PRESS RELEASE
A MAXI desenvolve acções de solidariedade nas Comunidades Locais de Luanda

A Maxi está a realizar acções de prevenção e rastreio gratuitos, junto das comunidades locais, nas áreas da
Saúde, Higiene e Alimentação Saudável, das quais beneficiaram já mais de 2.500 pessoas na província de
Luanda.
Este programa, com o nome MAXISAÚDE, conta já com duas acções de prevenção e rastreio da Malária de
grande sucesso e aderência nas comunidades de Rocha Pinto e Cacuaco, realizadas em igrejas e escolas, com
os seguintes resultados:




2.500 pessoas beneficiadas
670 testes de rastreio efectuados
60 pacientes tratados gratuitamente

O programa tem previsto para 2016 chegar às 5.000 pessoas abrangidas, com a realização de acções sobre o
Coração, Diabetes e Higiene Pessoal e Alimentar, na província de Luanda.
O programa MAXISAÚDE é realizado com o apoio da Farmácia Popular, que assegura a presença de equipas
especializadas, produtos e equipamentos farmacêuticos de qualidade, na rastreabilidade e tratamento de
algumas patologias. O programa beneficia ainda do apoio de equipas voluntárias e instituições sociais locais
que asseguram o acompanhamento das acções no terreno, contribuindo para uma maior informação e
sensibilização dos bons hábitos de Saúde e Higiene.
No âmbito da sua política de responsabilidade social, a Maxi, que este ano comemora 20 anos de atividade,
reforça assim o seu compromisso em contribuir para o desenvolvimento social das comunidades onde se
insere, ajudando a melhorar a qualidade de vida das famílias angolanas.

Sobre a Maxi: Fundada há 20 anos, a Maxi® é uma das mais importantes redes de lojas de comércio
alimentar em Angola, tendo grande reconhecimento no mercado devido à sua história e à qualidade e
preços competitivos dos produtos que oferece.
A Maxi® disponibiliza aos seus clientes um vasto sortido de produtos alimentares e não alimentares, além de
outros serviços como padaria, grelhados para take away, talho e peixaria disponíveis em algumas das suas
lojas, sempre com garantia de qualidade e um rigoroso controlo e segurança alimentar.
Actualmente, a organização Maxi integra cerca de 1.300 colaboradores que asseguram a operação das 14
lojas existentes em Luanda, Porto Amboim, Sumbe, Lobito e Benguela.
Sobre a Farmácia Popular: A Farmácia Popular® é uma rede de farmácias em Angola, que conta já com 3
farmácias na zona de Luanda, nos Maxiparks de Rocha Pinto, Cacuaco e Morro Bento. As Farmácias Popular®
disponibilizam serviços e produtos farmacêuticos com qualidade aos melhores preços, tendo como missão
contribuir para a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos angolanos.
Os produtos comercializados pela Farmácia Popular® são de origem controlada e são fruto das mais
modernas soluções para os cuidados de saúde. Nestas farmácias é também disponibilizado um atendimento
personalizado, assegurado por uma equipa de farmacêuticos qualificados, empenhada em promover a
utilização eficaz e segura dos medicamentos dispensados e diariamente disponível para avaliar os mais
importantes parâmetros bioquímicos. Entre estes, salientam-se a monitorização de colesterol, glicémia, peso
e pressão arterial e vários outros testes rápidos, nomeadamente para rastreio malária, febre tifóide, dengue
e teste de gravidez.

