APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO SOBRE FINANCIAMENTO ÀS PME’S E
DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS EM MOÇAMBIQUE
O Financial Sector Deeping Moçambique (FSDMoç) em parceria com Banco BiG Moçambique, SA (Banco BiG),
apresentará terça feira dia 11 de Dezembro os resultados do estudo “SME Finance and Market Development
(Financiamento às PMEs e Desenvolvimento do Mercado de Capitais em Moçambique)”.
Detalhes do Evento:
Data: 11 de Dezembro, 2018
Hora: 7:30 a.m. – 11:00 am
Local: Polana Serena Hotel
SME Finance and Market Development foi um estudo que resultou de uma iniciativa conjunta do Banco BiG
Moçambique, SA (“BiG”) e do Financial Sector Deepening Moçambique (“FSDMoc”) com o objectivo de promover
fontes alternativas de financiamento e investimento via mercado de capitais e bolsa de valores em Moçambique.
Durante o estudo os parceiros entraram em contacto com um conjunto de 110 Pequenas e Médias Empresas
(PME´s) moçambicanas para aferir o seu potencial interesse em aceder a fontes de financiamento via mercado de
capitais e o nível de cumprimento com requisitos para listar títulos (capital ou dívida) na Bolsa de Valores de
Moçambique (“BVM”)
O evento contará com a presença de personalidades com uma vasta experiência em mercado de capitais. Fazem
parte do painel de oradores, o Sr. Michael Fuchs, conselheiro do FSD África, Joel Rodrigues, CEO do Banco BiG, Aldo
Tembe, CEO da Moçambique Previdente, Salim Valá, PCA da BVM, e Claire Mateus Zimba CEO do IPEME.
“Este é um resultado da parceria com o BIG e enquadra-se nas várias iniciativas que a FSDMoç tem estado a
implementar com diferentes instituições, visando melhorar o conhecimento sobre o mercado de capitais pelas PME,
empresários e investidores individuais. A actividade, para além de ser académica, também teve um carácter prático
dando a oportunidade para que o conjunto de empresas que fez parte da amostra fosse exposta ao processo e
requisitos necessários para aceder à BVM assim como a factores críticos a ter em conta quando se pretende aderir
ao mercado de capitais ou outras fontes de financiamento, incluindo performance financeira, práticas de corporate
governance e planos de investimento devidamente estruturados.” Afirmou Esselina Macome, Directora Executiva do
FSD Moçambique.
Joel Rodrigues, Administrador Executivo do Banco BIG Moçambique, informou “O estudo identificou que uma
parte significativa das empresas que fizeram parte da amostra possui actualmente opções limitadas de
financiamento tendo por isso revelado interesse em aceder a fontes de financiamento via mercado de capitais.
Entretanto foram identificados vários desafios que actualmente impedem uma participação mais abrangente de
empresas na BVM. Neste contexto o estudo faz algumas recomendações que consideramos serem factores críticos
para o desenvolvimento do mercado de capitais e da BVM. Desde o inicio da actvidade , o BiG em conjunto com

diversos stakeholders tem estado activamente envolvido em iniciativas que visam acelerar o desenvolvimento do
mercado de capitais em Moçambique.”

NOTAS AOS EDITORES:
Sobre o Banco BIG Moçambique
O Banco BiG Moçambique, S.A. é um banco moçambicano que iniciou a sua actividade em 2016. O BiG presta
serviços especializados em banca de investimento em Moçambique, incluindo serviços de assessoria e consultoria
financeira, bem como soluções de poupança e investimento para clientes institucionais e particulares. Desde o início
da sua actividade que o BiG Moçambique tem sido um importante dinamizador do mercado de capitais, sendo já um
dos principais operadores na Bolsa de Valores de Moçambique na colocação e intermediação de títulos de dívida e
capital, bem como na prestação de serviços de assessoria financeira a entidades de perfis diversos, incluindo
investidores institucionais e entidades públicas nacionais.
Sobre o FSDMoc
Financial Sector Deeping Moçambique, um programa financiado pelo DFID-Departamento para o Desenvolvimento
Internacional do Reino Unido, é uma entidade vocacionada para o desenvolvimento do sector financeiro com
enfoque na expansão e inclusão financeiras. Direcionamos os nossos investimentos e conhecimentos para resolver
constragimentos no mercado financeiro, ajudando a diversificação da economia moçambicana e trazendo
prosperidade e resiliência económica para os moçambicanos. No centro da nossa estratégia está a mulher, o jovem e
a população rural de baixa renda assim como pequenos comerciantes com limitações de acesso a serviços financeiros
apropriados.
Informações adicionais:
Departamento de Corporate Finance do BIG: corporate-finance@bancobig.co.mz
Departamento de Comunicação FSDMoç: Denise Alves - denise_alves@fsdmoc.com

