
 

Maputo, 06 de Maio de 2020  

 

CERVEJAS DE MOÇAMBIQUE OFERECE AO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 4000 LITROS DE LÍQUIDO DESINFECTANTE 

 

• Apoiar hospitais e profissionais de saúde é uma das prioridades da Cervejas de 

Moçambique no que respeita a luta contra a pandemia COVID19. 

• Também o sector empresarial está a ser apoiado pela CDM através da plataforma Entrega 

Lá, uma plataforma que pretende dar a conhecer empresas que estão a apostar nas 

entregas dos seus produtos. 

 

Inserida na sua Responsabilidade Social Corporativa, e de forma a apoiar o país na luta 

contra a pandemia COVID19, a CDM ofereceu, ontem, ao Ministério da Saúde (MISAU) 

4.000 litros de líquido desinfectante para as mãos. Este bem será, posteriormente, 

alocado às unidades sanitárias criadas, para fazer face a pandemia do Covid-19, e aos 

hospitais gerais e provinciais em pouco por todo o país. 

 

“É o momento das grandes corporações fazerem jus ao rótulo que lhes é atribuído e, 

conjuntamente com o Governo, ajudarem na mitigação dos efeitos nefastos desta 

pandemia. A CDM, está firmemente comprometida na criação de um Mundo melhor, 

de um Moçambique melhor, e o evento de hoje é mais um marco no leque de acções 

que temos vindo a desenvolver para combater esta epidemia” refere Hugo Gomes, 

Administrador da Cervejas de Moçambique. 

https://www.entregala.net/
https://www.entregala.net/


 

 

Mas não só o Governo de Moçambique é beneficiário das acções de Responsabilidade 

Social Corporativa da CDM. Também o sector empresarial do país poderá dar a 

conhecer o seu serviço de entregas através da plataforma Entrega Lá. Este website foi 

criado com o objectivo de listar todos os comerciantes que estão a fazer entregas de 

encomendas. Desta forma, a CDM demonstra que está, activamente, a apoiar alguns 

dos principais parceiros com o serviço de entregas e com algumas promoções de 

forma a que estes negócios consigam ultrapassar esta fase mais desafiante. 

 

Para Hugo Gomes, Administrador da CDM “Esta plataforma veio dar alento aos 

comerciantes moçambicanos que podem, desta forma e num único espaço online, dar 

a conhecer os seus produtos e serviços. Por outro lado, as pessoas poderão, mais fácil 

e convenientemente, encomendar os bens e serviços de sua preferência, evitando 

desse modo deslocações.” 

 

A oferta do líquido desinfectante e a criação da plataforma ‘Entrega Lá’ juntam-se, 

assim, a outras acções já implementadas no início da presença da pandemia em 

Moçambique, como desinfecção de terminais de transportes públicos, paragens e 

mercados através da pulverização dos espaços, bem como a higienização das mãos 

dos passageiros e clientes que frequentem estes locais. A educação da população para 

as práticas de prevenção é, também, uma das prioridades da CDM. Neste campo, a 

empresa produziu e distribuiu aos seus clientes, a nível nacional, materiais de 

sensibilização e educação, alinhadas com as directrizes do Governo. Outdoors e 
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painéis publicitários de marcas da CDM foram substituídos por mensagens educativas 

e os anúncios publicitário em TV retirados. De destacar ainda, que a CDM passou a 

usar as suas redes sociais para difusão de mensagens do Instituto Nacional De Saúde 

relativas ao Covid-19. 

 

Notas Para o Editor: 

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

25 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 portfólio 

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 4 fábricas 

localizadas na Cidade de Maputo, Marracuene, Beira e Nampula, empregando mais de 1000 

colaboradores. A CDM é parte do maior grupo cervejeiro do Mundo, a AB InBev. 

Siga a CDM nas redes sociais. 

 

  

 

Para mais informações, por favor contacte: 

E-mail: comunicacao@youngnetworkgroup.com  

Contacto: 850187337 
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