas, prestação de serviços e fornecimento de bens e serviços ao
Estado.
O Gabinete de Controlo Interno e o Departamento de Património tiveram a oportunidade de aperfeiçoar a aprendizagem para a melhoria da gestão do património institucional e gestão de risco.
O Secretariado do BVM participou na capacitação sobre
gestão de informação classificada, arquivo e documentação.
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VII. Quadro Legal e
Regulamentar sobre
o Mercado de Valores
Mobiliários
O sistema financeiro e o sector empresarial estão em permanente mudança, o que influencia o Mercado de Capitais como
parte integrante do sistema, exigindo a contínua revisão/aprimoramento da regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários por forma a ter a capacidade de responder aos novos
desafios, adaptando as disposições legais à realidade actual
do mercado e calibrar o quadro regulamentar vigente, para
tornar dinamizador o mercado no futuro.
Em 2019, a BVM continuou com os trabalhos de levantamento das matérias objecto de revisão e actualização por forma
a responder a um dos objectivos estabelecidos na Estratégia
para o Desenvolvimento do Sector Financeiro (2013- 2022), referente à promoção e desenvolvimento de um mercado de
capitais sólido, diversificado, competitivo e inclusivo, que permite uma maior protecção dos intervenientes do sistema.
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A revisão do quadro regulamentar contou com novas propostas
de alteração e/ou adequação ao actual quadro legal e regu-
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lamentar que rege o mercado de valores mobiliários, e aprova
ção de alguns regulamentos, nomeadamente:
Implementação dos novos limites de variação das cotações de valores mobiliários cotados na Bolsa de Valores de
Moçambique;
Regulamento de Premiações da BVM;
Regulamento do Terceiro Mercado de Bolsa.

7.1. Novos Limites de Variação das Cotações de
Valores Mobiliários Cotados na BVM
A implementação dos novos limites de variação das cotações
de valores mobiliários cotados na Bolsa de Valores de Moçambique ocorreu através da revisão pontual do nº 1 do artigo 11
do Regulamento n.º 4/GPCABVM/2014, de 17 de Outubro, alterando as alíneas b) e c) do número 3, e b) do número 8, ambas
do “Anexo A”, que aprova as Sessões de Bolsa, Negociações e
Operações, alterando os limites mínimos e máximos passando
para os seguintes limites de variação:
Para o segmento de acções ou títulos equiparáveis (unidades de participação, direitos, outros títulos que venham
a ser criados), o aumento da variação máxima passou de
15% para 25%.
No segmento de títulos de dívida (obrigações do tesouro,
obrigações corporativas, papel comercial e equiparáveis)
o aumento da variação máxima de cotação passou de 5%
para 20%.
A referida alteração visou dar maior amplitude à negociação
de títulos no mercado bolsista permitindo, assim, que fossem
incorporadas as diversas variáveis conjunturais de impacto no
preço dos títulos cotados. Estes parâmetros estão em linha com
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os limites em vigor na maioria das Bolsas de Valores africanas,
europeias e em outros mercados emergentes.

7.2. Regulamento de Premiações da BVM
Com o objectivo de incentivar os intervenientes do mercado e
contribuir significativamente para a promoção do mercado bolsista, disseminação do conhecimento sobre o mercado de capitais moçambicano e sua importância na economia nacional
e no sistema financeiro, enaltecendo os esforços das diferentes
enti dades singulares e colectivas no crescimento do sistema
financeiro nacional, foi estabelecida a iniciativa ``Premiações
BVM´´, e elaborado o seu regulamento, que estabelece os princípios e disposições que regem o funcionamento, organização
e estruturação das premiações na BVM.

Apresentação
Pública da
iniciativa ``Premiações BVM´´,
Novembro de
2019.
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De referir que as ``Premiações BVM´´ estão direccionadas para
5 categorias (1 - melhor empresa emitente de valores mobiliários; 2- melhor intermediário do mercado de valores mobiliários
cotados; 3 - melhor instituição de custódia de valores mobiliários cotados; 4 - melhor artigo / trabalho científico sobre mercado de capitais, e; 5 - melhor artigo jornalístico sobre mercado
de capitais).
Importa realçar que, com esta medida, a Bolsa de Valores de
Moçambique pretende dinamizar a intermediação de títulos
cotados, por um lado e, por outro lado, potenciar um maior
volume de transacções conferindo um maior fluxo de liquidez
no mercado, bem como induzir os pesquisadores e os jornalistas (imprensa escrita) a pesquisar / publicar artigos (trabalhos
científicos e peças jornalísticas sobre o mercado de capitais e
Bolsa de Valores.

7.3. Regulamento do Terceiro Mercado de Bolsa
O regulamento do Terceiro Mercado no seu artigo dois (2) determina que o mercado é destinado a transacções em relação
as quais não se verificam o requisito da dispersão no momento
do pedido de admissão à cotação.
A admissão de acções à cotação no Terceiro Mercado será
concedida antes de verificada a dispersão mínima exigida, e
depende da apresentação de requerimento por parte da entidade emitente, de sua iniciativa, ou a solicitação dos detentores de parcela não inferior a 10% dos valores em causa ou
de operador de Bolsa. A admissão à cotação também está
dependente da publicação de um prospecto.
A dispersão de acções no Terceiro Mercado será efectuada
através de venda dirigidas ou não, por operadores de bolsa,
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num horizonte temporal que não poderá ser superior a dois
anos.
De realçar que a Bolsa foi desenvolvendo ao longo do ano
várias iniciativas com vista a admissão de mais empresas para
o mercado, tendo para o efeito criado instrumentos de flexibilização do mercado alargando o seu dimensionamento com
a criação de mais um segmento do mercado, designado Terceiro Mercado, uma ferramenta estratégica para estimular/
preparar as empresas nacionais a aderirem ao mercado bolsista.
Esta expansão do mercado encontra paralelismo com a generalidade dos mercados regionais e internacionais e constitui uma excelente ferramenta adequada no apoio as empresas com baixa capitalização bolsista e insuficiente dispersão
accionista, estimulando a entrada em bolsa das chamadas
``startups´´.

