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O ALENTEJO SABE 
A CAIADO!
Passeie pelo sabor genuíno deste vinho e perca-se nas ruas da imaginação de uma região inteira 
onde se caiam de branco as casas; uns dizem que é para fazer sombra ao dia, outros que é para 
alumiar a noite. Todos, no fundo, sabem que caiar é um modo alentejano de arrefecer o coração e 
aquecer a alma, com um bom vinho, Caiado.

www.adegamayor.pt
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A estabilidade, solidez e segurança são propriedades pelas quais as empresas, quer do sector industrial, comercial ou de serviços, 
devem lutar, para poder ter o desempenho desejável.

A quebra que se tem verificado no consumo é uma realidade que se tem notado em todos os sectores. É necessário encontrar 
soluções eficazes que dinamizem a economia.

A exportação é, com certeza, um dos caminhos possíveis que devemos percorrer. Contudo, nem todas as empresas têm a mesma 
capacidade de resposta, quer financeira quer de recursos, para poder caminhar nesse sentido.

A perseverança e o espírito de sacrifício, que tanto caraterizam os portugueses, serão ferramentas que devem prevalecer na 
procura do lado mais positivo destes tempos conturbados que vivemos.

Cabe aos empresários e às suas equipas, procurar as respostas mais adequadas, para atingir a tão desejada estabilidade, solidez e 
segurança da sua empresa.

Devemos estar atentos e mais próximos dos nossos clientes. Saber escutá-los, sobretudo numa altura em que muitos passam 
por maiores dificuldades, poderá ser um dos melhores instrumentos que temos ao nosso dispor. Esta proximidade ajudará, pois o 
trabalho em conjunto beneficiará ambos os lados.

Já o escrevi numa edição anterior: Os motores para sairmos da crise são, sem dúvida, a motivação e o talento - e isso sei que não 
falta aos portugueses.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca possíveis 
caminhos para ultrapassar 
estes tempos difícieis

MOTIVAÇÃO E TALENTO
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RUI MIGUEL NABEIRO, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, 
destaca a importância do primeiro ano da 
operação direta de Delta Q no Brasil para o 
grupo

Há precisamente um ano atrás dava a conhecer, neste mesmo espaço, o arranque da nossa operação direta no Brasil.
Começava assim o posicionamento direto da nossa marca em mais um mercado externo. 

Na Delta, sabemos há muito a importância que a internacionalização aporta para uma organização. São mais de três 
décadas de histórias, de riscos e de ganhos. De sucessos alcançados. De irmos à luta. De colocarmos, em tantos e 
diversos mercados, os nossos produtos, mas privilegiando sempre a qualidade e os valores que nos são intrínsecos.

A par da internacionalização, temos sabido inovar, sabido criar tendências, sabido acompanhar as necessidades dos 
nossos clientes e consumidores. 

Só assim a Delta Cafés é hoje uma marca líder, um exemplo, uma referência, um caso de sucesso.

A visão empreendedora e a resiliência que nos carateriza levam-nos a querer sempre mais, a inovar, a marcar diferença.
Delta Q Business e Delta Q Qosy são as mais recentes novidades que queremos partilhar, hoje, convosco. Voltámos a 
inovar! Voltámos a criar tendências!

Só assim continuaremos a ser o presente de um futuro que já é uma realidade.

PRESENTE DE UM FUTURO
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Confederações patronais unidas em compromisso comum         
A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Confederação do Comércio e Serviços 
de Portugal (CCP), Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e Confederação do Turismo 
Português (CTP) uniram-se por um compromisso coeso para o crescimento económico em 
Portugal. Unidos em torno deste objetivo comum CAP, CCP, CIP e CTP estão determinadas 
em corporizar um compromisso que conduza ao crescimento económico em Portugal  e, 
nesse sentido, desafiam o Governo a dar um novo rumo à sua atuação para um Portugal com 
Futuro.
A união das confederações propõe que sejam implementadas medidas que permitam aos 
portugueses olhar com confiança o futuro, acreditando que o esforço desenvolvido garantirá 
um Portugal melhor e mais justo. O compromisso apoiará medidas estruturais necessárias à 
diminuição do desemprego. Apela, ainda, ao Governo para a necessidade de reconhecer, com 
humildade, que algo falhou e que de imediato deve alterar este rumo recessivo. 
As quatro confederações, através deste compromisso, estão disponíveis para ajudar e 
apoiar nesta decisão.

AHRESP apela a baixa do IVA      
“Estamos num ponto sem retorno. O que propomos é que o atual IVA bárbaro baixe para os 
13% já e garantimos manter 30 mil postos de trabalho, caso contrário mais empresas vão 
fechar e mais trabalhadores vão para o fundo de desemprego”, alertou José Manuel Esteves, 
secretário-geral da Associação de Hotelaria e Restauração (AHRESP).
Com o orçamento retificativo a ser aprovado no Parlamento, o responsável da AHRESP 
defende que a manutenção da atual taxa de IVA nos 23% para restaurantes se revelará um 
mau negócio para as contas do Estado.  “Manter o IVA da restauração nos 23% vai custar 
ao Estado 274 milhões de euros só este ano [perda do IVA expetável e novos subsídios de 
desemprego]”, disse José Manuel Esteves, deixando o apelo para que a alteração seja feita 
no imediato.

Turismo de Portugal apresenta guia 
“Portugal Contemporâneo”       
O Turismo de Portugal disponibiliza o guia “Portugal Contemporâneo”, onde se destacam qua-
tro áreas relacionadas com a contemporaneidade e a inovação em Portugal – Arquitetura, 
Arte Contemporânea, Design e Eventos. 
Este guia encontra-se disponível “online” e inclui uma seleção criteriosa e fundamentada 
de mais de 160 recursos e eventos, distribuídos por todo o país e suscetíveis de fruição 
turística.

Este projeto é fruto de parcerias estabelecidas com a Ordem dos Arquitetos, a Secção Portu-
guesa da Associação Internacional dos Críticos de Arte, o MUDE - Museu do Design e da Moda 
e as sete agências regionais de promoção turística.

Alentejo com campanha “365 Dias de Emoção”        
A Entidade Regional de Turismo lançou as campanhas de marketing operacional “Alentejo 
365 Dias de Emoção” e “Ribatejo 365 Dias de Emoção”. Estas, segundo a ERT, visam pro-
mover a oferta ao nível da animação turística do destino Alentejo e do Ribatejo.
 “Num momento em que a sociedade dos sonhos e das experiências é factor determinante 
para a promoção turística, para o Turismo do Alentejo é fundamental que o mercado conheça 
a multiplicidade de atividades turísticas que existem nas duas regiões durante os 365 dias 
do ano, cuja singularidade e excelência tem potencial para atrair e satisfazer as motivações 
de vários segmentos”, informa a nota, referindo que este conceito aposta em 12 categorias. 
Estas variam entre aventuras marítimas, momentos de adrenalina ou passeios na natureza 
e a campanha “tem como principal suporte uma Agenda de Emoções, onde os turistas 
podem encontrar informações sobre as atividades e o modo como devem proceder à sua 
reserva”. 
O guia vai estar disponível nas unidades de alojamento e nos postos de turismo. A iniciativa 
“Alentejo 365 Dias de Emoção” vai também ser promovida através do site www.visitalentejo.
pt, e de uma campanha de publicidade na televisão, imprensa escrita, rádio e Internet. 

abril/junho’13
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Delta Cafés apoia instituições na Ovibeja
A Delta Cafés aproveitou a realização de mais uma edição da Ovibeja para apoiar três das ins-
tituições de solidariedade social da cidade de Beja, nomeadamente, a CERCI Beja, a Cáritas 
Diocesana e o Centro de Paralisia Cerebral desta mesma cidade alentejana. 
Nesse sentido, depois de em 2012 ter distribuído as receitas dos seus stands na feira pela 
CERCI Beja, Centro de Paralisia Cerebral de Beja e Cáritas Diocesana, este ano a empresa 
campomaiorense cedeu os seus espaços na Ovibeja às três entidades, que comerciali-
zaram os produtos cedidos pela Delta Cafés, angariando, assim, importantes fundos para a 
prossecução das suas atividades de ajuda ao próximo.

XX Congresso da Sopa 
em Tomar      
Presente desde a primeira edição no 
Congresso da Sopa, em Tomar, a Delta 
Cafés voltou a estar neste momento 
gastronómico de projeção nacional. 
Trata-se de uma iniciativa muito efémera, 
onde, durante cerca de quatro horas, 
podem provar-se dezenas de sopas 
tradicionais por-
tuguesas, desde 
a compacta sopa 
camponesa às 
sopas de peixe, 
passando pelo 
popular caldo 
verde e outras 
de “esquisitas 
proveniências”: 
alface, tremoço, canja de grão, sopa da taberna, entre outras.
Todos os anos, em maio, Tomar é invadida por milhares de provadores de sopas que as sabo-
reiam em malgas especiais fornecidas pela organização. A Delta Cafés faz-se representar 
através do carro Flor do Liz, que distribuiu café, de forma gratuita, a todos os visitantes que 
estiveram presentes em mais uma edição de elevada adesão do Congresso da Sopa.

abril/junho’13
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26.ª edição do Master Café Delta   
A Delta Cafés, através do Centro Internacional de Pós-graduação Comendador Rui Nabeiro, 
organiza, desde 2005, a formação Master Delta Cafés. Já na 26.ª edição, o Master Delta 
Café consiste num programa de formação adaptável às exigências comerciais e profis-
sionais que visa desenvolver capacidades avançadas de criação de valor, proporcionando 
aos participantes a oportunidade de testarem a aplicação dos conhecimentos. Destina-se 
aos clientes e colaboradores do Grupo Delta, como os do segundo grupo do ano de 2013 a 
frequentar a formação.
A formação é composta por três níveis: cultura do café, desenvolvimento de negócio 
e gestão de negócio, sendo o último nível lecionado por docentes do departamento de 
Gestão.
A próxima edição do Master Café Delta ocorrerá em outubro deste ano.

