
 

CERVEJAS DE MOÇAMBIQUE APOIA INICIATIVA DE 

SENSIBILIZAÇÃO CONTRA O USO DE SACOS DE PLÁSTICO  

 

Iniciativa conjunta entre o Ministério da Terra e Ambiente, o Conselho Municipal de Maputo e 

a empresa Reciclagem & Serviços, pretende sensibilizar para a problemática do uso único do 

saco de plástico e apresentar alternativas ao plástico. 

 

Maputo, 03 de Julho de 2020 – Celebra-se hoje, dia 03 de Julho, o Dia Internacional 

Sem Sacos de Plástico, um dia que ganha especial relevância numa altura em que o 

plástico é uma das maiores ameaças à sobrevivência do Planeta. Esta data tem como 

objectivo chamar a atenção para a produção e consumo excessivo de sacos de plástico 

a nível mundial, propondo alternativas eficazes para resolver este grave problema 

ambiental. 

 

Em 2020, em Moçambique, a data será assinalada com a iniciativa ‘Preserve o 

Ambiente, Diga Não à Poluição Plástica’, uma iniciativa que junta o Ministério da Terra 

e Ambiente, o Conselho Municipal de Maputo e a empresa Reciclagem & Serviços e 

que conta com o apoio da Cervejas de Moçambique. 

 

Inserida no âmbito da sua Responsabilidade Social Corporativa, o apoio da Cervejas de 

Moçambique “faz todo o sentido”, tal como indicou Bruno Tembe, Better World 

Manager da Cervejas de Moçambique: “Esta é uma temática que está, cada vez mais, 

na ordem do dia. Os sacos de plástico levam cerca de 500 anos a decompor-se e apenas 



 

2% da população mundial faz a reciclagem deste material. É preciso mudar 

mentalidades e comportamentos e esta iniciativa é uma óptima forma de o fazermos”. 

 

Esta iniciativa traduz-se, na prática, pela proibição da comercialização de sacos de 

plástico de 01 a 03 de Julho, bem como a sensibilização, por parte de educadores 

ambientais, para o não uso de sacos de plástico. Esta iniciativa irá decorrer até a 10 de 

Novembro de 2020, data em que se comemora o Dia da Cidade de Maputo, nos 

supermercados Shoprite e SPAR Premier de Maputo.  

 

 

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: 

comunicacao@youngnetworkgroup.com | 85 235 0281 / 85 502 2343 

mailto:comunicacao@youngnetworkgroup.com
https://www.facebook.com/CDMCervejasdeMocambique/
https://www.instagram.com/cdm_cervejas_de_mocambique/