VIII

Educação Financeira,
Promoção do Mercado
de Capitais e Cooperação/
Parcerias
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VIII.Educação Financeira,
Promoção do Mercado
de Capitais e Cooperação/
Parcerias
8.1. Educação Financeira
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O ano de 2019 culminou com o fim do ciclo de implementação
do Programa de Educação Financeira 2017-2019 que tinha dentre vários objectivos: massificar o conceito de Mercado de Capitais e da Bolsa de Valores a 1.000 empresários, 25 mil cidadãos,
9.500 investidores e 3.500 estudantes, e dinamizar o mercado
bolsista. Essas metas deveriam ser alcançadas com a realização
de seminários, feiras, conferências, workshops, entrevistas, apresentação de vídeos e spots áudio, bem como artigos, reportagens e comunicações nos principais órgãos de comunicação
social (rádio, televisão, jornais e revistas), visitas corporativas e
outros tipos e formatos de intervenção.
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Assim, só em 2019 foram capacitados directamente mais de
55.500 pessoas e indirectamente outras milhares de pessoas que
fizeram parte dos diferentes públicos-alvo prioritários, e alcançado a meta de 158% em termos de realização, ao passar de
21.506 pessoas capacitadas em 2018 para 55.553 em 2019.
Foram produzidos mais de 19 mil exemplares de diversas publicações (relatórios, brochuras, folhetos) e outros meios para a divulgação de informação, tendo alcançado públicos alvos como
empresários, investidores, representantes de ordens profissionais,
dirigentes e quadros do Estado, académicos e estudantes, e outros segmentos da sociedade e do sector empresarial. Da informação produzida o destaque vai para:
Info@BVM (6 Edições do Boletim Informativo);
“Perguntas mais Frequentes Sobre a BVM”;
Elaborados e distribuídos diversos Panfletos;
Plano Estratégico BVM 2017-2021 e a versão resumida;
Folhetos da Oferta Pública de Venda das Acções da HCB;
Relatório de Desempenho do Mercado Bolsista (1ª Semestre de 2019);
Brochura sobre o Terceiro Mercado.
Foram desenvolvidas 14 acções de capacitação e literacia financeira ao nível nacional, para os Públicos-alvo prioritários (intervenientes do Mercado de Capitais e parceiros estratégicos),
correspondendo um grau de realização de 108%, de um total de
12 capacitações programadas para 2019.
Para tornar o processo de difusão de informação mais abrangente, a BVM também realizou 11 programas com matérias sobre mercado de capitais e Bolsa de Valores, nos vários órgãos
de comunicação Social, nomeadamente; Televisão, Rádio, Jornais e Revistas, Outdoors nas principais avenidas da Cidade de
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Maputo, Relatórios e Pan fletos Informativos, correspondendo a
uma realização de 110% da meta planificada.
No mesmo período, foram produzidos 2 vídeos promocionais
correspondendo a uma realização 100%. De referir que os vídeos
apresentam simulações de casos reais. Também divulgou-se os
serviços da BVM, com a participação em conferências do sector
privado e workshops direccionados aos empresários, investidores
e estudantes. Destaque vai para a participação na 55ª Edição
da FACIM, na Conferência Anual do Sector Privado (CASP), e
reali zação de workshops direccionados as crianças e Jovens.
Tabela nº 4. Grau de execução para cada público-alvo:

Programa de
Educação Financeira
Públicos-Alvo

FONTE:
BVM,
Dezembro
de 2019

Realizações
Metas
2017-2019
20172019 2017 2018 2019

Total
Realizado
2017vs Metas
2019

EMPRESÁRIOS

1.000

1.294

1.070

2.765

5.129

512,9%

INVESTIDORES

17.500 21.950

231,1%

9.500

2.000

2.450

ORDENS PROFISSIONAIS

500

403

110

338

851

170,2%

FUNCIONÁRIOS DO ESTADO

500

176

376

350

902

180,4%

ESTUDANTES

3.500

1.701

2.500

1.200

5.401

154,3%

PÚBLICO EM GERAL

25.000 3.959 15.000 33.400 52.359

209,4%

Total dos Públicos-Alvo

40.000 9.533 21.506 55.553 86.592

304,2%

As acções de educação e literacia financeira foram também
dinamizadas com a realização dos seguintes eventos:
Inserção de artigos sobre a Bolsa de Valores nos jornais (Notícias, o País, Savana, Canal de Moçambique, Magazine
Independente e Dossiers e Factos);
Inserção de artigos e entrevistas nas revistas Capital, Negócios, Tempo, Índico e Exame;
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Entrevistas na STV, TVM e RM;
Campanha de Divulgação BVM (HCB);
Participação em Business Breakfast;
Vídeos de divulgação BVM em outdoors digitais.
Foram desenvolvidas outras actividades de capacitação e divulgação do mercado, com destaque para a celebração da
semana Internacional do Dinheiro com o tema “O dinheiro é
importante”, em parceria com três instituições, nomeadamente o Banco de Moçambique (BM), o Instituto de Supervisão de
Seguros de Moçambique (ISSM) e o Financial Sector Deepening
Moçambique (FSDMoç).
A celebração foi realizada a convite da “Child & Youth Finance
International”, um organismo internacional que trabalha para
proporcionar às crianças e jovens de todo o mundo o acesso
aos serviços financeiros, a consciencialização sobre os seus direitos económicos e capacitá-los a construir os seus activos, investir
no seu futuro e, em última instância, quebrar o ciclo da pobreza.

