
 

CERVEJAS DE MOÇAMBIQUE INCENTIVA AO EMPODERAMENTO 

DE PEQUENOS AGRICULTORES  

 

‘Crescer Juntos’ é o projecto que resulta da parceria entre a Cervejas de 

Moçambique e a Empresa de Comercialização Agrícola 

 

Maputo, 13 de Outubro de 2020 – No âmbito do programa de Responsabilidade Social 

Empresarial, em particular do pilar de Agricultura Sustentável, a Cervejas de Moçambique 

(CDM) assinou um Memorando de Entendimento com a Empresa de Comercialização Agrícola 

(ECA) com o objectivo de empoderar pequenos agricultores que tanto contribuem para o 

fabrico das cervejas da CDM. 

 

O resultado desta parceria materializa-se no financiamento, a custo zero, de cinco Sistemas 

de Irrigação a pequenos agricultores de Catandica, Distrito de Báruè, Província de Manica, 

visando a poupança de água, uso de energias limpas (solar) e o incremento do rendimento 

destes agricultores. Estes cinco Sistemas de Irrigação utilizam a energia solar e a irrigação 

gota-a-gota, abraçando, assim, os objectivos globais de desenvolvimento sustentável que 

estão no ADN da empresa moçambicana.  

 

“Com esta acção pretendemos, não só incrementar a performance ambiental da nossa 

agricultura, mas como também almejamos incrementar significativamente a 

produtividade e eficiência dos nossos parceiros de negócios – os agricultores 

moçambicanos” refere Hugo Gomes, Administrador da CDM. 

 

E reforça “É nosso objectivo que a economia do país, a nossa empresa e os pequenos 

agricultores possam ‘Crescer Juntos’, indicando a vontade de expandir o projecto e 

empoderar pequenos agricultores de todos os cantos de Moçambique.  

 

 



 

 

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 e Flying Fish. 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: 84 625 0709 / 82 7411790 
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