Angonabeiro renova imagem de Ginga       
Presente em Angola desde 1998, a Angonabeiro foi a entidade escolhida pelo governo 
angolano para reabilitar uma unidade fabril de café, tendo, em 2001, iniciado a torrefacção 
do café Ginga, uma marca muito querida entre o povo angolano e, provavelmente, a 
maior marca angolana de café comercial. 11 anos volvidos chegou a altura de renovar a 
imagem e o portfólio da marca Ginga, tornando-a mais moderna e a apelativa aos olhos do 
consumidor.
O portfólio foi ajustado aos padrões de consumo e a imagem gráfica da marca em todos os 
suportes (packaging, materiais de publicidade no ponto de venda, merchandising) foi reno-
vada, tornando-se mais moderna e apelativa. O processo resultou num aumento bastante 
significativo das vendas e consolidou a marca junto do povo angolano.
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A Delta, com um índice de reputação de “Excelente”, com 81,9 pontos, 
passa a ocupar o terceiro lugar global na monitorização deste ano e, pela 
primeira vez, chega ao pódio das empresas mais reputadas em Portugal. 
Uma estreia para a marca raiana que se tem afirmado, também, como 
Marca de Confiança dos portugueses, no estudo realizado pelas Selecções 
do Reader’s Digest.
À frente da Delta, a Google passa este ano a partilhar o primeiro lugar 
com a Nestlé, como marca mais reputada em Portugal. Ambas as empresas 
registaram um índice de reputação de “Excelente”, com uma classificação 
de 82,2 pontos. A Nestlé regista uma evolução significativa ao passar 
do sexto lugar, em 2012, diretamente para o primeiro este ano. A Sumol 
Compal continua a ser a segunda empresa nacional com melhor reputação 
em Portugal, no entanto passa de quarta empresa mais reputada em 2012 
para o 10.º lugar no ranking nacional.
Para Pedro Tavares, partner e CEO da OnStrategy, que representa o 
Reputation Institute em Portugal “a conjuntura económica que se vive no 
país condicionou, em geral, a perceção reputacional que os consumidores 
têm sobre a maioria das empresas. Em três anos, o índice médio de reputação 
empresarial registou uma queda significativa e relevante passando de 68,4 

pontos para 61,9 pontos”.
De uma forma geral a reputação do sector empresarial em Portugal regista 
uma queda de 67,0 pontos para 63,5 pontos. Os sectores da economia 
nacional melhor reputados e que apresentam índices médios superiores 
a 80 pontos, a que corresponde uma reputação de ”Excelente”, são os 
sectores de “Computadores & Eletrónica” e “Alimentação & Bebidas”. 
No sector “Computadores & Eletrónica” figuram a Google (82,2), Apple 
(81,3) e Sony (80,6). A Nestlé (82,2), a Delta Cafés (81,9) e a Danone (80,1) 
são as três empresas mais reputadas do sector “Alimentação & Bebidas”.
O estudo RepTrak Pulse Portugal 2013 sublinha ainda que “a boa reputação 
das empresas pode contribuir decisivamente para o comportamento do 
consumidor em relação às empresas”. 
De acordo com o documento elaborado pelo Reputation Institute, as 10 
empresas mais reputadas registam 69% dos inquiridos com uma intenção 
de compra positiva, 66% a recomendar a empresa e os seus produtos e 
51% a declarar ter confiança nas mesmas. Por outro lado, as 10 menos 
reputadas registam 20% dos inquiridos com uma intenção de compra 
positiva, 18% a recomendar a empresa e os seus produtos e 16% a declarar 
ter confiança nas mesmas.

Delta Cafés é a marca nacional 
com melhor reputação

REPORTAGEM

A Delta Cafés é uma das duas empresas nacionais que integram o 

top 10 das empresas com melhor reputação em Portugal, 

de acordo com o estudo RepTrak Pulse Portugal 2013. O estudo, 

realizado pelo Reputation Institute (RI) e representado 

em Portugal pela OnStrategy, tem como objetivo 

auditar e monitorizar o índice de reputação das 

empresas portuguesas e multinacionais com 

atividade no mercado nacional.

ESTUDO
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Estes encontros têm como objetivo promover o desenvolvimento da oferta 
nacional de bens e serviços, criando competências para que as empresas 
– tanto as de grande dimensão como as PME’s – possam substituir os seus 
fornecedores estrangeiros e, ao mesmo tempo, ganhar valências que lhes 
permitam facilitar processos de expansão para mercados internacionais.

As palavras de boas-vindas aos 
participantes estiveram a cargo 
do presidente do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, Rui Nabeiro, do presi-
dente da Câmara de Campo Maior, 
Ricardo Pinheiro, e ainda do admi-
nistrador executivo da AICEP, Pe-
dro Gonçalves.
Os trabalhos foram preenchidos, 
na parte da manhã, com duas 
comunicações sobre o Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés. Miguel Ri-
beirinho, responsável do sector de 
“Private Marks & New Projects”, 
fez uma apresentação genérica da 
his-tória do Grupo, sua evolução e 
estrutura atual; enquanto o diretor 
da Central de Compras, Nuno Rai-

mundo, centrou a sua intervenção na política de seleção e qualificação de 
fornecedores. 
Os cerca de cem participantes presentes no encontro tiveram depois 
oportunidade de fazer visitas guiadas ao complexo fabril da Novadelta 
e à Adega Mayor. No final ouviram-se elogios generalizados não só à 
excelência das instalações visitadas como em relação à forma como o 
processo produtivo se encontra estruturado.
A segunda e última parte dos trabalhos estendeu-se pela tarde fora e foi 
preenchida pelas apresentações de duas dezenas e meia de empresas 
e respetivos produtos e serviços. Embalagens, maquinaria, moldes e 

eletromecânica foram os principais sectores representados nesta iniciativa.
Em termos genéricos, as empresas participantes no encontro podem 
dividir-se em duas categorias: aquelas que, sendo já fornecedoras do Grupo 
Nabeiro, aproveitaram a ocasião para dar a conhecer as suas propostas 
mais recentes, sobretudo ao nível de I&D; e aquelas que, não fazendo parte 
da carteira de fornecedores, pretendem no futuro vir a trabalhar com o 
Grupo.
No fecho do encontro, o administrador do Grupo Nabeiro, João Manuel 
Nabeiro, destacou os contatos mantidos ao longo do dia com as empresas 
e referiu que “a equipa da nossa Central de Compras tomou boa nota das 
empresas que hoje fizeram a sua apresentação”. 
Já o administrador executivo da AICEP, Vital Morgado, agradeceu a 
hospitalidade da família Nabeiro e considerou que os exemplos de 
investimento apresentados em Campo Maior são a prova cabal das 
potencialidades do tecido empresarial português para ultrapassar a atual 
conjuntura de crise, triunfando não apenas no mercado interno como a 
nível das exportações.

Grupo Nabeiro
acolhe iniciativa 
da AICEP

REPORTAGEM

Meia centena de empresas nacionais 

estiveram representadas no encontro da 

iniciativa “Redes de Fornecedores Nacionais” 

que a AICEP – Agência para o Investimento 

e Comércio Externo de Portugal promoveu 

a 18 de abril em Campo Maior, numa 

parceria com o Grupo Nabeiro/Delta Cafés.

texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.
INICIATIVA
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REPORTAGEM
DISTINÇÃO

A cerimónia decorreu no Centro Cultural de Campo Maior, que registou 
uma moldura humana assinalável, onde marcaram presença todo o elenco 
municipal, a família do homenageado, assim como um elevado número de 
individualidades campomaiorenses, da região e da Extremadura espanhola, 
com destaque para Pedro Marques, deputado por Portalegre, Rondão 
Almeida, presidente da Câmara de Elvas, Teresa Ribeiro, presidente da 
Câmara do Crato, Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo, José 
António Monágo, presidente do Governo da Extremadura, Francisco Javier 
Fragoso, alcaide de Badajoz, e Germán Lopéz, delegado do Governo na 
Comunidade Autónoma da Extremadura, entre outros.
Mas o evento teve início mesmo no exterior deste espaço de cultura 
campomaiorense, com o fundador e presidente do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés a ser recebido por cerca de um milhar de pessoas que se quiseram 
associar a esta homenagem institucional, com a Banda 1.º de Dezembro a 
interpretar a Marcha do Comendador na abertura desta cerimónia.
Coube, posteriormente, a Ricardo Pinheiro, presidente da Câmara 
Municipal de Campo Maior, liderar toda a cerimónia, devidamente 
acompanhado na mesa por José António Monágo, presidente do Governo 
da Extremadura, por Manuel Herculano, antigo diretor do colégio de 
São João em Campo Maior, e pelo homenageado. Antes das formalidades 
habituais houve ainda tempo para a intervenção dos alunos do Centro 
Educativo Alice Nabeiro (CEAN) que convidaram o comendador Nabeiro 
para uma pequena entrevista, que incluiu uma reportagem em vídeo, 
terminando com a interpretação de uma música criada especialmente para 

Município de Campo Maior entrega
Chave de Ouro a Rui Nabeiro
O Município de Campo Maior entregou, a 13 de abril último, a Chave de Ouro do 

Município ao comendador Rui Nabeiro, empresário que se transformou no principal 

símbolo e embaixador da vila alentejana. A mais alta condecoração municipal que visa 

agraciar pessoas individuais ou coletivas, cuja atividade seja de reconhecido mérito ou 

relevo, ou que no desempenho das suas funções tenham contribuído, de alguma forma, para o 

desenvolvimento do Concelho, do País ou do Mundo. Esta foi a primeira Chave de Ouro 

alguma vez entregue a um cidadão pelo Município de Campo Maior.

texto DUARTE CUNHA fotos D.R.
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afeto, reconhecimento e gratidão”. O edil destacou, de seguida, o trabalho 
que Rui Nabeiro “desenvolveu como presidente da Câmara Municipal de 
Campo Maior na valorização dos serviços, dos espaços e das condições de 
vida e da promoção das Festas do Povo, o exemplo cívico, a maneira como 
sempre orientou e desenvolveu as suas atividades empresariais, radicando-as 
nuclearmente em Campo Maior, a visão social que sempre incrementou nas 
suas empresas e, acima de tudo, o grande exemplo como homem solidário, 
como trabalhador incansavelmente dedicado ao serviço da sociedade e dos 
seus semelhantes”. 
O presidente da Câmara Municipal de Campo Maior procedeu então à 
entrega da Chave de Ouro, sublinhando que “nela se expressa o símbolo 
de toda a gratidão e reconhecimento desta terra que um dia mereceu ser 
agraciada com o título de leal e valorosa vila de Campo Maior”.
Após receber das mãos de Ricardo Pinheiro a Chave de Ouro Municipal, 
o comendador Rui Nabeiro, visivelmente emocionado, começou por 
agradecer a todos a presença, o carinho e, principalmente, a atitude da 
Câmara Municipal de Campo Maior pela atribuição desta distinção, 
sublinhando que “são noites especiais como esta que me dão força anímica 

para continuar muitos anos a praticar o bem e a servir Campo Maior o melhor 
que puder.  Vejo nesta distinção mais um sinal de amizade e carinho de todos 
os campomaiorenses e não só”, acrescentou, confessando ainda que Campo 
Maior é mais que uma terra, “é um sentimento, é o pano de fundo de toda 
a minha vida e, também por isso, sempre que tenho oportunidade, procuro 
fazer brilhar a imagem da nossa vila, da nossa região, do nosso País”.
O fundador da Delta Cafés recordou ainda que, no estado atual do País 
e com a crise que vivemos, é necessário que todos “lutemos por Campo 
Maior e pensemos que temos de fazer sempre mais, mas, como costumo dizer 
aos meus funcionários, nunca peço mais trabalho, peço sim que trabalhem 
melhor”.
Por último, agradeceu especialmente ao presidente Ricardo Pinheiro e, 
num tom mais próximo sublinhou um “obrigado Ricardo! Foste nobre!”.

a ocasião. Também o Coro da Academia Sénior de Campo Maior trouxe até 
ao palco algumas das interpretações de cariz popular que fazem parte do 
seu repertório.