Semana
Internacional
do Dinheiro
no Instituto
Industrial e de
Computação
Armando Emílio Guebuza,
na Província
de Maputo,
Distrito de
Boane, Março
de 2019

63

Relatório Anual de Actividades da Bolsa de Valores de Moçambique 2019

Semana
Internacional
do Dinheiro
no Instituto
Industrial e de
Computação
Armando Emílio Guebuza,
na Província
de Maputo,
Distrito de
Boane, Março
de 2019

A Bolsa de Valores de Moçambique em parceria com o Banco
de Moçambique e o Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, com o apoio da FSDMoc., celebraram a Semana Internacional do Dinheiro no Instituto Industrial e de Computação
Armando Emílio Guebuza, na Província de Maputo, Distrito de
Boane, em Março de 2019.
O evento contou com a participação de 300 alunos, tendo sido
realizadas várias actividades recreativas e culturais de carácter
educativo, e incluiu uma competição através de questionários
entre escolas sobre matérias do mercado de capitais, seguros e
valorização do dinheiro.
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A Bolsa de Valores participou também em seminários, conferências Jornadas científicas em algumas instituições do Ensino Superior no País por forma a incentivar a cultura do empreendedorismo e espirito empresarial junto dos participantes, mostrando a
importância destes explorarem novas e diversas oportunidades
de negócio existentes, bem como lapidar os futuros gestores
empresariais para que tenham valores da ética, integridade e
responsabilidade social.
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XI Jornadas
Científicas
do Instituto
Superior de
Contabilidade e
Auditoria de
Moçambique (ISCAM),
Agosto de
2019.

A Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) na sua intervenção
subordinada ao tema “Empreendedorismo, Gestão Empresarial e Ética de Negócios em Moçambique: Tendências Actuais,
Mitos e Realidade”, marcou a abertura formal das XI Jornadas
Científicas do Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de
Moçambique (ISCAM), Agosto de 2019.
Os empresários, que constam no grupo dos públicos-alvo prioritários da BVM, também foram capacitados em matérias sobre o
mercado de capitais e Bolsa de Valores em virtude do avanço
do processo de globalização económica e crescente internacionalização dos mercados financeiros, tornando-se vital que
os empresários moçambicanos tenham um maior domínio dos
instrumentos financeiros de poupança, financiamento e investimento, por forma a tomarem melhores decisões sobre as opções disponíveis no País.
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Evento de “Oportunidades de
Investimento e Finan- ciamento
através da BVM” direcionado a
empresários e empreendedores
da comunidade muçulmana,
Julho de 2019.
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A Bolsa de Valores de
Moçambique (BVM) em parceria com o Standard Bank,
organizou um Workshop sobre
o Mercado de Capitais, Maio
de 2019.
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Funcionários do Ministério da Educação e
Desenvolvimento Humano (MINEDH) e do
Instituto Nacional de Desenvolvimento da
Educação (INDE) a nível da cidade de Maputo, beneficiaram-se de uma capacitação em matéria de Mercado de Capitais,
Bolsa de Valores e Seguros, Maio de 2019.
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Importa referir que, no âmbito do Programa de Educação Financeira, a BVM contou com a prestigiante colaboração dos conceituados fazedores da cultura moçambicana, o músico saxofonista e etnomusicólogo, Moreira Chonguiça e o actor de teatro
e apresentador do programa Conexões do Gyl da STV, Gilberto
Mendes.

Parceria entre a
BVM, o músico
saxofonista e
etnomusicólogo, Moreira
Chonguiça e o
actor de teatro
e apresentador
do programa
Conexões do
Gyl da STV, Gilberto Mendes,
Fevereiro de
2019

O Programa de Educação Financeira da Bolsa de Valores tem
contribuído bastante para o crescimento no número de empresas cotadas, da capitalização bolsista, dos títulos registados e do
número de investidores, tornando-se um instrumento vital para
melhorar o clima de investimentos e negócios no País.

8.2. Parcerias e Cooperação
No esforço da BVM para assegurar e desenvolver programas de
cooperação nos domínios da formação, troca de experiências,
aprimoramento do quadro regulamentar e promoção da ino-
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vação tecnológica, foram estabelecidas parcerias institucionais
com instituições relevantes do panorama económico nacional
e internacional e com instituições congéneres de outros países.
Neste contexto, a BVM rubricou Memorandos de Entendimento com instituições nacionais, como a Universidade Técnica de
Moçambique (UDM) e Câmara de Comércio de Moçambique
com vista a estabelecer relações de cooperação no domínio
da promoção da literacia financeira sobre sistema financeiro,
mercado de capitais e Bolsa de Valores, e promover a formação, investigação, extensão, disseminação de informação e debates sobre assuntos afins.
A cooperação e parcerias institucionais contribuíram para o
crescimento do mercado de capitais e promoção da literacia e
inclusão financeira em Moçambique, favorecendo assim a melhoria do ambiente de negócios e a competitividade das empresas e da economia moçambicana.
Reconhecemos que o ambiente de negócios, condição essencial para que uma empresa seja bem-sucedida, assim como a
competitividade, enquanto principal factor das empresas na
sua procura pela diferenciação, tem afectado negativamente
Moçambique, prejudicando o acesso do País ao financiamento
e aos mercados internacionais.
Em termos do ambiente de negócios em Moçambique, em 2019,
ocupava a posição 135 entre 190 países, e no Índice de Competitividade ocupava a posição 133 entre 140 países avaliados.
Melhorias no mercado de capitais podem ajudar Moçambique
a melhorar os indicadores no que tange ao acesso ao financiamento e protecção dos investidores minoritários.
As parcerias prevêem a organização conjunta de eventos, nomeadamente, conferências, palestras, simpósios e seminários

