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 REFLEXÃO SOBRE SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS E SUAS IMPLICAÇOES NO 

ACESSO AO FINANCIAMENTO  

 

COMO TORNAR O "SEGUNDO MERCADO" MAIS ACESSÍVEL ÀS PME’s?  

 
Por: Roque Magaia 

 
No contexto económico actual, o acesso ao financiamento desponta como um dos 

principais constrangimentos para o florescimento e desenvolvimento do sector privado 

moçambicano, sendo que para as Pequenas e Médias Empresas, esse constrangimento 

tem-se tornado cada vez mais ostensivo. Este cenário deve-se, essencialmente, ao facto 

das condições de financiamento por via dos canais tradicionais (Banca Comercial) 

tenderem a tornar-se cada vez mais exigentes em temos de custo e requisitos de 

elegibilidade, ao mesmo tempo que as alternativas existentes tendem a tornar-se menos 

acessíveis e financeiramente inviáveis para as Pequenas e Médias Empresas (PME´s). 

   

Neste âmbito, tendo em conta o papel das PME´s no crescimento e desenvolvimento 

económico do país e considerando as limitações que esta classe empresarial tem vindo a 

enfrentar no acesso ao financiamento, em Maio de 2010, a Bolsa de Valores de 

Moçambique (BVM) criou um segmento de mercado designado "segundo mercado"1, 

configurado especificamente para impulsionar a adesão das pequenas e médias 

empresas ao mercado de capitais e contribuir para a diversificação das fontes de 

financiamento através de uma alternativa fiável que assenta na desintermediação 

financeira e simplificação de procedimentos e requisitos de acesso. 

 

                                                        
1 A criação do segundo mercado foi aprovada pelo regulamento nº. 2/GPCA/BVM/2010, de 28 de 
Maio 
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Portanto, conforme sugere o fundamento da sua criação, o segundo mercado tem a 

especificidade de comportar condições de acesso relativamente mais simples e flexíveis, 

sendo que a principal característica que o distingue do mercado de cotações oficiais, está 

associada aos requisitos de admissão a cotação no mercado, conforme ilustra a tabela 1. 

 

Tabela 1: Condições de acesso ao mercado da BVM 

Requisitos para admissão Mercado de Cotações Oficiais Segundo Mercado 

Capitais próprios ou Capitalização 
Bolsista previsível (mínima)  

 16 milhões MT 4 milhões MT 

Dispersão  
15% do capital social ou  250.000  

acções 
5% 

Relatório e Contas   de 2 anos de 9 meses 
Fonte: BVM, 2019 

 

Como se pode notar na Tabela, os requisitos de acesso ao segundo mercado são 

relativamente menos exigentes quando comparados com os requisitos de acesso ao 

mercado de cotações oficiais, o que constitui, naturalmente, um incentivo de impulso para 

a adesão das Pequenas e Médias Empresas a este mercado. Entretanto, tem-se notado 

que, a despeito das condições favoráveis de acesso, a adesão das PME’s ao segundo 

mercado permanece ainda muito fraca, sendo que desde a altura em que o mercado foi 

criado (2010) apenas uma (1) PME2 decidiu aderir a cotação na BVM.  

 

Alguns dos factores frequentemente invocados para explicar esta fraca adesão das 

PME´s ao segundo mercado estão associados ao baixo nível de educação financeira e a 

fraca capacidade de gestão corporativa. No entanto, existem outros elementos cruciais 

que não têm sido muito considerados, nomeadamente os custos de admissão, 

readmissão e manutenção dos valores mobiliários na bolsa e o regime de tributação 

aplicado às transacções realizadas neste segmento de mercado. Estes elementos podem 

até certo ponto criar um desincentivo para a adesão das PME´s a bolsa, principalmente 

pelo facto das variáveis custo e tributação constituírem, de forma geral, um dos principais 

entraves para o desenvolvimento do sector privado moçambicano.   

 

 

                                                        
2 A Zero Investimentos aderiu a Bolsa de Valores de Moçambique (BVM) em Agosto de 2018 
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Relativamente a variável custo, nota-se que o número 2 do artigo 82 do Código do 

Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que caracteriza a estruturação do segundo 

mercado faz referência a necessidade de haver uma redução de encargos de admissão, 

readmissão e manutenção da cotação no segundo mercado. Entretanto, o artigo 6 do 

regulamento nº. 2/GPCA/BVM/2010 que determina as taxas aplicáveis para admissão e 

realização de operações no segundo mercado, remete esta matéria ao artigo 100 do 

Código do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que determina as taxas devidas no 

âmbito das transacções em bolsa sem fazer qualquer distinção entre o segundo mercado 

e no mercado de cotações oficiais. Nestes moldes, uma empresa cotada no segundo 

mercado está sujeita a pagar as mesmas taxas que uma empresa cotada no mercado de 

cotações oficiais.   

 

Quanto a variável tributação, nota-se que, a semelhança da variável custo, não existe 

distinção entre as operações do segundo mercado e as operações do mercado de 

cotações oficiais, sendo que em ambos mercados, os rendimentos de capital são 

tributados a taxa liberatória de 10% e 20% respectivamente para acções corporativas e 

títulos de dívida cotados em bolsa, conforme o disposto na alínea e), número 2 do artigo 

57 do Código do IRPC e o número 3, alínea b) do artigo 67 do Código do IRPS. 

 

Portanto, estes dois aspectos podem constituir umas das principais razões da fraca 

aderência das PME´s a bolsa de valores mobiliários. Pelo que, para tornar o segundo 

mercado cada vez mais atractivo é necessário que se tomem medidas que facilitem a 

acessibilidade deste mercado em termos de custos e nível de tributação. Neste contexto, 

Propõe-se a implementação de algumas reformas como: 

(i) Revisão do Regulamento do Segundo Mercado (Decreto nº. 

2/GPCA/BVM/2010) - Redução das taxas de admissão, readmissão e manutenção 

dos valores mobiliários no segundo mercado, conforme prevê o número 2 do artigo 

82 do Código do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 

(ii) Revisão dos artigos 57 e 67 do Código do IRPC e IRPS respectivamente – 

Introdução de um regime fiscal especial para o segundo mercado que garanta a 

redução ou isenção do pagamento da taxa liberatória nas operações realizadas no 

segundo mercado. 
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