Discursos
O primeiro a usar da palavra foi João Paulo Alves, campomaiorense 
distinguido com o prémio Delta Cafés, atribuído ao melhor aluno do ano 
letivo do Instituto Politécnico de Portalegre. João Paulo Alves sublinhou 
que “é uma honra poder estar nesta homenagem a um grande homem que, 
com a simplicidade e humildade que o caraterizam, tanto contribui para o 
bem-estar da sociedade nacional e sobretudo local, em prol da sua terra e 
das suas gentes”.
O professor Manuel Herculano tomou a palavra em seguida e relembrou o 
percurso de vida do homenageado, assim como algumas histórias passadas 
com Rui Nabeiro, destacando os valores que sempre guiaram a sua vida 
e carreira profissional: humildade, empreendedorismo e responsabilidade 
social. Manuel Herculano sublinhou que “Rui Nabeiro é um homem que 
sempre se destacou pela sua ação cívica e social e que sempre se pautou 
por uma filosofia de ver em cada empregado, em cada cliente, em cada 
fornecedor e em cada campomaiorense um amigo”.
Seguiu-se José Antonio Monágo, presidente do Governo da Extremadura, 
que sublinhou a “justiça desta homenagem que se faz por variadíssimas 
razões, mas, acima de tudo, demonstra bem o carinho que a população de 
Campo Maior tem pela pessoa e pelo empresário Rui Nabeiro”. José Monágo 
fez questão de sublinhar, ainda, “o exemplo de vida do Comendador, da 
sua trajetória e das suas realizações”, destacando que “em vida só se fazem 
homenagens a homens muito grandes”.
Por último, e antes da entrega da Chave de Ouro Municipal, foi a vez do 
presidente da Câmara, Ricardo Pinheiro, usar da palavra: “não é uma 
tarefa fácil homenagear um homem a quem me ligam fortes laços, tanto 
de caráter pessoal como profissional e grandes sentimentos de admiração, 
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Delta Cafés reforça presença
no Horeca com Delta Q Business

DESTAQUE
texto ALEXANDRE PAULO fotos SARA MATOS

O canal Horeca e Profissional é a mais recente novidade da marca exclusiva de café em 

cápsulas, Delta Q, que com a criação da solução Business apostou numa área de negócio 

totalmente inovadora na sua oferta. Para tal, a marca portuguesa desenvolveu, 

totalmente de raiz e com design próprio, a máquina Quorum, proposta que visa conciliar um 

desempenho técnico eficiente e um design moderno.

DELTA Q BUSINESS
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A aposta é ambiciosa mas 
o desafio subjacente à 
mesma é um terreno bem 
conhecido para a Delta 
Cafés. Através da marca 
Delta Q, materializou a 
ambição de disponibilizar, 
também no canal Ho-
reca e Profissional, to-
da a qualidade e pra-
ticidade inerente ao seu 
conceito exclusivo de 
café em cápsulas, sem 
desperdícios e com uma 
oferta diversificada em 
cafés e chás. Destas pre-
missas nasceu Delta Q 
Business, gama dirigida a 
todos os estabelecimentos 

de restauração e hotelaria, bares e empresas, que assinala a entrada da 
marca líder de café em cápsulas num canal de comercialização “core” para 
o grupo a que pertence e onde é líder incontestável de mercado.
Especialista no canal Horeca, a Delta Cafés dá, assim, um passo natural 
na diversificação da sua oferta, com a gama Business da Delta Q a 
disponibilizar um equipamento concebido de raiz para enfrentar esta nova 
etapa na vida da marca, numa visão conciliatória entre um desempenho 
técnico eficiente e necessária aliança com um design moderno. “A entrada 
de Delta Q no canal Horeca é mais um passo dado no negócio da Delta Q, que 
já consolidou a presença em casa dos portugueses, 
conquistando cada vez mais consumidores. Com o 
Delta Q Business, queremos proporcionar, nos mais 
diversos espaços, um expresso sempre perfeito da 
forma mais simples. A qualidade de uma carta 
de cafés de excelência, com a conveniência de um 
sistema prático e limpo que até aqui oferecíamos 
apenas numa solução doméstica, chega agora ao 
canal Horeca e às empresas”, introduz Rui Miguel 
Nabeiro, administrador da Delta Cafés.
Em complemento a esta ambiciosa aposta, a marca 
desenvolveu, ainda, um conjunto de acessórios 
exclusivos, desde chávenas a dispensadores de 
cápsulas e uma carta com as diversas variedades 
de café existentes, com Delta Q a proporcionar 
a criação de uma carta de cafés a um preço 
extremamente reduzido, resultado da oferta 
ampla comercializada a nível nacional. Fruto da 
“imaginação”, como referiu o comendador Rui 
Nabeiro aquando da apresentação das novidades 
Delta Q, sempre com uma visão do amanhã plena 

de esperança. “Começámos lá no fundo, no Alentejo, há 52 anos, e é o dia-a-
dia que nos traz a imaginação e o querer, o mostrar que é possível. Queremos 
continuar a caminhar 
e a trazer esperança a 
Portugal. O nosso país 
precisa de boa disposição, 
o cidadão precisa de ca-
minhar com esperança, 
estou aqui disponível para 
ajudar, fazer acreditar as 
pessoas Este é o trabalho 
de uma empresa, de todo 
um grupo”.
Para o ano de arranque 
da introdução da Quorum 
no mercado, o objetivo 
de Delta Q Business é 
atingir os mil clientes 
em Portugal, seja no 
segmento “office”, seja no canal Horeca, estendendo-se a sua presença 
também ao nível internacional, nos diversos mercados onde a marca está 
presente, até final do ano.
Complementar na sua oferta com o restante portfólio do Grupo (e mais 
dirigido a hotéis e restaurantes), Delta Q Business é, para Rui Miguel 
Nabeiro, a resposta da marca “a uma necessidade que os clientes tinham 
e para a qual até aqui não tínhamos resposta. O canal Horeca sempre foi o 
canal mais importante para a Delta Cafés e não podíamos descurar o canal 
que trouxe a nossa origem, onde o meu avô começou a trabalhar, razão pela 

DESTAQUE
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DESTAQUE

Qosy
    
Paralelamente ao lançamento da gama Delta Q Business, foi igualmente 
apresentada a mais recente novidade em equipamentos para o mercado 
doméstico. Trata-se da Qosy, uma máquina que pretende responder às questões 
mais valorizadas pelos consumidores, nomeadamente tamanho (as cozinhas são 
cada vez mais pequenas), simplicidade e design. 
Segundo Rui Miguel Nabeiro, “a Qosy oferece um sofisticado sistema automático 
que permite a extração de tisanas e cafés, além da programação e automatização, 
quer do conteúdo quer das temperaturas das bebidas, uma novidade no âmbito 
dos equipamentos Delta Q”.
Mas as novidades não se ficaram por aqui, com o mais recente equipamento Delta 
Q a permitir, e pela primeira vez, a utilização de uma garrafa “pet”  em detrimento 
do tradicional depósito de água, a que se junta uma pega que facilita o seu 
transporte e consequente mobilidade. 
Disponível em três cores - branco, preto e vermelho – a novidade Qosy mede 
somente 11 centímetros de largura e pesa três quilogramas. De linhas simples, 
tem um design adaptável aos vários géneros de cozinha.
O objetivo é “reforçar a liderança da marca”, reforça Rui Miguel Nabeiro, que explica 
que no ano passado se sentiu a primeira retração no mercado de máquinas de 
café, mas com Delta Q a “conseguir crescer no volume de máquinas instaladas 
face ao ano anterior”.
Ritmo de instalação de novos equipamentos que a marca exclusiva de café em 
cápsulas espera manter este ano ,com a Qosy a ser a grande novidade em termos 
de equipamentos para o lar, com um PVP muito competitivo (89 euros). Em dois 
anos, a marca espera colocar mais de 100 mil máquinas Qosy em Portugal e nas 
restantes geografias onde se faz encontrar e onde estará disponível até final do 
ano. 

qual fazia todo o sentido 
que possuíssemos uma 
solução que respondesse 
às necessidades dos nos-
sos clientes”.
Em suma, chegar a novos 
clientes, fidelizando-
os com a qualidade e 
exclusividade da oferta, 
praticidade e conveniência 
do conceito.

Mercado
Mas se Delta Q Business 
é uma aposta feita rumo 
ao futuro, é igualmente 
importante olhar para trás e ver o que tem sido a evolução da marca, desde 
2007, ano do seu lançamento. Ao todo, 325 milhões de cápsulas cafés, com 
a marca a atingir, em 2012, a liderança do mercado ao lograr uma quota 
de 37% em equipamentos (540 mil máquinas comercializadas entre 2007 e 
2012), registando a marca um crescimento global, em 2012, de 25%, tendo, 
ainda, nesse mesmo ano, dado os primeiros passos em Angola e Brasil, que 
se juntam à entrada em França, em finais de 2011.

Expansão de uma marca com um ADN muito próprio e que leva, agora, 
até ao canal Horeca alguns dos mais exigentes e delicados aromas do 
mundo, numa viagem pelas melhores origens do café. Muitos motivos para 
saborear do melhor café que se faz em Portugal, agora no canal Horeca 
com a mesma praticidade e conveniência com que já habituou todos os 
portugueses no conforto do seu lar.
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REPORTAGEM
ADEGA MAYOR

O sonho Mayor
assinalou o 6.º aniversário

A Adega Mayor as-

sinalou o sexto aniver-

sário no passado dia 

15 de junho. Efeméride 

celebrada através de um 

“open day” com diversas 

atividades de animação 

e com as  provas  das 

novas colheitas 2012 de 

Caiado e Monte Mayor.

Neste dia, os visitantes 

receberam ainda vales de 

desconto para utilização 

na loja da Adega Mayor. 

A celebração do sexto 

aniversário terminou 

com o passeio de BTT, no 

dia 22 de junho, reunindo 

muitos entusiastas da 

modalidade.

texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS / D.R.
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“O aniversário de um sonho”. Foi deste modo que 
o comendador Rui Nabeiro definiu o momento da 
comemoração do sexto aniversário da Adega Mayor, 
efeméride assinalada ao longo da semana de 15 e 22 de 
junho com diversos motivos de interesse e atratividade. 
“Fazer anos é sempre um momento feliz, foi aqui neste local que o sonho 
se instalou e concretizou, neste espaço maravilhoso do nosso Alentejo, aqui 
junto a Campo Maior”, acrescentou ainda o fundador do Grupo Nabeiro 
no decorrer do “open day” que assinalou mais uma data festiva para a 

Adega Mayor. Dia assinalado com entrada gratuita para todos aqueles 
que quiseram visitar a Adega, apreciar as novas colheitas de 2012 de 
Caiado e Monte Mayor e ainda receber vales de desconto nos produtos 
comercializados na loja da Adega Mayor.
Também o Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN) se juntou à celebração e 
proporcionou, a todas as crianças, diversas atividades de animação, entre 
elas a criação de uma história infantil que dará origem ao lançamento de 
um livro para crianças, com conteúdos didáticos que explicam o processo 
produtivo do vinho desde a origem na vinha até à garrafa.
Esta celebração culminou no dia 22 de junho com a 2.ª Edição do Passeio 
Mayor, uma prova de BTT  que atraiu muitos entuasiastas da modalidade. 
Num dia de muito calor a  prova de 40 quilómetros pelos trilhos alentejanos 
foi uma experiência única e inesquecível reunindo um grupo de cerca de 
160 participantes de diferentes idades e unidos pelo “gosto pelo pedal” . 
“Seis anos não é muito tempo no competitivo mercado do vinho, mas já nos 
permite olhar para o trajeto desenvolvido e fazer algum balanço, que não 
podia deixar de ser positivo. A nossa gama de vinhos aumentou e temos 
vindo a introduzir algumas novidades no nosso portefólio com destaque 
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Monte Mayor Reserva 2011 apresentado 
    