para debate de assuntos sobre a economia, sistema financeiro, mercado de capitais, Bolsa de Valores e outros de interesse
comum, a leccionação de cadeiras e módulos sobre a Bolsa de
Valores, a inserção dessas matérias nos curricula das Instituições
de ensino, a realização de estágios para os estudantes na BVM,
e a promoção de pesquisas sobre temáticas relacionadas com
o mercado de capitais e Bolsa de Valores.
Durante a apresentação dos temas e debates deu-se uma visão
geral dos mercados e destacou-se as recentes crises financeiras
e a reversão dos fluxos de capital para os mercados emergentes,
bem como o custo elevado e difícil acesso ao financiamento
por parte das empresas moçambicanas, que vieram revigorar o
debate sobre a necessidade do desenvolvimento do mercado
de capitais como uma alternativa viável para o financiamento
das empresas, e torná-lo mais robusto, diversificado e sustentável
o sistema financeiro.

Assinatura do
Memorando de
Entendimento
entre a Bolsa
de Valores de
Moçambique
(BVM) e a
Universidade
Técnica de
Moçambique
(UDM), Março
de 2019.

Relatório Anual de Actividades da Bolsa de Valores de Moçambique 2019

Assinatura do
Memorando de
Entendimento
entre a Bolsa
de Valores de
Moçambique
(BVM) e a
Universidade
Técnica de
Moçambique
(UDM), Março
de 2019.

No âmbito da liderança do Subcomité de Capacitação e Visibilidade do CoSSE, a BVM em parceria com a Bolsa de Valores de
Johannesburg (JSE) organizou o segundo Webinar, subordinado
ao tema Securities Lending.
O empréstimo de títulos desempenha um papel importante nos
mercados de capitais globais da actualidade. Hoje, o empréstimo de títulos está sendo usado como uma ferramenta fundamental em torno da mobilização de garantias, incluindo o “High
Quality Liquid Assets” (HQLA) dentro do ecossistema financeiro, à
medida que a demanda por esses activos cresceu.
Na primeira apresentação feita, referiu-se que no processo de
empréstimos de títulos é frequentemente usado um intermediário (agente) para facilitar a transacção, que beneficia de uma
taxa pela prestação desse serviço.
Antes de entrar em operações de empréstimo, os credores devem estar cientes dos riscos dos valores mobiliários e estabelecer
parâmetros apropriados para os seus acordos de empréstimo
sob os acordos legais necessários.
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Devido ao risco de inadimplência, o valor da garantia colocada
é sempre maior que o valor dos títulos emprestados, e os valores
mobiliários e garantias são marcados para serem comercializados diariamente.
Diversos estudos foram conduzidos nos últimos 20 anos no mercado sul-africano por participantes do sector e reguladores, a
fim de entender melhor o impacto do empréstimo de títulos.

Benefícios para o Mercado
Impacto positivo na liquidez de títulos detidos;
Facilita a liquidação de transacções;
Promove a estabilidade.
Na segunda apresentação, foi referido o papel da JSE no mercado de empréstimo de títulos. Aqui, destacaram a JSE através
da Autoridade de Liquidação que actua como entidade emprestadora de última instância.
Esta garante a transparência e a flexibilidade do processo, assegurando que todas as partes envolvidas obtenham ganhos na
transacção.
Para terminar, a terceira apresentação foi subordinada ao tema
“Collateral Management - Building Automated and Secured
Funding Communities”.
Nesta apresentação, foi abordada a questão da gestão das
garantias nos mercados financeiros e como estas se relacionam
com o empréstimo de títulos.
No final das apresentações, houve uma breve interacção com
os participantes, tendo estes agradecido a JSE por partilhar a
sua experiência com os demais.
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Realizado em Junho o 2º Webinar, subordinado ao tema ``Empréstimo de Valores Mobiliários´´, organizada pela BVM em parceria com a Bolsa de Valores de Johannesburg (JSE), e contou
com 19 participantes de todas as Bolsas membros do CoSSE.
Troca de Experiência com Euronext Lisbon e Comissão de Valores Mobiliários de Portugal (CMVM).

8.3. Organização e Participação em Eventos
Nacionais e Internacionais
As actividades de organização e participação em eventos também faziam parte dos objectivos estratégicos da BVM durante o
ano 2019, tendo participado em vários eventos com destaque
para:
Fórum distrital de investimentos de Vilanculo, realizado em Abril
de 2019, e orientado pelo Governador da Província de Inhambane, Daniel Chapo, que contou com a presença de empresários e investidores de diferentes ramos económicos.
O evento tinha como objectivo promover a economia de Inhambane potenciando o empreendedorismo, o financiamento e a
boa governação corporativa, e mostrar que a BVM está posicionada e a trabalhar para fomentar o espírito empreendedor e
torná-lo um fenómeno de massas em Moçambique, mostrando
a sua importância para o desenvolvimento económico e o sistema financeiro.
Ficou claro na intervenção do representante da BVM o incentivo
para os empresários usarem os serviços da BVM, sendo que para
tal, precisam de ter empresas com contabilidade organizada e
contas auditadas, que sejam bem geridas e transparentes, pois
isso, a par da sua lucratividade, atrai os investidores a aplicar as
suas poupanças.
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A BVM participou do Fórum distrital de
investimentos de Vilanculos, orientado pelo
Governador da Província de Inhambane
Daniel Chapo, perante empresários e investidores de diferentes ramos económicos,
Abril de 2019
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No âmbito da parceria entre a BVM e a CTA, a Bolsa participou na Conferência Anual do Sector Privado (CASP), sob o lema
“Melhorando o Ambiente de Negócios para Acelerar a Recuperação Económica: Agro-Negócio como factor Acelerador”,
onde foi apresentado o tema “Alternativas de Financiamento as
PME´s”, enfatizando que o mercado de capitais pode ser parte
da solução para o difícil acesso das PME´s ao financiamento,
e que a Bolsa de Valores serve também para fomentar a inovação, o empreendedorismo, a boa governação corporativa
e a ética nos negócios. A BVM sublinhou no evento que tem as
PME´s no seu radar e desde 2009 possui um mercado específico
para esse tipo de empresas, estando a reflectir sobre a necessidade de ter um mercado específico para as “start-up”.
Durante a explanação foram vincadas boas experiências em
África de uso de mecanismos inovadores de financiamento às
PME´s, destacando as iniciativas como “Crowdfunding”, “Business Angels”, “Leasing”, “Factoring”, Fundos de Capital de Risco,
Microfinanças, que Moçambique pode adoptar.

