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A missão da Miramar é proporcionar entretenimento e informação para a sociedade 

moçambicana, contribuindo para a valorização e preservação da família, oferecendo 

jornalismo actuante e programas diversificados com qualidade, seriedade e sensatez por 
meio da Televisão Aberta, viabilizados por profissionais qualificados e comprometidos com o 
resultado da empresa e por anunciantes interessados e alinhados com o negócio.

Valores da Marca
 Espírito de melhor servir o público;
 Visão, criatividade e iniciativa;

 Integridade, justiça e solidariedade;

 Comunicação, colaboração e complemen-

taridade;

 Competência, disciplina, responsabilidade 

e perseverança

 Assegurar todos os dias a confiança na in-

dependência, imparcialidade e honestida-

de da organização;

 Colocar as audiências no centro de toda a 

actividade.

Produtos e Desenvolvimentos Futuros
A Miramar tem uma Programação Genera-

lista, ou seja, programas de informação e 

programas de entretenimento para todos os 

públicos: jovem e adulto, classes A, B, C, D 
e E. Jornalismo, Variedades, Desporto, De-

bates e Entretenimento completam sua Gre-

lha de Programas. Pontualmente programas 

como Reality Shows, Torneios Desportivos, 

“Caravanas nos Bairros” e Shows Musicais 

são inseridas garantindo novidades aos te-

lespectadores.

Mercado
Relativamente jovem, o mercado de comuni-

cação em Moçambique desenvolveu-se prin-

cipalmente nos últimos 15 anos, com a en-

trada de grupos privados na operação. Hoje 

a televisão aberta ocupa cada vez mais lugar 

de destaque, e torna-se preferência nacional, 

tanto nas audiências quanto no investimento 

publicitário, o responsável directo pela con-

solidação da TV em Moçambique.

Comunicação
A Miramar, para além de diversificar sua 

comunicação entre a TV e Rádio, também 

aposta noutros meios como forma de atin-

gir novos públicos e também segmentar al-
guns produtos. Medias alternativas, meios 

digitais/eletrônicos e imprensa são algumas 
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das estratégias adoptadas. 
Com campanhas produzidas em house e ou-
tras em parceria com grandes Agências/Pro-
dutoras, têm se posicionado cada vez mais 
no Mercado Nacional e Internacional como 
uma TV de Primeira.

Vantagens Competitivas
A Miramar é o canal moçambicano que mais 
arrebatou prémios nos últimos anos. É ac-
tualmente a Melhor Marca de Televisão de 
Moçambique e a vencedora do Prémio CNN 
de Jornalismo Africano, a Melhor Marca 
de Evento 2010, Melhor Programa Musical 
2010, Melhor Programa de Jornalismo 2010 
(SNJ), entre outros. 

Possui a liderança das audiências médias na-
cionais com grande vantagem em relação aos 
demais canais, actualmente 8 em operação.  

A História
A Rede de Comunicação Miramar, ou apenas 
Miramar, como é mais conhecida reúne Te-
levisão e Rádio. Suas actividades iniciaram 
em 1995 como Rádio Miramar, estando hoje 
presente em Maputo, Sofala e Nampula e 
em 1998 como Televisão, estando presente 
em todo território nacional, em sinal aberto e 
distribuidoras a cabo. 

Cobre ainda outros países de Africa através 
de sua emissão via satélite.

Factos que se desconhece

A Miramar é membro do Grupo 
Record de Comunicação. Sediado 
no Brasil, está presente em mais de 
120 países, com gerência através da 
Record Internacional, instalada em 
Portugal. Em Africa está presente em 
Moçambique, Angola, Cabo Verde, 
Uganda, Madagascar e também na 
vizinha Africa do Sul.

1955 
A Record realiza 
o primeiro link no 
Brasil

1995 
Início das actividades 
em Moçambique 
como Rádio Miramar

1998 
Início das activida-
des como Televisão 
Miramar

2010 
Melhor Programa 
Musical, Melhor Mar-
ca de Evento

2010
Melhor Programa 
de Jornalismo (SNJ) 

2011 
Prémio CNN de 
Jornalismo Africano, 
Melhor Marca de 
Televisão
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