A Adega Mayor lançou o Monte Mayor Reserva Tinto 2011 mesmo a tempo de 
comemorar o “Dia Mayor”,  a 21 de junho, o maior dia do ano devido ao Solstício de 
verão. A partir deste ano, a Adega Mayor pretende assinalar sempre a chegada do 
verão com um brinde especial ao “Dia Mayor”.
“Sempre tivemos a preocupação de elevar a fasquia e agora temos mais um 
vinho com a designação Reserva no portefólio, ainda que com um perfil bastante 
distinto face ao Reserva do Comendador tinto. Trata-se de um vinho bastante 
moderno, contemporâneo, mais frutado e envolvente, que resulta de um profundo 
trabalho de equipa e que ajuda a colocar a fasquia de qualidade ainda mais alta. O 
“feedback !que recolhemos até à data foi bastante animador. Veremos que opinião 
nos reserva o mercado”, sustenta Rita Nabeiro.
O Monte Mayor Reserva Tinto foi produzido sob o rigor da marca Adega Mayor, 
utilizando algumas das castas mais nobres e amplamente reconhecidas no 
Alentejo: Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet e Syrah, que depois de 
estagiarem nove meses em barricas de carvalho francês elevaram de forma 
considerável o perfil qualitativo do vinho, pelo que, a nova colheita passou a 
assumir o designativo de Reserva no rótulo.
A exigência na qualidade dos seus  produtos levou, aliás, a que a Adega Mayor 
fosse premiada, recentemente, através do vinho Monte Mayor, que arrecadou a 
Medalha de Ouro no concurso de Vinhos de Portugal.

para o Caiado Rosé e, mais recentemente, o Monte Mayor Reserva Tinto. 
Paralelamente, temos mantido a nossa aposta nas edições especiais, vinhos 
diferenciadores que têm contribuido para elevar o nosso posicionamento no 
mercado. Destacamos a aposta no incremento progressivo da qualidade, 
na procura de uma relação preço/qualidade cada vez mais interessante. 
Sem esquecer o conjunto de alargado de atividades paralelas de valor 
acrescentado que desenvolvemos para os nossos clientes e consumidores”, 

explica Rita Nabeiro, administradora da Adega Mayor.
Proximidade com o mercado que tem como resultado visível o aumento das 
exportações e consequentemente do peso dos mercados internacionais na 
faturação da Adega Mayor, sem esquecer o crescimento muito assinalável 
registado no mercado interno este ano. Dinâmica de crescimento que 
tem sido acompanhado por todo o trabalho desenvolvido na vinha  e na 
produção, com as inúmeras distinções, menções e prémios nacionais 
e internacionais a conferirem alento a toda a equipa que dá vida a este 
projeto. 
Mas as novidades não se ficam por aqui, existindo ainda duas novas 
propostas a apresentar até final do ano e que visam complementar, ainda 
mais, o portefólio da Adega Mayor.
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MONTE MAYOR
O ALENTEJO EM GRANDE

VISITE A ADEGA MAYOR E VENHA VER DE PERTO COMO SONHAMOS OS VINHOS PARA SI.
www.adegamayor.pt  |  facebook/AdegaMayor
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A nova colheita de Monte Mayor tinto tem uma alma mayor, agora Monte Mayor Reserva Tinto. 
Elevámos de forma considerável o per!l qualitativo do vinho, tornando-o um Reserva jovem, 
supreendente e moderno, com toda a expressividade do Alentejo. 

Premiado com 
Medalha de Ouro 
no Concurso 2013 
Vinhos de Portugal
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CAFÉ COM...

“Fundamental conhecer 
e falar sobre a doença”
Perto de assinalar o 30.º aniversário, a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 

(SPEM) é uma instituição particular de solidariedade social que tem como missão contribuir para 

a melhoria das condições de vida dos portadores de Esclerose Múltipla e das pessoas 

que com eles convivem. Maria de Fátima Paiva, presidente da direção da SPEM, traça a 

atualidade desta instituição de apoio e divulgação.

MARIA DE FÁTIMA PAIVA 
PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA SOCIEDADE PORTUGUESA ESCLEROSE MÚLTIPLA
texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS
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CAFÉ COM...

DELTA  MAGAZINE  -  Fundada  em  1983,  a  Sociedade  Portuguesa  de  
Esclerose  Múltipla  (SPEM)  está  quase  a  festejar  o  seu  trigésimo  
aniversário.  Que  balanço  se  pode  fazer  destas  três  décadas?
Maria  de  Fátima  Paiva  - A evolução foi muito positiva. Começou com 
um pequeno espaço e hoje prestamos bastantes apoios aos portadores de 
esclerose múltipla. Obviamente que queremos continuar a crescer, dentro das 
condições que nos forem proporcionando, mas não paramos. 
Nos últimos dois anos temos tentado passar a mensagem para o exterior, 
porque durante muito tempo a SPEM esteve muito fechada só para prestar 
apoio aos doentes e divulgava pouco a doença. Neste momento, temos um 
percurso a fazer no sentido de transmitir à população em geral o que é a 
esclerose múltipla. As pessoas associavam a esclerose múltipla a uma doença 
da terceira idade, quando não é nada disso. A esclerose múltipla é uma 
doença de gente nova. A média do diagnóstico da doença é entre os 20 e os 40 
anos. O maior número de portadores são mulheres. 
Nestes últimos tempos temos tentado associar-nos a vários eventos, que nada 
têm a ver com a esclerose múltipla de uma forma direta, designadamente o 
“Em Curtas”, do qual fomos parceiros, direcionado para alunos de cinema, 
que foi um sucesso.

DM  -  Há  em  Portugal  algum  desconhecimento  relativamente  às  
doenças  degenerativas?
MFP  - Há bastante. No caso da esclerose múltipla, há até quem ache que é 
uma doença dos ossos. Para nós é fundamental que as pessoas conheçam e 
falem da doença. Que saibam que é uma doença do sistema nervoso central 
e que pode acontecer a qualquer jovem. Neste momento, o diagnóstico é 
relativamente mais fácil e mais rápido que há 20 anos. 
Uma das iniciativas que estamos a tentar levar a cabo é estabelecer um 
acordo com os médicos dos centros de saúde, que são quem primeiro contaca 
com os doentes, para alertar para a esclerose múltipla. Mas é sempre uma 
luta um pouco isolada. Temos de ir pela nossa rede de contatos pessoais para 
chegar a qualquer objetivo.

DM  -  Que  outras  iniciativas  a  sociedade  tem  vindo  a  desenvolver  
em  Portugal?
MFP  - Neste momento, a SPEM presta vários apoios, quer aos portadores 
quer aos familiares. Nesta doença, tem de se ter a noção de que é uma doença 
da família porque altera o ambiente familiar. A família fica alterada quando 
a doença aparece. 
Na nossa sede, em Lisboa, é onde prestamos mais serviços, mas temos 
também nove delegações e um núcleo, cada uma vai fazendo o que pode. Na 
realidade, esta estrutura é toda mantida por um corpo de voluntários. Não 
há qualquer órgão da SPEM nomeado que seja pago. Ao todo, são mais de 
50 voluntários, de diferentes idades e classes sociais, portadores ou não da 
doença. Para se ser voluntário, apenas se tem de ser sócio da SPEM e dizer 
que se quer colaborar.

DM  -  Que  tipo  de  apoios  são  prestados  aos  portadores  de  esclerose  
múltipla?
MFP  - Depende da delegação. As do Porto e de Faro, assim como a de 
Leiria,  são as mais desenvolvidas, pela sua antiguidade. Nestas já há 
apoio psicológico, jurídico, assistente social. A delegação de Portalegre 
está a funcionar em Campo Maior e consegue prestar alguns serviços com 

o apoio dos técnicos do Grupo Nabeiro, nomeadamente a assistente social 
e o fisioterapeuta, que de outra forma seria impossível manter. As pessoas 
quando são diagnosticadas têm necessidade de falar da doença e de alguém 
que os entenda e aí a assistente social é fundamental. A pessoa fica em 
choque quando recebe um diagnóstico destes. 
Entretanto, na sede, em Lisboa, onde tudo começou, temos a funcionar 
uma unidade de neuroreabilitação, perfeitamente equipada (fisiatra, 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais), um centro de atividades 
ocupacionais, o apoio domiciliário, o apoio jurídico, o apoio psicológico. 
Há cerca de um ano, um grupo de jovens portadores ainda ativos propôs à 
SPEM a criação do grupo Energias Múltiplas, que tem estado a funcionar 
muito bem no desenvolvimento de atividades para portadores da doença. 

DM  -  Tem  noção  de  quantos  
portadores  da  doença  
existem  em  Portugal?
MFP  - Não temos valores exatos, 
mas acreditamos que andará 
por volta dos seis mil portadores. 
Não se consegue chegar a um 
valor exato porque há doentes 
que são acompanhados em mais 
do que um hospital. 
Há tempos tentou-se fazer 
um estudo e o valor apurado 
rondava os quatro mil. Mas não 
me parece um número verdadeiro 
e correto, é um número possível. 
Agora, como o diagnóstico é mais 
fácil, aparecem todos os anos 
novos portadores.

DM  -  Estamos  a  chegar  ao  
final  do  primeiro  semestre  
de  2013.  Há  alguma  
iniciativa  programada  da  SPEM?
MFP  - Vamos fazer a edição número 100 do nosso boletim e decidimos fazer 
um encontro com os 100 primeiros sócios da SPEM. 
Para além disso, tal como nos anos anteriores, temos o nosso congresso a 
4 de dezembro, Dia Nacional da Esclerose Múltipla, que coincide com o dia 
de aniversário da SPEM. Nestes congressos anuais, convidamos médicos, 
enfermeiros, profissionais de saúde e pessoas ligadas à esclerose múltipla 
para trocarem experiências entre si. 