BVM participou
na Conferência
Anual do Sector
Privado (CASP),
sob o lema
“Melhorando
o Ambiente de
Negócios para
Acelerar a
Recuperação
Económica:
Agro-Negócio
como factor
Acelerador”,
Março de 2019.
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BVM participou
na Conferência
Anual do Sector
Privado (CASP),
sob o lema
“Melhorando

o Ambiente de
Negócios para
Acelerar a
Recuperação
Económica:
Agro-Negócio
como factor
Acelerador”,
Março de 2019.

Participação na 54ª e 55ª Reunião da CoSSE, no âmbito da filiação a organizações internacionais, que teve lugar em Manzine
–Eswatini e Casane - Botswana, em Março e Novembro respectivamente e 23ª Reunião anual da ASEA. Estas reuniões foram
marcadas por debates sobre conteúdos que as- seguram o desenvolvimento de Mercados de Capitais e Bolsas de Valores. Na
ocasião houve oportunidade para a troca de experiências com
as Bolsas de Valores congéneres.
Durante as reuniões foram discutidos temas como perspectiva
global africana e o envolvimento das Bolsas de Valores de África, fazendo referência que as Bolsas de Valores deveriam primar pelas práticas de inovação para atrair fluxos e empresas a
se cotarem em Bolsa, tornando o processo de admissão à cotação mais fácil, flexível e menos oneroso; estabelecer mecanismos para ultrapassar os obstáculos enfrentados pelas PME’s
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para se cotarem em Bolsa, através de experiências da Bolsa de
Valores de Londres e da Nasdaq, caracterizado por três categorias viradas para a capacitação e preparação das empresas ao
mercado, com destaque para a importância da participação
activa dos bancos.
As questões de liquidez do mercado e a emergência dos mercados e o financiamento as PME’s também foram discutidas,
chamando a atenção da importância estratégica das micro,
pequenas e médias empresas (MPME’s) para as instituições financeiras de África, sendo que a maioria destas instituições financeiras enfrentam desafios substanciais para servi-las.
A discussão sobre os temas mostrou que existe uma carência
de financiamento para MPME´s. Esta diferença se deve às abismais assimetrias de informação, à prevalência de práticas informais de negócios, aos altos custos de subscrição em relação às
margens disponíveis, à heterogeneidade do mercado, às barreiras ao crescimento e produtividade das MPME´s e às restrições
regulatórias. Estas questões têm impedido o segmento das MPME´s de obter o capital necessário para crescer e melhorar sua
produtividade, afectando directamente a força de trabalho da
região que são empregados por este segmento. Tais problemas
também têm dissuadido as instituições financei- ras de enxergar
este mercado como uma fonte de negócios à longo prazo.
O debate focou na importância de novas soluções tecnológicas por empresas especializadas em tecnologia financeira, ou
“fintechs”, destacando que estas podem ser as soluções para os
gargalos nos mecanismos financeiros tradicionais.

78

IX

Dimensionamento
do Mercado e
Tecnológico

Relatório Anual de Actividades da Bolsa de Valores de Moçambique 2019

IX. Dimensionamento do
Mercado e Tecnológico
9.1. Dimensionamento do Mercado
BVM passou a ter em 2019 o Índice de Bolsa, instrumento de
grande utilidade para os investidores, porque irá permitir que
acompanhem o comportamento e as tendências do mercado bolsista. “O índice de Bolsa ajuda as empresas a ganharem
maior exposição nacional e internacional, amplia a visibilidade
da Bolsa, atrai para a Bolsa os investidores nacionais e internacionais e colmata uma lacuna existente no cumprimento do
Protocolo de Finanças e Investimentos da SADC” (LEITE, Hélio de
Paula, SANVICENTE, António Zoratto. (1995).
A disponibilidade de um Índice de Bolsa é uma prática internacional e Bolsas como a de Johannesburg, Namíbia, Zimbabwe,
Malawi, Tanzânia, Botswana, Zâmbia e Maurícias, Nova York,
Londres, Tóquio, Hong Kong, Shangai, entre outras, que já possuem Índices de Bolsa.
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Os investidores e outros agentes económicos em Moçambique
já dispõe dos seguintes Índices: IBVM Global, o IBVM Acções e
o IBVM Obrigações, numa base diária. Dessa forma, os investidores passarão a ter informações pertinentes e actuais sobre o
mercado.
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O Índice Global da Bolsa de Valores de Moçambique (IBVM Global) analisa a BVM como um todo, reflecte todas as actividades
que ocorrem em todos os valores mobiliários (acções, obrigações e papel comercial).
O Índice de Acções da Bolsa de Valores de Moçambique (IBVM
Acções) analisa o mercado de acções da BVM, reflectindo
todas as acções que ocorrem em todos os valores mobiliários
representativos de acções cotadas e que estejam incluídos no
IBVM Global.
O Índice de Obrigações da Bolsa de Valores de Moçambique
(IBVM Obrigações) analisa o mercado obrigacionista da BVM,
reflectindo todas as variações que ocorrem em todos os valores
mobiliários representativos de dívida (pública e corporativa) cotadas na BVM e que estejam incluídas no IBVM Global.
Por forma a alargar o escopo e as oportunidades de micro,
pequenas e médias empresas, a BVM criou o Terceiro Mercado (mercado de preparação), que é um novo segmento de
mercado da BVM que constitui uma alternativa ao Mercado de
Cotações Oficiais e ao Segundo Mercado, com o objectivo de
preparar as empresas para ingressarem nos dois mercados já
existentes na bolsa.
Este segmento de mercado destina-se às empresas em relação
às quais não se verifica o requisito da dispersão no momento do
pedido de admissão à cotação, ficando as empresas obrigadas
a promover a dispersão accionista do seu capital social num horizonte temporal que não seja superior a dois (2) anos.
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Para a operacionalização do Terceiro Mercado, a BVM celebrou
um Protocolo de Colaboração institucional com a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), a Ordem dos Contabilistas e Auditores de Moçambique (OCAM), o
Instituto de Contabilidade e Auditoria de Moçambique (ISCAM),
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o Instituto para Promoção das Pequenas e Médias Empresas (IPEME) e o Instituto de Gestão das Participações do Estado (IGEPE).

