
   

 

CERVEJAS DE MOÇAMBIQUE PROMOVE ACÇÃO DE 
SENSIBILIZAÇÃO JUNTO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Esta acção está inserida nos festejos do Dia Mundial do Consumo Responsável da Cerveja, 
que todos os anos se assinala na segunda Sexta-Feira do mês Setembro, e que é celebrado 

pelo grupo AB InBev a nível global há 10 anos. 
 
A Cervejas de Moçambique, subsidiária da AB InBev, em parceria com a CTA e a Administração 
do Distrito de Marracuene, promoveu na passada sexta-feira, 13 de Setembro, o arranque de 
uma campanha de sensibilização junto dos seus distribuidores, retalhistas e consumidores. 
 
O arranque da campanha deu-se no Distrito de Marracuene e Cidade de Maputo, contudo, a 
mesma será estendida ao longo de todo o país.  
 
O lema das celebrações do presente ano é, “Beba responsavelmente hoje, celebre amanhã”, 
tendo um enfoque particular para a persuasão aos retalhistas para a não venda de produtos 
alcoólicos a menores. 
 
Na ocasião Hugo Gomes, Administrador da CDM, dirigindo-se aos presentes referiu, "é nosso 
profundo anseio que todas as experiências com consumo de cervejas sejam positivas, daí que 
promovemos a cultura do consumo moderado e convidamos os nossos consumidores a 
refletirem nos comportamentos associados às experiências com o álcool." 
 
A acção contou com a participação de mais de 200 voluntários da CDM aos quais se juntou o 
Administrador de Marracuene, Shafee Sidat, representantes da CTA a quem a CDM lançou o 
desafio de levar esta iniciativa às comunidades, associações, chefes de quarteirão para que se 
possa realizar um trabalho profundo de mudança comportamental. 

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 produz marcas emblemáticas como a 2M, 

Laurentina, Manica, Dourada, Impala e comercializa marcas globais como a Corona, Stella Artois e Budweiser, 

tendo também no seu portfolio marcas regionais, como a Castle Lite, Flying Fish e Black Label. As marcas da CDM 

são igualmente apreciadas por consumidores além-fronteiras, nomeadamente na África do Sul, Portugal e no 

Reino Unido - países para onde exporta a 2M e a Laurentina. Possui 3 fábricas localizadas em Maputo, Beira e 

Nampula, empregando mais de 1000 colaboradores. A CDM é parte do maior grupo cervejeiro do Mundo, a AB-

InBev. 

Para mais informações, por favor contacte: 

E-mail: comunicacao@youngnetworkgroup.com    Contacto: 850187337 
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