DM  –  Uma  mensagem  para  os  nossos  leitores...
MFP  - É importante não esquecer que, para um portador desta doença, 
uma palavra de atenção e carinho  é um grande calor no coração. Temos na 
SPEM em Lisboa um centro ocupacional que é frequentado por portadores 
de esclerose múltipla em estádio mais avançado. Pessoas que tiveram um 
percurso de vida e que agora estão inteiramente dependentes e dar-lhes uma 
palavra de carinho e de conforto é gratificante. Basta um “bom dia”, um 
“olá”, um “como está?”. São pessoas encantadoras e que ficam felizes com 
uma palavra…. 
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REPORTAGEM
INTERNACIONALIZAÇÃO
texto ALEXANDRE PAULO fotos SARA MATOS

Balanço positivo de uma operação
de faces diversas

A Delta Q assinalou, 

recentemente, o primeiro 

aniversário da sua 

presença direta no 

Brasil. Ano de arranque 

com diversas faces de uma 

operação pautada por 

resultados positivos e 

animadores. Especialista 

no canal Alimentar, 

Delta Q deu em Portugal 

os primeiros passos no 

canal Horeca, com o 

lançamento da gama 

Business, experiência 

e conhecimento que irá, 

igualmente, transportar 

até ao Brasil onde se 

faz representar em 

ambos os canais de 

comercialização.
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mais vendeu. No total de mercado ainda somos “pequeninos” e levamos um 
atraso no plano previamente definido, mas este registo dá-nos confiança”, 
introduz Rui Miguel Nabeiro, administrador da Delta Cafés. 
Mas nem tudo se pautou por este registo, com a Delta Q a estar num patamar  

significativamente mais avançado no 
estado do Espírito Santo. “A Q Brasil 
está a ser uma surpresa mais do que 
agradável. A marca Delta Q é já uma 
marca do Espírito Santo, os capixabas, 
como se designam os habitantes locais, 
receberam a marca de braços abertos. A 
marca já lá estava há um ano, quando 
foi comprada a empresa. Fizemos um 
trabalho de organização e foco para 
o negócio que não havia até aí e os 
resultados apareceram rapidamente. 
Estamos hoje em cerca de 80% dos 
restaurantes recomendados em todos 
os guias do Espírito Santo, pelo que no 

Horeca a marca é já reconhecida e recomendada”, sustenta.
A entrada no canal Eletro e a expansão dentro do canal Alimentar, que 
tiveram lugar durante o segundo trimestre deste ano, trouxeram resultados 
bastante positivos e animadores, de tal forma que os responsáveis da 

marca acreditam que o exercício de 2013 superará os 
objetivos traçados inicialmente. Estes resultados estão 
diretamente ligados ao “acreditar” dos operadores locais na 
qualidade e exclusividade do conceito Delta Q, refletido quer 
no apoio em ponto de venda, em folhetos e mesmo na TV 
estadual.  Verdadeiro “case-study” para a empresa, o estado 
de Espírito Santo conta ainda com uma cafetaria Delta Q em 
funcionamento o que contribuiu de forma decisiva para o 
enraizar da marca na cultural local.
Fruto da aquisição da empresa de Espírito Santo, a Delta 
Cafés, com a sua experiência e chancela de empresa 
especialista no canal Horeca e Alimentar, entrou na 
equação e mudou fortemente a atividade promocional 
associada à marca, que não existia, assim como no que 
concerne à dinâmica do retalho, com um plano de marketing 
devidamente estruturado e implementado. “Hoje há uma 
marca que tem uma atividade promocional forte e contínua e 
que quer posicionar-se nos lares dos capixabas, o que fez toda a 
diferença. Olhando para o futuro, há o trabalho da Eurobrasil, 
nossa parceira no nordeste, que leva alguns anos a trabalhar 
connosco, mas mais focada no café em grão, e que desde o ano 

Pela sua imensidão, mas sobretudo pelas especificidades do mesmo, o 
mercado brasileiro é um dos ambiciosos destinos à escala internacional 
para uma operação no estrangeiro. Todavia, o potencial de consumo 
reconhecido e confirmado tropeça, frequentemente, nas dificuldades de 
índole burocrática e legislativa que, tendem, a atrasar de forma significativa 
os planos de negócios das marcas que ali querem estar presentes e 
competir. Delta Q não foi exceção à regra, com a complexa teia burocrática 
e fiscal a atrasar a operação da marca portuguesa em cerca de seis meses. 
Um semestre de atraso para ultrapassar todos os trâmites exigíveis a 
uma atividade desta natureza, com 
a aposta numa equipa 100% local, 
conhecedora da realidade do país, 
a ajudar, em muito, a perceber esta 
complexidade e a ultrapassá-la de 
forma mais rápida, ainda que mais 
tarde, do que seria inicialmente 
esperado. 
“Claro que começar mais tarde do 
que o que seria de esperar significa 
que estamos a vender menos do que o 
expetável para esta altura. Perdemos 
uma altura muito importante como o 
Natal, porque arrancámos mesmo em 
cima deste período e não um pouco 
antes, como seria recomendável para poder capitalizá-lo. Ainda assim, 
conseguimos vender 2.200 máquinas no Natal no Grupo Pão de Açúcar, em 
apenas 24 lojas. É um número que nos deixa muito confiantes porque, na 
verdade, temos a noção de que nestas lojas em concreto fomos a marca que 
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passado passou a apostar 
também na marca 
Delta Q e cujo trabalho 
começa a dar os devidos 
frutos. Abriu mais dois 
departamentos, para 
além dos de João Pessoa 
e Salvador. Pouco a pouco 
as coisas começam a 
acontecer, mas aí será um 
trabalho essencialmente 
do canal Horeca e 
na rede de cafetarias 
Deltaexpresso, durante 
esta fase”, explica Rui 
Miguel Nabeiro. 

Convergência
De olhos postos na 
capitalização de um bem 
próprio – a torrefação 

e comercialização de cafés – no exterior, a Delta Cafés é uma empresa 
com um ADN muito próprio, apresentando-se, hoje, como uma empresa 
global, ao conciliar todo o conhecimento adquirido no canal Horeca com 

a ambição e crescente 
preponderância no canal 
Alimentar. Quer em 
Portugal quer no exterior, 
a Delta Q obrigou a um 
grande foco no retalho por 
uma empresa especialista 
em canal Horeca há mais 
de 50 anos. Convergência 
de dois mundos “sui 
generis” numa empresa 
que se encontra a explorar, 
de forma consistente, 
estas duas importantes 
valências. “Trata-se de um 
capital inimitável e que tem 
de ser explorado ao máximo. 
Para o Brasil, conseguimos 
levar o apoio à Eurobrasil 
que, para além do canal 
Horeca, explora a rede de 
cafetarias Deltaexpresso 
(para cima de 30 no final 
deste ano) ao mesmo tempo 
que estamos a tentar ajudá-

los a melhorar no retalho. Nas Deltaexpresso iremos aumentar o portfólio 
Delta Q para conseguir aumentar vendas.  De mesmo modo, conseguimos 
no Espírito Santo ter Horeca e retalho no mesmo mercado com realidades e 
operações tão distintas”.
Diferentes faces de uma mesma operação, com diversos ângulos de 
abordagem a um imenso mercado, onde a expetativa para o resto do 
exercício de 2013 passará por conseguir alargar a distribuição em mais um 
ou dois estados (provavelmente no sul do Brasil), alargar o portfólio atual e 

arrancar também com os vinhos da Adega Mayor.

Gama
Presente com a gama completa de cafés e infusões Delta Q, foi recentemente 
apresentado ao mercado a Qool, que continuará a ter o seu papel no 
alinhamento da gama, com a introdução da novidade Qosy a acontecer 
até final do ano, com o posicionamento das máquinas e cápsulas a ser 
o mesmo definido para Portugal. Destaque ainda para a chegada das 
primeiras referências das gama Origens ao estado de Vitória.
Recorde-se que ainda este ano terá lugar também o lançamento da Qorum 
(ver peça à parte) no Brasil. “De facto, queremos que tanto a Qorum como 
a Qosy entrem rapidamente no país e não sejam um exclusivo de 2013 para 
Portugal como tem acontecido até aqui. Estamos a trabalhar para encurtar 
a distância dos lançamentos e das novidades entre Portugal e os restantes 
países”, antecipa. 
Lógica de proximidade de uma marca portuguesa global que tem apostado, 
na sua expansão, num modelo de internacionalização misto e alavancado 
em dois eixos: o dos distribuidores, em que continuará a apostar nas 
parcerias fortes com distribuidores que tenham dimensão para suportar 
um negócio desta dimensão e que opere tanto no retalho como no canal 
Horeca; ao mesmo tempo que procura aumentar a presença de forma 
direta. “Continuarão a haver países em que queremos ter um parceiro que 
nos ajude, outros em que estaremos de forma direta e até casos, como o Brasil, 
em que os dois eixos estão em simultâneo”, conclui Rui Miguel Nabeiro, 
antecipando um final de ano auspicioso para a operação brasileira. 

REPORTAGEM
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A Vincle Internacional, S.A. é uma empresa com mais de 20 anos de história. Somos especialistas 
em soluções de automatização do processo comercial das empresas fabricantes de produtos de 
consumo e laboratórios farmacêuticos. 
O nosso valor acrescentado centra-se na oferta, aos nossos clientes, de um portfólio de soluções 
inovadoras, dinâmicas e flexíveis, que cubram globalmente as suas necessidades.
Todos os dias, mais de 150 empresas dos sectores de Consumo e Farmacêutico e mais de 
25.000 pessoas trabalham com as nossas soluções. Desde 1991 que superámos os 300 projetos 
instalados em 18 países.

O conceito de serviço que propomos vai mais além da estrita realização de projetos informáticos 
e inclui a transferência de experiências e a participação direta na implantação do projeto. A 
nossa filosofia assenta no trabalho conjunto com os nossos clientes para melhorar os resultados; 
de facto, só com a convergência de interesses é possível estabelecer uma verdadeira relação de 
“sócios de projeto”.

Vincle e Delta Cafés, 
uma relação de 10 anos

A Vincle e a Delta têm 

uma relação de “sócios de 

projeto” desde 2003. Nas 

palavras de Juan Manuel Recio,  

diretor da Vincle, “a evolução 

dos sectores a que as nossas 

soluções se dirigem obrigam-

nos a um processo de 

inovação permanente, tanto 

na cobertura funcional como nas 

tecnologias que as suportam. 

É este o compromisso que 

mantemos com os nossos 

clientes para assegurar os 

seus investimentos”.

REPORTAGEM
CAFFÉ DEL ATLANTIC
texto ALEXANDRE PAULO fotos SARA MATOS
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da organização. Esta versatilidade permite às empresas ganharem tempo ao 
implementar ações  e proceder ao seu seguimento.

O impacto da tecnologia
Tudo o que está exposto anteriormente só pode ser levado a cabo com a 
tecnologia adequada, sendo um ponto chave para as empresas com redes 
comerciais amplas ou distribuídas.
Atualmente, a evolução tecnológica centra-se na explosão do uso dos 
“tablets”, dispositivos iPad, Android e Windows 8. Esta revolução supõe, 
para além de uma evolução da Vincle SalesWare, uma nova forma de encarar 
o processo comercial. 
Os investimentos no departamento de I+D da Vincle centram-se na 
cobertura a todos os dispositivos e na investigação de novas tecnologias que 
proporcionem vantagens aos nossos clientes.
Os novos dispositivos criaram novas oportunidades e novas formas de focar o 
processo de venda. A venda através do catálogo de produtos, concentrar todo 
o conteúdo multimédia num único dispositivo, obter o geoposicionamento 
dos clientes ou poder pré-avaliar promoções a partir do dispositivo oferecem 
importantes vantagens competitivas. 
Estas caraterísticas oferecem uma nova experiência para o utilizador na 
realização das suas atividades. Maior facilidade, capacidade, comodidade, 
agilidade e eficiência são alguns dos objetivos que melhor qualificam as 
possibilidades dos novos ambientes e assim o refletem as respostas dos 
nossos clientes.
A Vincle continuará a investir em novas tecnologias para oferecer aos seus 
clientes as melhores armas para enfrentarem um ambiente que obriga a 
encontrar novas maneiras de vender e relacionar-se com o cliente.