Apresentação Pública do Terceiro
Mercado da BVM, Novembro de 2019.

9.2. Dimensionamento Tecnológico
Para garantir a implementação efectiva da sua missão, a
BVM tem vindo a desenvolver acções com vista a dotar a instituição de recursos humanos, financeiros e tecnológicos que
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permitam tornar o mercado mais atractivo na captação de financiamento para empresas e promoção da poupança para
os investidores.
As tecnologias actualmente utilizadas pela Bolsa de Valores
de Moçambique, nomeadamente o sistema de negociação
e o sistema da Central de Valores Mobiliários, apresentam
funcionalidades com necessidades de actualização para dar
resposta aos desafios actuais, com destaque para: (i) interligação do sistema de negociação com o sistema da Central
de Valores Mobiliários; (ii) interligação do sistema da Central
de Valores Mobiliários com o sistema de pagamentos do Banco Central, e; (iii) introdução de novos instrumentos financeiros
no mercado financeiro moçambicano. Assim, para responder
as exigências do mercado, foram realizadas várias actividades na área das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC’s) e comunicação interna, com destaque para:
Desenvolvimento de um sistema que passou a ser utilizado
nas ofertas públicas de venda de títulos (OPV’s);
Implementação de ligação redundante, que resulta da
necessidade de manter os links de comunicação permanentemente disponíveis, tendo iniciado o processo para o
estabelecimento de uma segunda ligação aos sistemas da
BVM através de uma rede privada;
Foram efectuados estudos e contactos com algumas entidades que possam oferecer o serviço com melhor qualidade; e,
Actualização, melhoria e tradução para a língua inglesa
dos conteúdos constantes do website da BVM, por forma a
permitir maior facilidade de acesso pelos utentes (empresários, investi- dores e do público em geral).
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X. Considerações Finais
O ano de 2019 iniciou com sinais de recuperação da economia,
observados através de indicadores macroeconómicos apresentados pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), no documento “World Economic Outlook. Global manufacturing downturn,
rising trade barries, October, 2019”. O crescimento global foi revisto em 3,0% para este ano, estando abaixo do previsto em Abril
em 0.3 pontos percentuais. Para o ano de 2020 está previsto um
crescimento em cerca de 3,4%.
Em relação a África, previa-se que o crescimento económico
aumentasse ligeiramente de 3,2% em 2018 para 3,4% em 2019
e 3,7% em 2020. Essa aceleração moderada deveria ser apoiada por factores externos, incluindo o fortalecimento da demanda global de produtos africanos e factores domésticos, como
o consumo privado robusto, sustentado por investimentos em
infra-estruturas e aumento da produção de petróleo, principalmente devido ao desenvolvimento de novos campos.
Foi neste contexto que as actividades da BVM forma desenvolvidas, tornado um ano especial para a instituição pois completou
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vinte (20) anos de funcionamento efectivo, e foram realizados
eventos especiais cujo destaque foi: (i) realização da OPV da
HCB, que foi a maior operação jamais realizada pela BVM sob
ponto de vista de abrangência e inclusão, e onde pela primeira vez usaram-se meios remotos para a subscrição de acções;
(ii) realização de OPS da CDM, que representou a maior operação de bolsa na perspectiva de montantes envolvidos; (iii) foi
feita a avaliação de meio termo de Plano Estratégico da BVM
(2017-2021), tendo-se constatado que os principais indicadores
de avaliação estão numa boa trajectória; (iv) foi lançado o Terceiro Mercado de Bolsa, como instrumento para promover os
mercados oficiais de bolsa; (v) foi disponibilizado ao público e
investidores, o Índice de Bolsa (IBVM); (vi) foi lançada a iniciativa
Premiações BVM, para estimular os intervenientes do mercado
bolsista e obrigacionista, e também os pesquisadores e jornalistas, e; (vii) foi o ano em que pela primeira vez cotaram-se três (3)
empresas na BVM.
Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), indica vam
que o Produto Interno Bruto (PIB) continuava a abrandar, fixando-se em 2,5%, no terceiro trimestre de 2019. Entretanto, perspectiva-se que melhore a partir de 2020 suportado por: (i) reconstrução pós ciclones, (ii) liquidação por parte do Estado das dívidas
com os fornecedores de bens e serviços, e; (iii) implementação
dos projectos relacionados com a exploração de gás na Bacia
do Rovuma.
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Em termos de desafios e perspectivas para 2020, a Bolsa de Valores apresenta os seguintes: (i) Fazer com que o Mercado de
Capitais e a Bolsa de Valores tenham um papel mais preponderante na economia nacional e respondam aos desafios impostos
pelo crescimento económico inclusivo, com realce para o financiamento do sector empresarial público e privado; (ii) Promover
a captação de mais empresas para o mercado bolsista; (iii) Re-
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forçar o papel do Mercado de Capitais como instrumento do
Estado na implementação da sua política económica, incluindo
através da intervenção na alienação das participações sociais
do Estado nas empresas por si detidas; (iv) Promover a Educação Financeira e continuar a divulgar informação sobre o Mercado de Capitais e a Bolsa de Valores para os públicos-alvo
prioritários (Empresários, potenciais investidores, classes profissionais, dirigentes e quadros do Estado, estudantes e académicos,
jovens, mulheres, crianças e outros); (v) Estabelecer parcerias
com instituições congéneres relevantes no panorama económico nacional e internacional; (vi) Aprimorar o quadro legal e
regulamentar, tornando-o mais flexível e promotor do sistema
financeiro, bem como proceder ao dimensionamento tecnológico; e, (vii) Promover a introdução de novos produtos e serviços
no mercado, para permitir que empresas e investidores tenham
oportunidade de diversificar as alternativas de financiamento,
investimento e poupança.
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XI. Operadores de Bolsa 		
(Corretores)

