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I. Fundamentação 

• A relevância e a actualidade do trabalho de Hallin e 
Manchini (2010) para análise dos sistemas dos media, 
sobretudo na adoptção de principais variaveis para 
compreender os media em Mocambique: 

  
i) o nível de desenvolvimento do mercado dos media, em 

particular para a imprensa de circulação de massas;  
 
ii) o paralelismo politico, isto é, até que ponto o sistema dos 

media reflecte as principais divisões políticas da sociedade 
em que pertence; 

 
ii) o desenvolvimento do profissionalismo de jornalismo; 
 
iv) o grau e a natureza da intervenção do estado no sistema 

dos media. 



II. O mercado da imprensa 

• Uma imprensa liberal recente (A primeira constituição 
democratica de 1990, abre espaço para a liberdade de 
imprensa e direito à informação no artigo 47. 
Consequentemente, em 1991, é aprovada a Lei de 
Imprensa Lei no. 18/91, de 10 de Agosto. 

 

• É a partir deste quadro que começamos a ter meios 
de comunicação pertecentes a entidades privadas. 

 
• Segundos dados do GABINFO (Gabinete de 

Informação), entidade oficial de registo de 
publicações, o País conta com cerca de 465 
publicações, de carácter generalista e especializadas, 
e outras pertencentes a instituições de carácter 
religioso, político, empresarial e governamental 
 
 

 



II. Mercado da imprensa – jornais 
de maior circulação 



II. Mercado da Imprensa – Jornais 
de Maior Circulação 

• Tiragem que vairam de 5000 a 17.000 exemplares 
(dados actualizados pelos jornais); 

 

• Acima de 90 por cento da distribuição dos jornais na 
capital do País; 

 

• Forte dependência económica dos jornais  na 
publicidade e insustentavel; 

 

• Uma imprensa altamente politizada e consumida pelas 
elites urbanas; 

 



III. A radiofusão pública: principais 
caracteristicas 

• O papel fundamental da radiodifussão na informação num 
contexto caracterizado por elevadas taxas de analfabetismo, 
fraca cobertura eléctica e uma população predominantemente 
rural. 

 
• Sistema de Radiodifusão Pública: Rádio Moçambique e 

Televisão de Moçambique. E as Rádios Comunitárias do 
Instituto Comunicação Social? Um ponto de debate! 

 
• RM um meio com mais de 90 por cento de abrangencia e com 

um papel fundamental na informacao politica nacional (Brito, 
L., Pereira, J. C., Rosário, D e Manuel, S.,2005). 

 
• Os dados apresentados em 2013 indicam que somente 14% 

da população moçambicana tem acesso à Televisão. Grande 
parte desta população é residente nos principais centros 
urbanos do país 
 

 



III. A Radiofusão Pública: 
problemas colocados 

• A independência dos meios de radiodifusão pública 
torna-se limitada pelo facto de as suas administrações 
serem reguladas de igual forma que outras empresas 
públicas. Isto é, no processo da sua transformação 
em empresas estatais, o estatuto do seu modelo de 
gestão teve equiparação às demais empresas 
públicas, através da aplicação da lei a Lei nº 17/91 de 
3 de Agosto de 1991, na qual cabe ao Primeiro-
Ministro nomear e exonerar o presidente do Conselho 
de Administração das empresas públicas.  

 
• Os orçamentos destes meios são feitos sob forma de 

contrato programa com o governo, retirando às 
administrações das empresas a sua autonomia 
administrativa e financeira 

 



IV. A profissionalização dos media em 

Moçambique 

• A formação em jornalismo é algo que recente em 
Moçambique. Embora a Escola de Jornalismo ofereça 
formação em cursos básicos de jornalismo, desde a 
década de 1980, só na década de 1990 surgem 
cursos de nível médio. Os superiores vigentes nos 
anos 2000. 

• Fragilidade da definição legal do profissional 
(jornalista); 

• Falta de carteira profissional; 

• Uma forte influencia dos actores externos da profissao 
no seu trabalho; 

• O conflito latente, por vezes manifesto, entre os 
profissionais dos meios privados e dos meios publicos. 



V. Considerações finais 

• Uma fraca expressão da imprensa escrita, sobretudo 
dominada pelas baixas tiragens, fraca distribuição e até 
fragilidades económicas das próprias empresas, sobretudo 
as do sector privado. 

  
• Nos meios de comunicação públicos são encontradas 

características similares às definidas por Halin e Mancini no 
modelo do governo, onde há um maior controlo destes 
meios de forma directa por parte do governo ou pela 
maioria política, através do controlo das nomeações para o 
conselho de administração (2010: 22). 

 
• No que diz respeito ao profissionalismo, pode notar-se o 

fraco desenvolvimento do jornalismo enquanto profissão, 
seja a nível dos códigos deontológicos e da carteira 
profissional (que ainda não existe), bem como a 
permeabilidade do jornalismo a influências dos diversos 
actores sociais, sobretudo dos políticos. 
 



MUITO OBRIGADO! 