Olhar para o futuro
O futuro da Vincle será continuar a evoluir a SalesWare com novos processos 
e tecnologias, mas também trazer soluções ou serviços mais globais. 
Com este objetivo em mente, a Vincle tem uma participação numa empresa 
de externalização de redes comerciais para oferecer aos seus clientes a 
possibilidade de apoiarem as suas equipas e a direção de vendas com 
equipas externas.
Adicionalmente, num mercado em que as redes sociais são uma realidade, 
foi criada uma solução para a gestão de redes sociais – Facebook, Twitter, 
YouTube, etc. 
Funcionalidades de monitorização, gestão de campanhas e call center social, 

para a gestão “online” da relação com os fãs/clientes, permitem uma 
primeira abordagem às redes sociais.  Posteriormente, a solução 

permite relacionar informação social e da empresa para uma 
estratégia de marketing de 360 graus. Já não existem grandes 

divisões nas organizações, agora tudo é transparente e 
global, pelo que os novos canais devem ser geridos de forma 
integrada com novas soluções e estratégias. 
A conclusão a que chegamos, após mais de 20 anos de 
história, é que a filosofia da empresa continua a assentar 
no investimento permanente para nos posicionarmos 
como parceiros de referência dos nossos clientes. 
Entre outras, confiam na Vincle empresas como a Delta 
Cafés, Puig, Reckitt Benckiser, ISDIN, Nestlé, Damm, 

Mahou-San Miguel, Puleva, Panrico, Compañía Cervecera de 
Canarias, Juver, Hero, Bacardi, Bodegas Torres e Planeta de 

Agostini.

Desde 1991 até aos dias de hoje
O mercado de grande consumo está em constante evolução, adaptando-se a 
um consumidor cada vez mais exigente e focado na relação qualidade-preço 
e nas promoções, assim como a um canal em que o posicionamento do ponto 
de venda é crítico.
A grande distribuição ganhou peso comparativamente à venda tradicional. 
Além disso, com o surgimento das plataformas, os fabricantes perderam 
visibilidade no ponto de venda.
A perda de visibilidade no ponto de venda contribuiu para o aparecimento 
de uma nova figura: o gestor de ponto de venda (GPV). O objetivo do GPV é 
controlar o ponto de venda para garantir que as condições acordadas com o 
distribuidor são cumpridas. Entre outras condições, sobressaem a presença 
do sortido, a correta colocação do produto, a exposição, etc.
Atualmente, há modelos em que o gestor deve impulsionar a venda ou a 
presença do produto no ponto de venda. O que pressupõe a capacidade de 
venda ou negociação e não ser meramente um recompilador de informação.
Também apareceram novos modelos na venda capilar, onde as empresas 
dedicadas à auto venda modificaram os seus processos para um modelo que 
permite ao vendedor centrar-se na venda. Estes modelos permitem reduzir 
os custos logísticos e garantir a entrega da mercadoria antes do pedido 
solicitado.
Na atualidade, criaram-se associações entre empresas para partilhar os 
custos para cobrir a atomização do canal capilar.
A evolução influenciou não só as redes de vendas mas também as sedes das 
empresas. O esforço centra-se na gestão do Account Planning (Planificação 
de clientes e Gestão de Promoções e Extra Fatura).
Perante as necessidades de um mercado dinâmico e em constante definição, 
a Vincle concebeu e desenvolveu a solução para gerir os processos comerciais 
de forma global: a Vincle SalesWare.

Os processos que cobrimos
Uma experiência de mais de 20 anos nos sectores de Consumo e Farmacêutico 
permite-nos ajudar os nossos clientes a identificar as melhores práticas.
Para poder desenvolver as melhores práticas e garantir soluções escaláveis 
num mercado global, foi criada a Vincle SalesWare. 
A Vincle SalesWare é uma solução da Vincle para a gestão do processo 
comercial. A SalesWare permite às empresas cobrir os seus processos 
comerciais com um enfoque a 360 graus. 
A cobertura funcional vai desde a gestão da 
Planificação de Clientes para aumentar 
o orçamento do exercício e o Plano 
Promocional (com uma pré-
avaliação e pós-avaliação sobre 
o resultado previsto e real) e 
o Extra Fatura, até à gestão 
do ciclo de venda (seja 
tradicional seja capilar) e a 
gestão do ponto de venda 
para dar seguimento à 
grande distribuição.
A incorporação de novos 
processos está coberta pela 
SalesWare de forma integrada 
num único produto, facilitando 
os fluxos de informação ao longo 

REPORTAGEM
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Delta   Magazine   -   Muito   se   tem   falado   sobre  
o   país,   respetivo   rumo   e   possíveis   soluções,  
mas   as   quebras   no   consumo   são   visíveis   e  
sem  ele  não  temos  economia.  Na  sua  opinião,  
enquanto   presidente   da   Confederação   do  
Comércio  e  Serviços  de  Portugal,  o  que  seria  
necessário   para   dinamizar   o   consumo   e  
revitalizar  a  economia?
João   Vieira   Lopes - Portugal chegou às 
circunstâncias atuais devido ao excesso de 
endividamento. Teve de renegociar acordos 
internacionais que impõem um conjunto de medidas 
para o funcionamento da economia. A primeira 
constatação é que este modelo de correção dos 
desequilíbrios da economia portuguesa não está a 
funcionar, porque não teve em conta alguns aspetos 
da realidade portuguesa: das 400 mil empresas, 
98,7% são PME’s e micro empresas, a impossibilidade 
das exportações, por si só, equilibrarem o impacto 
da recessão no mercado interno, a não previsão 
da necessidade de financiamento bancário e o 
endividamento das famílias que levou a um efeito 
multiplicador na queda do consumo e ao falhanço de 
todas as previsões, fator que diferencia esta crise de 
todas as intervenções anteriores, quando as quebras 
do consumo foram proporcionais às do rendimento.

João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), 

aborda os principais temas do comércio e do consumo em Portugal. Entre os quais a necessidade 

da Concertação Social ter um papel mais ativo junto dos órgãos de decisão. Razão que levou a que 

os parceiros sociais empresariais tivessem assumindo um compromisso comum para potenciar o 

futuro do País, fazendo valer a força e conhecimento de causa dos sectores económicos representados.

ENTREVISTA
JOÃO VIEIRA LOPES

Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP)
texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS

“É preciso transformar o
“desenrascanço” português em 
criatividade organizada”
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alguma fuga ao fisco, até porque em termos éticos 
é socialmente aceite, contrariamente aos países 
do norte europeu. No entanto, os números não 
mostram um Portugal muito diferente das médias 
europeias. É importante, de facto, combater a 
fraude fiscal, quer por uma questão de receitas 
do Estado, quer por um ambiente de concorrência 
leal, mas não nos parece que seja só por aí que se 
resolvem as questões e fazem-se, às vezes, algumas 
contas artificiais. 
Pensamos que tem de haver, de facto, uma baixa da 
carga fiscal sobre as empresas e sobre as pessoas 
para aumentar o consumo. Não temos dúvidas 
algumas de que é necessário incrementar o mercado 
interno. A exportação é importante, e continuará a 
ser, assim como é a substituição das importações 
e todo um conjunto de áreas, mas não nos parece 
que haja condições internacionais para existir, 
neste momento, um investimento maciço de capital 
estrangeiro na indústria em Portugal. Por isso é que 
temos defendido que as grandes apostas em termos 

de estratégia nacional têm a ver com o território e com o capital humano.

DM   -   Faz   sentido,   no   contexto   atual,   voltar   à   premissa   base   da  
regionalização?
JVL - Haver alguma base de coordenação regional tem sentido tendo em 
conta as suas caraterísticas diferenciadas. Agora, Portugal é um país 
pequeno, sem grandes diferenças, pelo que tenho muitas dúvidas que se 
justificasse neste momento todo o investimento maciço na criação de novas 
estruturas políticas. 
Apesar de tudo, temos um tecido autárquico enraizado que poderia ser 

A primeira questão que se coloca neste momento é a necessidade de rever 
um conjunto de bases desta política, aliás, foi esse o alerta dado ao Governo 
pelas quatro confederações empresariais representadas na Concertação 
Social. Sabemos, naturalmente, que isto não pode ser só feito no quadro 
português e a nossa principal exigência é que o Governo seja mais proativo 
em termos europeus, para que o plano de ajustamento seja mais prolongado 
ao longo do tempo, de maneira a permitir uma mais eficaz  e sustentada 
reconversão da economia. 

DM  -  A  distribuição  do  valor  e  o  desemprego  não  explicam  tudo  o  
que  se  passa  no  país…
JVL - Explicam parte, já que em áreas como o comércio 
e os serviços havia empresas a mais. Mas uma coisa é 
esse ajustamento ir-se fazendo de forma natural, outra é 
dar-se numa lógica de quebras de 30.000 empresas por 
ano, o que gera situações graves de desemprego, com o 
desemprego prolongado a crescer e com a agravante de que 
muitas dessas pessoas, quer pela sua faixa etária, quer 
pela sua formação, são “inempregráveis”, mesmo numa 
fase de relançamento da economia. O que representa um 
encargo adicional para o Estado.
Essa é, de facto, a nossa grande preocupação. A CCP 
apresentou, por vezes, algumas propostas, nomeadamente 
em termos da taxa global do IVA. Já demonstrámos 
que uma baixa do IVA permitia não só aumentar a 
receita, como tinha um papel dinamizador da atividade 
económica. E isto é, de facto, um problema fulcral. Têm 
sido feitos alguns ajustamentos ao plano inicial, mas 
normalmente são feitos “a posteriori” para justificar os 
incumprimentos.
É evidente que nos países do sul da Europa existe 
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potencializado de outra maneira, nomeadamente através de serviços 
comuns. Aí poder-se-iam encontrar mecanismos de sinergias regionais 
bastantes grande e que seriam bastante úteis e permitiriam diminuir os 
custos de estrutura do Estado. 

DM   -   Nesse   mesmo   sentido,   o   TGV   era   importante?   Portugal  
tem   bons   acessos   para   o   exterior?   Continuamos   a   não   saber  
potenciar  as  nossas  capacidades  marítimas?
JVL - Portugal era um país que tinha infraestruturas muito limitadas 
e utilizou, neste processo, os fundos europeus. No entanto, o modo 
como este conjunto de projetos foi planeado teve um defeito estrutural, 
obedeceu a muitas visões parcelares extremamente localistas, a excessivos 
compromissos políticos e regionais.
Não há dúvida de que Portugal tem hoje uma boa rede viária mas algumas 
das autoestradas  não teriam sido necessárias. Por outro lado, cometeu-se 
um erro histórico que foi a desvalorização do caminho de ferro. Tirando 
alguns investimentos suburbanos e na linha Lisboa-Porto, e mesmo esta 
muito mal balanceada, com estrangulamentos vários.
Tem sentido haver uma melhoria de comunicação ferroviária direta 
à Europa. Mas se o formato inicial será só para mercadorias ou TGV 
para passageiros é uma questão que até agora as análises que foram 
apresentadas foram condicionadas por opções políticas. 
Na nossa opinião é prioritária a ligação, por rede ferroviária, direta à 
Europa na área das mercadorias, porque uma das grandes potencialidades 
do território português é Sines, um dos poucos portos de águas profundas 
desta zona da Europa e cujo desenvolvimento pode ser potenciado pelo 
alargamento do canal do Panamá. 