Standard Bank

Cooperativa de Poupança e Crédito

Av.10 de Novembro, no.420, Maputo
Telefone: +258 (21) 501 100 / +258 (21) 501 000
Fax:
+258 (21) 352 563

Av. 25 de Setembro nº 1695 – 3º andar, Maputo
Telefone: +258 (21) 307 753 / Fax: +258 (21) 307 754
E-mail:
cpc-sc@teledata.mz

Banco Comercial e de Investimento

Absa Bank Moçambique

Av. 25 de Setembro, Prédio John Orr’s, 1645, CP 4765, Maputo
Telefone: +258 (21) 353 700 / +258 (21) 353 723
Fax:
+258 (21) 311 613/ +258 (21) 307 152
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Av. 25 de Setembro, nº 1184, Maputo
Telefone: +258 (21) 313 453 / +258 (21) 303 037
Fax:
+258 (21) 313 454

Millennium bim

BancABC Moçambique

Rua dos Desportistas, Nº 873 – 879, Maputo
Telefone: +258 21 351 500
Fax:
+258 21 354 463

Rua dos Desportistas nº 733, Edifício JAT 6 - 3, 13º andar, Maputo
Telefone: +258 (21) 34735 / +258 (21) 348 35
Fax:
+258 (21) 487 474
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Banco de Investimento Global

Moza Banco

Av. Vladimir Lenine, n174, Ed Millennium Park, 11º Andar, Maputo
Telefone: +258 (21 ) 480 169 / +258 84 094 80 00

Rua dos Desportistas, Edifício JAT 5.3 n.º 921, Maputo
Telefone: +258 (21) 342 036

Banco Nacional de Investimento

Banco Único

Av. Julius Nyerere, 3504 Bloco A2, 4668 Maputo
Telefone: +258 (21) 498 581
Fax:
+258 (21) 498 595

Av. Julius Nyerere, nº 590, CP 3698, Maputo
Telefone: +258 (21) 488 400
Fax:
+258 (21) 488 484

Opportunity Bank

Capital Bank

Av. 24 de julho, nr 4136, Bairro da Malanga, Maputo - Moçambique
Telefone: +258 21 407 474

Av. 25 de Setembro, Edifício Maryah, 7º Piso,
Aterro do Maxaquene, Maputo
Telefone: +258 21 320 751/53
Fax:
+258 21 314 797

