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VALORES DA MARCA
Sua missão é proporcionar entretenimento e 
informação para a sociedade moçambicana, 
contribuindo para a valorização e preserva-
ção da família, oferecendo um jornalismo 
actuante e programas diversificados com 
qualidade, seriedade e sensatez, por meio 
da Televisão Aberta, viabilizados por profis-
sionais qualificados e comprometidos com 
o resultado da empresa e por anunciantes 
interessados e alinhados com o negócio. É 
Dinâmica, Inovadora e Interactiva.

MERCADO
Competitivo, o mercado publicitário exige 
inovação na forma de comunicar. Fazer 
mais, e bem, por menos. E a Miramar tem 
um compromisso com seus anunciantes 
em desenvolver constantemente novos 
formatos, mais dinâmicos e interactivos a fim 

www.miramar.co.mz

A Miramar é uma Rede de Comunicação – Televisão e Rádio Moçambicana, membro do 
Grupo Record Internacional. Sua TV opera em sinal aberto via satélite com cobertura em 
todo o país, e também áfrica austral, e ainda via operadoras a cabo.

de obter os melhores resultados e manter o 
impacto da comunicação. “Nós fugimos do 
habitual, do ‘lugar comum’”. Exemplos como 
os Squeezebacks, Product Placement (Tie-in), 
Mensagens Alusivas à Datas Comemorativas 
e Programas nos Bairros, junto aos públicos 
são alguns exemplos.

COMUNICAÇÃO
Dinâmica, a Miramar vai além da comuni-
cação entre sua TV e sua Rádio. Multiplata-
forma, aposta fortemente na comunicação 
digital: redes sociais, website, newsletters, 
e TV-Online. Ainda investe noutros meios 
como forma de atingir novos públicos e tam-
bém segmentar seus produtos. Medias al-
ternativas, imprensa, outdoor, eventos, são 
algumas das acções de captação desenvol-
vidas. Com campanhas produzidas “in hou-
se” e outras realizadas por grandes Agências 

e Produtoras nacionais e internacionais, tem 
se consolidado cada vez mais no mercado 
nacional e regional como uma TV de Primeira. 

PRODUTOS E  
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
A Miramar, sempre inovando, está constan-
temente a criar novos formatos, apostando 
em iniciativas interactivas que a aproximem 
do seu público. Programas de entretenimen-
to para todos os públicos: do jovem ao adul-
to, classes A, B, C, D e E. 

Jornalismo, Variedades, Desporto e Debates 
completam sua grelha regular de programas. 
Pontualmente realiza programas como Reali-
ty Shows, Torneios Desportivos, “Caravanas 
nos Bairros” e Shows Musicais, levando a 
Miramar até seu público e garantindo novi-
dades aos telespectadores.

2013
 
Vence novamente o Prémio Multichoice 
CNN de Jornalismo Africano.

2014
 
Best Film of Lusophony Award em Portugal 
com o programa Pérola do Índico.

2016
 
Melhor TV-Online de Moçambique  
pela pesquisa PMR Africa 2016.

FACTOS QUE DESCONHECE

A Miramar é membro do Grupo Record de Comunicação. Sediado no Brasil, 
está presente em mais de 120 países, com gerência da Record Internacional, 
sediada em Portugal. Em África, está presente em Moçambique, Angola. Cabo 
Verde, Uganda, Madagascar e também na vizinha Africa do Sul. É ainda a única 
televisão de Moçambique a vencer por 2 vezes o Award Multichoice CNN de 
Jornalismo Africano, para além de diversos prémios de marca, nacionais e 
internacionais. É também o primeiro canal em Moçambique com transmissão 
disponível via internet, através do endereço www.miramar.co.mz/tv-online.

VANTAGENS COMPETITIVAS
Além de ser um canal bastante premiado, a 
Miramar possui uma Grelha de Programas 
completa. Do início ao fecho da emissão, são 
exibidos os melhores programas nacionais 
em directo, e também, em menor parte, pro-
gramas internacionais de grande qualidade, 
como novelas, séries, shows e desporto. Co-
mercialmente, por apostar na inovação, tem 
formatos exclusivos e de grande impacto. É 
o primeiro e mais premiado canal nacional 
em plataforma online, onde o público pode 
assistir os programas em directo através do 
website: www.miramar.co.mz/tv-online. Ofe-
rece relatórios de emissão e clipping da pro-
gramação.

2012
 
Assume a liderança média das audiências 
nacionais.

1998

Início das actividades como  
Televisão Miramar.

2009

Aumento da cobertura via satélite em sinal 
aberto para todo o país e África Austral.

2011

Prémio Multichoice CNN de Jornalismo 
Africano e Melhor Marca de TV  
de Moçambique.

1995

Início das actividades em Moçambique 
como Rádio Miramar.


