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Alto-Comissário do Canadá visita Cervejas de Moçambique  
 
 

A Cervejas de Moçambique (CDM), recebeu ontem, em Maputo, a visita do Alto-Comissário do 

Canadá, Shawn Barber, que visava conhecer a história da Instituição e ver o potencial de 

comercialização dos seus produtos no Canadá. 

 

Na ocasião, Shawn Barber, afirmou: “Toda a gente em Moçambique, incluindo a comunidade 

Internacional aqui presente, conhece a cerveja 2M, conhece os produtos da Cervejas de 

Moçambique. A empresa produz cervejas de elevada qualidade que já ganharam prémios 

internacionais. Algumas já ganharam prémios de melhores de África e talvez até sejam das 

melhores do mundo. A empresa emprega muitas pessoas e hoje fiquei a saber também que a 

cerveja Impala ajuda a empregar milhares de agricultores. Portanto, tudo isto constitui uma 

grande história para Moçambique. Eu quis conhecer melhor esta história, a história por trás da 

Impala, Laurentina, 2M e Manica. Estou realmente impressionado e gostaria de um dia ver estes 

produtos no Canadá. São produtos dos quais Moçambique pode estar orgulhoso e que pode 

exportar.”. 

 

Por sua vez, José Moreira, Administrador da CDM, afirmou: “Estamos orgulhosos da visita. Ela é o 

testemunho que a CDM é um actor relevante da economia nacional e que tem produtos de classe 

mundial que despertam o interesse de diversas instituições internacionais.”. 

 

 

Notas Para o Editor: 

Sobre a Cervejas de Moçambique – A Cervejas de Moçambique (CDM) é uma empresa com 23 

anos, que resultou da privatização, em 1995, da antiga fábrica de cerveja Sogere. A CDM 

manufactura marcas emblemáticas como 2M, Laurentina, Manica, Castle Lite, e comercializa 

marcas como Budweiser, Stella Artois, e Flying Fish. 

As marcas da CDM são igualmente apreciadas por consumidores além-fronteiras, nomeadamente 

na África do Sul, em Portugal e no Reino Unido - países para onde exporta a 2M e a Laurentina. 

Possui três fábricas localizadas em Maputo, Beira e Nampula, empregando mais de 1000 

colaboradores. 

A CDM é parte do maior grupo cervejeiro do Mundo, o Grupo AB Inbev. 

 