Banco Mais

Amaramba Capital Broker – Sociedade Corretora

Av. Julius Nyerere, 2385Maputo
Telefone: +258 21 314 881

Av. 25 de Setembro, 1821, Maputo - Moçambique
Telefone: +258 87 300 2540
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XII. Glossário dos Termos
ACÇÕES
Títulos representativos do capital social de uma sociedade
anónima.
ADMISSÃO À COTAÇÃO
Um título é admitido à cotação quando passa a ser transaccionado numa Bolsa de Valores, em conformidade com as regras
desta, onde lhe é atribuída uma cotação de valor que varia em
função da procura e da oferta de mercado.
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA
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Indicador usado para avaliar a profundidade do mercado de
bolsa, na medida em que indica o valor de mercado dos valores
mobiliários num dado momento, isto é, a capitalização bolsista indica o potencial de mercado. Este indicador obtém-se do
produto da última cotação (preço) pelo número de títulos admitidos à cotação e pode ser calculado para todos os valores
mobiliários cotados em bolsa.
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EMISSÃO
Criação e oferta de valores mobiliários no mercado financeiro,
muitas vezes como forma de obtenção de fundos para a entidade emitente.
MERCADO PRIMÁRIO
Mercado destinado à emissão e colocação de novos valores
mobiliários no mercado de capitais.
MERCADO SECUNDÁRIO
Mercado onde se transaccionam, entre investidores particulares
e institucionais, os valores mobiliários criados no mercado primário.
MERCADO DE COTAÇÕES OFICIAIS
Mercado O Mercado de Cotações Oficial (MCO) é o principal
segmento de mercado da Bolsa de Valores de Moçambique e
se destina admissão à cotação de valores mobiliários que reúnam os requisitos que se seguem abaixo:
16 Milhões de Meticais de Capitais próprios da sociedade;
Dispersão de 15% do capital social;
Dois (2) anos de contas auditadas; e,
A sociedade apresentar uma adequada situação económico-financeira.
SEGUNDO MERCADO
É um mercado destinado à transacção de valores mobiliários
emitidos por Pequenas e Médias Empresas (PME’s), desde que
reúnam os requisitos que se seguem abaixo:
4 Milhões de MT de Capitais próprios da sociedade;
Dispersão de 5% do capital social;
Nove (9) meses de contas auditadas; e,
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A sociedade apresentar uma adequada situação económico-financeira.
NEGÓCIOS
Transacções, ou seja, operações de compra e venda de valores
mobiliários.
OBRIGAÇÕES
Títulos transaccionáveis, representativos de dívida, de médio ou
longo prazo (mais de um ano), por empresas e/ou pelo Estado,
denominando-se, no primeiro caso, Obrigações Corporativas e,
no segundo caso, Obrigações do Tesouro.
PAPEL COMERCIAL
Título transaccionável representativo de dívida contraída por
empresas, a curto prazo (no máximo 1 ano), frequentemente
usado para financiar défices de tesouraria.
SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO POR CHAMADA
Sistema com base no qual todas as ofertas de compra e de venda, para cada valor mobiliário, são objecto de tratamento conjunto, num ou mais momentos pré-determinados da sessão de
bolsa, gerando em consequência a realização de operações a
uma única cotação em cada chamada.
SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO POR REGISTO
Sistema em que tem lugar operações que têm por objecto uma
quantidade significativa de valores mobiliários.
TURNOVER
Indicador de liquidez do mercado bolsista que relaciona o
montante das transacções com a capitalização bolsista e
pode ser determinado pelo quociente entre estas duas variáveis.
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TÍTULOS PÚBLICOS
Títulos transaccionáveis representativos de dívida de médio ou
longo prazo (mais de um ano), e emitidos pelo Estado, denomi
nando-se para o caso específico, Títulos de Reembolso.
COMPENSAÇÃO
Corresponde ao cálculo das obrigações líquidas (dívidas) antes
que ocorra o devido pagamento (liquidação).
LIQUIDAÇÃO
O conjunto de processos que efectiva a transferência de activos
e recursos financeiros entre compradores e vendedores, extinguindo desta forma os direitos e obrigações oriundas da compensação.
VALOR MOBILIÁRIO
Termo utilizado para descrever uma ampla variedade de instrumentos de investimento transaccionáveis, ou negociáveis, tais
como acções, obrigações, títulos de participação, warrants, unidades de participação em fundos de investimento, instrumentos
derivados (futuros, opções), e outros.
VALOR NOMINAL
Valor facial de uma acção ou obrigação.
VOLUME DE TRANSACÇÕES
Montante resultante das transacções realizadas na Bolsa de Va
lores. É determinado pelo produto entre a quantidade transaccionada e a cotação (preço da transacção).
SOCIEDADE ANÓNIMA
É uma forma jurídica de constituição de empresas na qual o capital social está dividido em títulos que representam partes (ac-
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ções), que podem ser transaccionadas livremente, sem necessidade de escritura pública ou outro acto notarial.
LIQUIDEZ
Conceito económico que considera a facilidade com que um activo pode ser convertido em dinheiro. Por outras palavras, o grau
de facilidade de conversão de um investimento sem perda significativa de seu valor mede sua liquidez, por conseguinte, quanto
mais rápida for essa conversão, mais líquido esse activo será.
``DEALER ´´
É uma palavra da língua inglesa, que na tradução para o português significa “negociante”.
No mundo das finanças, o termo “dealer” é utilizado para designar o intermediário financeiro que trabalha por conta própria, recebendo uma quantia referente às transacções e negócios que
efectua.
``BROKER´´
É um agente ou uma empresa que faz a interligação entre um
comprador e um vendedor. Em português, o termo “broker” significa “corretor” ou “intermediário”. A expressão possui uma aplicação bastante diversificada no vocabulário econômico. Seus usos
principais estão ligados ao comércio, principalmente no sector
financeiro (Mercados: de Capitais, de Crédito, entre outros).
A grande diferença entre Dealer e Broker no mundo financeiro é
que este último (broker) só pode exercer operações de compra/
venda para terceiros enquanto que o Dealer pode comprar/vender para si e para terceiros.
DIVIDENDO
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O conceito de dividendo pode ser definido como uma remuneração paga pelas companhias abertas a seus accionistas, que
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geralmente é definida através de uma percentagem de seus
lucros referentes a um período pré-estabelecido.
ÍNDICE DE BOLSA
Índices englobam o valor em moeda corrente de determinada
carteira de acções, consideradas mais representativas no movimento total do mercado, de empresas actuantes em determinados sectores da economia ou que se diferenciam devido
alguma característica específica. A variação do índice espelha
a tendência da bolsa - de alta ou de baixa - em um determinado momento de negociação, ou ao final dele, comparando-se
com o índice do dia anterior.
ORDEM DE BOLSA
Uma ordem é uma instrução para comprar ou vender um activo
em um mercado financeiro, como bolsas de valores.
INVESTIDOR
É uma pessoa física ou jurídica que faz investimentos com capital
em empresas com um alto potencial de crescimento.
``TRADER´´
É um profissional responsável por negociar activos na Bolsa de
Valores, emitindo ordens de compra e venda.
OEOT´S
Operadores Especializados em Obrigações de Tesouro
São intermediários financeiro comprometido com o Estado na
colocação das Obrigações do Tesouro, de acordo com o programa anual de emissão, assegurando o acesso dos investidores
as emissões destes valores mobiliários e a sua liquidez no mercado secundário
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Informações Úteis
Bolsa de Valores de Moçambique
Avenida 25 de Setembro, Nº 1230, 5º andar - Bloco 5, do Prédio 33 Andares
Maputo - Moçambique
Contactos
Fixo: (+258) 21-308826/7/8
Fax: (+258) 21-310559
Mail: bvm@bvm.co.mz
Website: www.bvm.co.mz
Linha Verde BVM: 800 44 55
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