Comunicado de Imprensa
No âmbito da sua Estratégia de Desenvolvimento e Reposicionamento
no Mercado, a Bolsa de Valores de Moçambique aprovou em 2017 o seu
Plano Estratégico para o período 2017-2021, no qual estão definidos os
principais eixos da sua visão estratégica de médio prazo.
O Plano Estratégico da BVM teve o suporte do “Financial Sector
Deepening Moçambique” (FSDMoç), no âmbito da parceria institucional,
e resultou de um profundo diagnóstico realizado a nível dos principais
intervenientes do Mercado de Capitais Moçambicano, designadamente
o Supervisor do mercado, Intermediários Financeiros, Operadores de
Bolsa, Empresas Emitentes e Investidores, que reflectem os principais
desafios do Mercado de Capitais e da Bolsa de Valores no que concerne
a Estrutura, Capacitação, Consciencialização, Comunicação e
Posicionamento, Legislação e Regulamentação, bem como o Mercado
das Pequenas e Médias Empresas (PME´s).
Entre as várias actividades previstas na estratégia, destacam-se a
introdução de novos produtos financeiros na Bolsa de Valores para as
Grandes, Pequenas e Médias Empresas, o aumento dos limites de
variação de preços, estabelecidos no âmbito da negociação na Bolsa
de Valores, bem como a promoção de Operadores de Bolsa autónomos.
No que concerne as iniciativas de longo prazo, merece destaque o
desenvolvimento do mercado da dívida pública, atracção dos
Municípios e Províncias para o mercado Bolsista, e requerer a admissão à
cotação de instituições e sociedades financeiras e companhias de
telefonia móvel.

Passados 2 anos e meio de implementação do instrumento, mostrou-se
pertinente no exercício de planificação a necessidade de se realizar o
Balanço do Meio Termo do Plano Estratégico da BVM, na qual será
apresentado o ponto de situação de acções e iniciativas desenvolvidas
pela BVM, arrolar as acções a realizar até 2021, e identificar os aspectos
a serem melhorados por forma a promover o mercado bolsista em
Moçambique.
Dada a importância do evento, muito agradecemos a presença do
vosso prestigiado órgão de comunicação social, para a cobertura e
divulgação do mesmo, que terá lugar na Quarta-feira, dia 24 de Julho
de 2019, pelas 08H:30, nas Torres Rani, Hotel Radisson Blue, sita na Av.
Marginal, Nº 141, Cidade de Maputo.

Melhores Cumprimentos,

Maputo, 22 de Julho de 2019

