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Porquê é que as PMEs não têm se listado na Bolsa de 

Valores de Moçambique? 
 

Porque é que 95 das 100 PMEs, da lista da KPMG das 100 maiores 
empresas, que são elegíveis ao mercado primário da Bolsa de 
Valores de Moçambique (BVM), não se encontram listadas neste 
Mercado? 
A BVM é a entidade responsável pela gestão centralizada dos 
mercados primário e secundário de obrigações e títulos de tesouro e 
já vem operando há sensivelmente 17 anos. Desde o início de 
operação da BVM, apenas quatro (4) empresas se listaram. 
 
É um facto que, nenhuma PME está listada ou transacionou através 
da bolsa de valores  apesar do relaxamento dos critérios do acesso 
das PMEs pela BVM, numa tentativa de atrair mais PMEs á bolsa de 
Valores. No entanto, há quem argumenta que o actual capital 
mínimo estipulado para acesso ao Segundo Mercado, embora 
reduzido para 7 milhões de meticais, continua proibitivo, mas, 
algumas informações do mercado apontam para outras razões como 
estando por detrás do fraco nível de adesão a saber: 
 Pouco conhecimento do público sobre como usar a bolsa de 

Valores, e suas vantagens como fonte alternativa de 
investimento; 

 Informação insuficiente ou de fácil compreensão sobre a BVM, o 
que é, o que faz e termos e critérios de acesso a esta entidade; 

 Falta de operadores intermediários, ou seja, facilitadores do 
processo de listagem, compra e venda de acções. Os 
facilitadores principais da Bolsa de Valores presentemente, são 
os bancos comerciais e como tal, até um certo ponto eles são 
competidores naturais da bolsa de Valores e portanto, a 
componente de incentivo para estes advocarem pelo uso da BVM 
pelas PMEs não existe; 

 Falta de cumprimento por parte das PMEs, da exigência de 
relatórios financeiros bem como a falta de vontade destes de 
tornarem pública essa informação; e 

 Receio das PMEs de tornarem o seu capital aberto a participação 
por novos sócios, pelo medo de perderem o controle dos seus 
negócios. 

 
Então, porquê iriamos nos preocupar em advocar para as PMEs 
listarem-se na Bolsa de Valores? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre NEW CAPITAL  
 

A New Capital é uma empresa 
de consultoria que tem como 
actividade principal a 
estruturação e o 
desenvolvimento de novas 
oportunidades de negócio, 
propondo aos seus clientes 
estratégias e soluções técnico-
financeiras de valor 
acrescentado, de acordo com 
as suas necessidades 
específicas, tendo em vista a 
optimização dos seus 
recursos, a maximização de 
resultados e o sucesso dos 
seus negócios. 
 
 

Endereço Fisico 

Rua José Mateus, nº 274 

Tel: +258 842 466 311 

Email: info@newcapital-moz.com 
 

 
 
Sobre FSDMoç 
 
Financial Sector Deepening 
Moçambique (FSDMoç)  é uma 
entidade vocacionada no 
desenvolvimento do sector 
financeiro moçambicano com 
enfoque nos níveis de expansão 
e inclusão financeiras. 

 
 
Endereço Físico:  
Av. Armando Tivane, Nº. 849 
Maputo, Mozambique 
Telefone: (+258) 21 48 59 55                                                                                                 
E-mail: fsdmoc@fsdmoc.com 
Website:ww.fsdmoc.com 
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As PMEs são uma peça-chave para o desenvolvimento económico sustentável. 
Elas geram emprego, inovações, produtos e serviços para consumidores, sector 
público e privado. As PMEs têm necessidade de Financiamento para despesas 
relacionadas com início de operação, gestão de cash flow, despesas de capital 
e crescimento. Termos de Financiamento devem corresponder a 
necessidade/uso e, portanto, há um papel para diferentes formas do mesmo. A 
bolsa de valores, é uma alternativa de capital para o crescimento das PMEs e 
também, proporciona o mecanismo pelo qual accionistas e investidores podem 
receber retornos dos seus investimentos ao venderem as suas acções num 
mercado aberto. 
 
Então, as nossas PMEs não estão prontas ou simplesmente lhes falta 
vontade?  
 
Existe um entendimento de que trata-se de ambos. Acreditamos que uma 
campanha de sensibilização alargada pode resultar de actividades de educação 
financeira efectivas que poderiam criar o apetite entre as PMEs que estão 
prontas para crescer e elegíveis ao Segundo Mercado, onde é possível ter 
acesso ao financiamento. A referida campanha de sensibilização, poderia 
também informar o público em geral sobre fontes alternativas de poupança e 
investimento do seu dinheiro. 
 
À luz do atrás mencionado, algumas soluções são propostas pelo FSDMoç que 
incluem: 
 

 Apoio estratégico e desenvolvimento institucional da BVM; 

 Revisão do ambiente legal para o desenvolvimento do Mercado de capitais e 
fundos de private equity; 

 Produção de informação de mercado sobre o Desenvolvimento do Mercado 
de capitais para PMEs em Moçambique; e 

 Parcerias com actores-chave do sector público e privado numa campanha de 
literacia financeira de nível nacional tendo como alvo escolas, 
universidades, órgãos de comunicação social, e outros. 
 
O FSDMoç está apoiar uma PME local, New Capital, a organizar uma série de 
workshops de literacia financeira, denominado ‘’ABC do Mercado de 
Capitais’’ a serem realizados nas cidades de Maputo, Nampula, Tete e 
Quelimane de 18 a 26 de Agosto de 2016. Para mais detalhes em relação ao 
mesmo e como poderá participar: 
 
Visite: https://www.facebook.com/ABCDOMERCADODECAPITAIS/ 
Mande Email: info@newcapital-moz.com ou  
Ligue: +258 823934320 and +258 842466311 
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