DM  -  O  mesmo  raciocínio  poderá  ser  aplicado  ao  novo  aeroporto  
de  Lisboa?
JVL - O atual aeroporto estava em fase de esgotamento, por razões que têm 
que ver com os aumentos de tráfego mundiais. Neste momento, se a sua 
duração puder ser prolongada, deverá sê-lo. Não estamos em altura de fazer 
investimentos por antecipação. 
Lisboa vai ter necessidade de um aeroporto com mais capacidade mas os 
próprios empresários da área do turismo discutem se o crescimento e o 
desenvolvimento do turismo em Portugal se fará na base de um turismo 
de massas ou de um turismo qualitativo. Portugal tem beneficiado da 
instabilidade vivida no Mediterrâneo e por isso recuperou algum turismo de 
massa, mas isso são questões conjunturais.

DM   -   Recentemente   a   CCP   defendeu   que   a   prioridade   à  
internacionalização   não   pode   ser   circunscrita   no   novo   quadro  
comunitário  de  apoio  às  empresas  portuguesas  classificadas  como  
exportadoras.   Passa   pelos   aspetos   burocráticos   e   legislativos   o  
atraso  económico  do  país?
JVL - Passa mas não só. Há aqui, acima de tudo, uma questão de modelo. 
Temos de estar de acordo com os incentivos à exportação. Mas a visão que 
tem havido da exportação é uma visão limitada. Confunde-se exportação 
com a empresa que põe no exterior a última peça do processo. O processo 
da exportação inclui valor acrescentado nacional a montante, que vai desde 
o “software” a todo um conjunto de serviços de apoio. Por isso, temos-nos 

batido não contra a exportação mas a visão estreita que exportação é só 
quem está no terminal do processo. 
Neste momento, as exportações de serviços já representam 30% do total 
das exportações portuguesas, das quais só 40% se refere ao turismo. As 
exportações de serviços têm, na nossa opinião, uma vantagem e por isso 
devem ser valorizadas: são de baixo consumo energético (quando o grosso 
das exportações portuguesas é de alto consumo energético e o país tem 
um elevado défice energético), não têm problemas de periferia devido às 
novas tecnologias de informação e comunicação, e baseiam-se muito na 
qualificação humana e na capacidade técnica (e temos que reconhecer que 
nos últimos 20 anos Portugal deu um grande salto na investigação científica 
e de adoção das tecnologias).
Pensamos que esta vertente tem de ser explorada, até porque parte da 
exportação industrial em Portugal tem baixo valor acrescentado. É preciso 
transformar o “desenrascanço” português em criatividade organizada. E aí o 
português tem um potencial muito grande. 

DM  -  O  que  é  que  o  novo  QREN  deveria  privilegiar?
JVL - Os investimentos em infraestruturas não devem ser prioritários. Não 
quer dizer que alguns não sejam necessários e aí veríamos com bastante 
mais interesse essas áreas da logística portuária e outras integradas nestes 
processos globais.
Em segundo lugar, deveria privilegiar quer o valor acrescentado à indústria 

ENTREVISTA
JOÃO VIEIRA LOPES
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ápice. A lei precisa de ser equilibrada. 

DM   -   Que   objetivos   percorre   o   compromisso   assumido   pelas  
instituições  empresariais?  Trata-se  de  uma  nova  forma  de  reforçar  
a  presença  associada  na  Concertação  Social?  O  que  tem  falhado  no  
diálogo  com  o  Executivo?
JVL - Independentemente do conteúdo em si, uma crítica comum de todas as 
confederações empresariais representadas na Concertação Social, é que este 
Governo tem desvalorizado bastante a Concertação Social. Realizámos em 
janeiro de 2012 um acordo que tinha sensivelmente um terço do seu conteúdo 
ligado à legislação laboral e dois terços a medidas na área da economia. O 
Executivo resolveu rapidamente o aspeto da legislação laboral. 
Em relação à economia, há todo um conjunto de medidas, que vão desde a 
necessidade de baixar os custos de contexto até aos problemas de financiamento 
da economia, da reabilitação urbana e necessidades de ordenamento do 
território para efeitos de comércio e de outras atividades económicas, em 
que o Governo fez muito pouco. A sensação que temos é que o acordo teve 

utilidade em termos de 
imagem pública e de alguns 
compromissos mas que, a 
partir daí, os adiamentos 
de reuniões da Concertação 
Social e reuniões com pouco 
conteúdo e preparação têm 
sido sucessivos. 
A Concertação Social ao 
longo da sua história tem 
desempenhado um papel 
bastante positivo na socie-
dade portuguesa, quer 
em termos de equilíbrios 
económicos quer em termos 
sociais.

DM   -   O   novo   regime  
de   bens   em   circulação  
é   mais   uma   área   de  
preocupação…

JVL - Isso é uma área que nos tem preocupado muito. O Governo tem uma 
intenção legítima de combater tudo o que seja fraude fiscal. Mas isso tem sido 
feito de uma forma violentamente burocrática. Em particular, o Ministério 
das Finanças, uma vez mais, não teve em conta uma realidade das empresas 
portuguesas. 98,7% das empresas portuguesas são pequenas, médias e 
micro que trabalham em “outsourcing” nas áreas da contabilidade e da 
informática, pelo que não têm estrutura para essas exigências. É esta falta 
de sensibilidade do Executivo à realidade do tecido empresarial português 
que nos tem preocupado e tem causado alguma crispação.

DM  -  O  país  precisa  de  eleições?
JVL - Não faz parte do código genético da CCP entrar nesse tipo de análise. 
O que pedimos é a alteração das políticas, o resto deixamos para o jogo 
partidário. Claro que se os governos não tiverem capacidade para ajustar as 
políticas têm tendência para serem penalizados eleitoralmente. 

pela componente dos serviços quer tudo o que seja qualificação. O professor 
Augusto Mateus fez um estudo para a Caixa Geral de Depósitos onde 
mostrou que, para além dos 30% de exportação dos serviços, se formos a ver 
os serviços acrescentados à indústria que exporta esse conjunto representa 
mais de 50%. Acima de tudo, existe uma necessidade de qualificação dos 
empresários. Independentemente de podermos aspirar a vir a ser um país 
cheio de “dot coms”, neste momento temos os empresários que temos. 
Temos uma qualificação académica média dos empresários abaixo dos 
trabalhadores e por isso é que a CCP, nos últimos anos, até utilizando alguns 
fundos do quadro de apoio anterior, trabalhou com 3.000 empresas na lógica 
da qualificação da gestão. 
O terceiro pilar é a regeneração urbana. Hoje em dia 50% do PIB mundial 
está concentrado em cerca de 600 cidades. As cidades hoje são um pólo 
económico e não uma mera zona de habitação. A reabilitação urbana tem de 
ser vista não só na lógica da recuperação da construção civil mas da cidade 
como centro económico, cultural, de serviços e comércio. 

DM   -   Era   importante   para  
a   reabilitação   do   comércio,  
sobretudo  nos  principais  centros,  a  revisão  da  lei  do  arrendamento  
urbano?
JVL - Fazer congelamentos de rendas durante dezenas de anos não tem 
qualquer sentido face à inflação. Era colocar os proprietários imobiliários 
como sustentáculo da política social do Governo e da política de baixos 
custos de mão de obra de uma série de atividades económicas. Portanto, é 
perfeitamente justificável que se mexa nisso.
Agora, tem de se fazer uma distinção clara, que apesar dos nossos alertas 
não foi feita, entre o arrendamento habitacional e o comercial. Se uma 
pessoa for despejada de uma habitação, pode teoricamente ir para outra. Um 
estabelecimento comercial, se encerrar, tem problemas com os investimentos 
feitos nas infraestruturas e de indemnizações do pessoal. Além disso, se se 
deslocalizar, os clientes não são os mesmos. 
Adicionalmente, em Portugal somos um bocado exagerados: mantivemos 
durante largos anos as rendas congeladas e agora queremos rever tudo num 

ENTREVISTA
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Zoomarine: um espaço ímpar 
para todas as gerações

UM CLIENTE, UM AMIGO
texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS
ZOOMARINE

Educar, divertir e entreter são alguns dos objetivos que se podem empregar para descrever o 

Zoomarine, parque temático multidisciplinar de referência do Algarve e de Portugal. Prova 

disso mesmo são os inúmeros visitantes de todo o país, e não só, que elegem este espaço situado 

na Guia, Albufeira, para ficar a saber um pouco mais sobre a vida animal e marinha. De forma natural 

e particularmente envolvente.
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do Zoomarine, que ainda 

disponibiliza diversos habitats, 

cinema 4D, piscinas, escorregas 

aquáticos, um incrível aquário 

que reproduz alguns dos mais 

remotos habitats naturais 

aquáticos do mundo, tudo 

isto num único espaço. Que, 

acrescente-se, assume um claro 

compromisso com a preservação 

da natureza e com a reprodução 

das espécies, do qual é exemplo 

o pequeno Leo, o mais jovem 

membro da família de golfinhos 

que habita no Zoomarine e que, 

juntamente com a sua mãe Lua, 

encantam os muitos que visitam este espaço ímpar a nível nacional.

Uma imensa e dedicada equipa de colaboradores procura proporcionar 

a quem visita o Zoomarine um dia inesquecível, com os muitos serviços 

complementares ao seu dispor – lojas, bares, restaurantes, equipamentos e 

espaços de diversão, piscinas, shows temáticos, cinema 4D, aquário, centro 

de exposições – a contribuírem para a forte envolvência com o público que 

o Zoomarine procura fomentar. 

Sempre com uma vertente pedagógica e educativa bastante presente, 

o Zoomarine transporta adultos e crianças para um mundo de sonho 

e fantasia, criando emoções e sensações únicas que tocam corações 

e despertam mentalidades. Seja nas apresentações com animais 

(Wonderland – focas e leões marinhos; Flying Colours – apresentação de 

aves tropicais; Wings of The World – apresentação de aves de rapina; Sonho 

e Fantasia – apresentação de golfinhos) ou nas apresentações inteiramente 

desempenhadas por pessoas (Baía dos Piratas – espetáculo de acrobacias), 

a harmonia entre o homem e natureza está bastante vincada, numa 

mensagem premente de educação, ciência e alerta para a necessidade de 

preservação das espécies e dos recursos naturais. Um destino para todas 

as gerações, a não perder agora que o verão se faz sentir no seu esplendor. 

Golfinhos, focas, leões marinhos, aves de 

rapina, aves tropicais, crocodilos, jacarés, 

tartarugas e muitas outras espécies 

servem de atração no Zoomarine, espaço 

temático multidisciplinar único no país, 

que se situa na Guia, Albufeira, e atrai, ao longo dos cerca de oito meses 

que se encontra em funcionamento, uma panóplia de gente de diferentes 

gerações e naturalidades, que elege este parque temático pioneiro em 

Portugal para um dia muito bem passado. 

E diversidade é o que não falta neste destino que promove o contato com a 

natureza através da observação das muitas espécies aqui presentes. Numa 

convivência harmoniosa com os cerca 400 colaboradores de diferentes 

nacionalidades que asseguram o correto funcionamento do Zoomarine, as 

estrelas aqui são os animais, 

pautando-se este espaço 

pela sua “forte componente 
pedagógica e educativa nas 
suas várias áreas integrantes”, 

explica Diogo Rojão, 

responsável de comunicação 

do Zoomarine.

Em funcionamento desde 13 

de agosto de 1991, este parque 

veio colmatar uma lacuna, 

então, existente na oferta 

turística algarvia, assumindo-

se hoje como uma referência 

da região e do país, sendo 

ainda destino frequentemente 

eleito por estrangeiros, ou não fosse um dos poucos espaços na Europa 

onde é possível, mediante marcação prévia ou disponibilidade no dia, 

desfrutar de uma sessão privada, sob supervisão de um treinador, com os 

fantásticos golfinhos.

Uma experiência plena de emoção, onde a componente educacional não 

foi esquecida, componente, aliás, presente em toda a restante oferta 



DELTA MAGAZINE
ABRIL/JUNHO’1340

REPORTAGEM
MARCAS DE CONFIANÇA

Ao fazer de cada cliente um amigo, a Delta Cafés tornou-se numa 
marca de sucesso, que sempre procurou dar o melhor de si para fazer 
chegar às mesas e balcões de café e às casas de milhões de pessoas 
as melhores chávenas de café. Com base neste empenho e nesta 
ambição, foi eleita, pelo 12.º ano consecutivo, Marca de Confiança 
dos Portugueses, segundo o estudo “Marcas de Confiança 2013” da 
Selecções do Reader’s Digest. 
A confiança nas marcas é agora mais importante do que nunca. Os 
portugueses sabem-no e mantêm-se, regra geral, fiéis às marcas 
que conhecem e nas quais confiam, sobretudo as nacionais, sempre 
que estas existam nas categorias em análise. Marcas como a Fula 
(83% na categoria de óleos alimentares), da Abreu (72% na categoria 
agências de viagens) e, incontornavelmente, a Delta Cafés, que 
registou a maior votação dos portugueses na categoria de cafés, 
com o administrador do Grupo Nabeiro / Delta Cafés, João Manuel 
Nabeiro, a representar a empresa na cerimónia de entrega de prémios 
da edição 2013. “É com enorme orgulho que recebo, uma vez mais, o 
prémio referente a esta distinção. Prova cabal da confiança de todos os 
portugueses, cujo carinho e preferência procuramos honrar no nosso 
quotidiano”, referiu o administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Caixa Geral de Depósitos, Continente, Galp, Sagres, Sapo e TMN 
são outros exemplos de mais insígnias nacionais merecedoras da 
confiança dos consumidores portugueses.
As conclusões resultam do estudo “Marcas de Confiança 2013”, da 
Selecções do Reader’s Digest, realizado em 12 países europeus, que 
avalia os níveis de confiança dos consumidores em marcas repartidas 
por 40 categorias. 
De notar que nesta 13.ª edição foram incluídas três novas categorias: 
Anticelulíticos e Adelgaçantes, Lojas de Roupa Infantil e Puericultura 
e Óticas.

Delta Cafés no topo de
preferência dos portugueses
A edição de 2013 do estudo “Marca de Confiança” consagrou a Delta Cafés no topo de 

preferências dos portugueses. Empresa líder no mercado de cafés em Portugal, com mais de 

50 anos de história, a Delta Cafés continua a merecer a confiança crescente dos portugueses. 

Atributos como Qualidade, Imagem e Responsabilidade Social são muito valorizados 

pelo consumidor, contribuindo para índices de confiança na ordem dos 72%.

fotos SRD
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GASTRONOMIA
CHEF VÍTOR MATOS

CHEF EXECUTIVO LARGO DO PAÇO
texto ALEXANDRE PAULO fotos SARA MATOS

De Neuchâtel, na Suíça, trouxe consigo a disciplina e o rigor já habituais 
no Centro da Europa. Formação de base que foi moldando o seu percurso 
enquanto profissional mas que teve, igualmente, o mérito de o ajudar a 
potenciar aquilo que é “a matriz da memória”: os paladares intensos da 
gastronomia portuguesa. Ou não fosse a gastronomia um dos principais 
legados da portugalidade, capital que acom-
panha os muitos que deixam o país rumo a 
novas paragens, com Vítor Matos, de 36 anos, 
a fazer o caminho inverso após muitos anos 
emigrado na Suíça.
Na liderança da cozinha do Largo do Paço já lá 
vão três anos, o chef Vítor Matos assume todas 
as suas raízes, base da sua linha gastronómica 
que concilia com o melhor da técnica e do rigor 
da cozinha centro-europeia. E quando duas 
correntes tão antagónicas, mas complementares, 
se cruzam o resultado só poderia ser de 
excelência, a mesma que o Largo do Paço já 
havia habituado os seus exigentes clientes, mas 
na qual Vítor Matos encaixa na perfeição. Sem 
se deixar pressionar em demasia pela distinção 
com uma estrela Michellin que o Largo do Paço 
ostenta, é à conjugação de esforços da equipa 
que aqui labora que o chef executivo atribui 
mérito, considerando-a um dos muitos aspetos 
diferenciadores deste estabelecimento: “Desde 
já a equipa que a constitui pois para mim uma 
casa são as pessoas, temos uma equipa de sala 
atenciosa e cordial e uma equipa de cozinha 
jovem e dinâmica em que todos os dias temos como objetivo proporcionar 
momentos únicos de prazer e bem estar a cada cliente”.
Mas também à frescura e riqueza das boas matérias-primas, de variados 
locais, com caráter singular e único. “Fazemos uma cozinha sensorial 

que tem por base os sentidos, ponto de partida e de chegada de qualquer 
experiência. Porque o processo criativo subjacente à conjugação de texturas, 
cores, aromas e sabores pressupõe o estímulo dos sentidos de quem cria e 
inevitavelmente provoca os sentidos do consumidor. Os sentidos funcionam 
como um laboratório virtual, palco de experiências cujas cobaias são os 

próprios consumidores”.
Experiências que mais não são do que o cruzar 
de diferentes emoções de quem decidiu um dia 
voltar a casa e tornar mais rico o panorama 
gastronómico nacional. “As técnicas e a 
tecnologia são condição “sine qua non” para 
todo este projeto de cozinha cultural, moderna 
e evolutiva. Esta é a última das vertentes em 
que assenta este projeto, um projeto de cozinha 
cultural, moderna e evolutiva. Tal conceito só se 
torna possível com o acompanhamento atento 
e constante das novas tendências, inovando-
as e renovando-as. E todo este processo carece 
da aplicação da tecnologia que neste universo 
se revela imprescindível, só assim se torna 
possível o conceito de cozinha tecnológica, 
sempre em constante evolução e consequente 
aprendizagem”.
A mesma que garante reservar para o 
seu futuro, sem descurar as suas raízes 
transmontanas cujo carinho e memória fazem 
parte da sua alma de viajante. Do conforto 
da cozinha há exigência de quem o avalia 
quotidianamente na liderança desta equipa 

que ajudou a colocar Amarante entre os destinos obrigatórios da boa 
gastronomia em Portugal. Materializado espaço fantástico e acolhedor que 
é o Largo do Paço, que dispõe de uma vista única sobre o rio Tâmega e 
mosteiro de São Gonçalo, bem no coração da cidade.

Alma de viajante
de inspiração e identidade

A juventude não esconde o talento e a vontade vincada em ir mais longe na prática 

de uma cozinha feita de identidade e inspiração. É esta a base do chef Vítor Matos, 
chef executivo do restaurante Largo do Paço, em Amarante, que em harmonia com a 

sua brigada e restante equipa de sala faz deste restaurante um destino especial no 
panorama gastronómico nacional.
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Cozinha de identidade e memórias
que aguçam os sentidos

GASTRONOMIA
CHEF VÍTOR MATOS
fotos SARA MATOS

O chef executivo do restaurante Largo do Paço, na Casa da Calçada, em Amarante, Vítor 
Matos, apresenta-nos a sua sugestão de refeição e cartão de visita de toda a experiência 

gastronómica que se pode viver neste restaurante distinguido com uma estrela Michellin. 

Onde toda esta magia que aguça os sentidos tem como o base o bom produto, o rigor da 
confeção e o cruzamento de diversas escolas gastronómicas.
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PARFAIT DE FOIE GRAS 
COM GINJAS
Receita para 4 pessoas

PARFAIT DE FOIE GRAS
INGREDIENTES:  
150gr foie gras 
150gr nata
q.b flor sal Tavira 
q.b pimenta moinho 
172dl vinho do Porto branco Lágrima 
3dl moscatel do Douro 
1,5 folhas de gelatina 

PREPARAÇÃO:
Temperar o foie gras com flor de sal, pimenta e vinho do Por-
to, deixar marinar em vácuo durante 12 horas. Cozer a baixa 
temperatura (60cº) durante 30 minutos e deixar repousar 
durante 10 minutos. Aquecer a nata a 70cº, juntar o foie gras 
e triturar. Dividir em quatro pratos e reservar no frio.
Reduzir o moscatel a 1/3 e juntar a gelatina demolhada. 
Deixar arrefecer a gelatina sem solidificar. Dividir a gelatina 
sobre o parfait de foie gras.    

PARA A ESPUMA DE GINJA
INGREDIENTES: 
3dl sumo de ginja 
20gr açúcar 
3 folhas de gelatina 

PREPARAÇÃO:
Ferver o sumo de ginja com açúcar, juntar a folha de ge-
latina. Reservar em sifão durante 12 horas no frio. 

PARA A GELEIA DE GINJA 
INGREDIENTES:
3dl sumo de ginja 
100 gr açúcar 
5gr pectina 

PREPARAÇÃO:
Cozer lentamente o sumo com açúcar até redução de 
metade, juntar a pectina, ferver e reservar no frio. 

FINALIZAÇÃO:
Germinado de hortelã 
Cerejas de foie gras 
Granulado de ginja liofilizada 

SALMONETE COM MOLHO DE 
OURIÇO-DO-MAR, PERCEBES E 
CANELONNE DE CARABINEIRO 
Receita para 4 pessoas

SALMONETE NO SAUTÉ
INGREDIENTES:  
4 filetes de Salmonete 
! azeite extra virgem
q.b flor de sal de Tavira
q.b pimenta moinho   

PREPARAÇÃO:
Temperar os salmonetes com sal e pimenta. Corar os 
salmonetes num sauté bem quente em azeite e acabar a 
cozedura na salamandra.    

MOLHO DE OURIÇO-DO-MAR
INGREDIENTES: 
200gr caldo de crustáceos 
20gr echalote picada
! dl azeite extra virgem 
80gr caviar ouriço-do-mar 
" dl nata 
Fígados dos dois salmonetes
! dl brandy 
 
PREPARAÇÃO:
Puxar a echalote em azeite, juntar os fígados, flamejar com 
brandy. Juntar o caldo de crustáceos e deixar reduzir a 
metade. Juntar o caviar e nata e emulsionar. Passar pelo 
passador de rede e retificar o tempero. 

CANNELONIS DE CARABINEIRO 
INGREDIENTES:
2 uni cannelonis 
80gr miolo de carabineiro 
" dl da nata 
" uni clara 
5gr cebolinho picado 

PREPARAÇÃO:
Cozer os cannelonis e reservar. Triturar o miolo com nata e 
clara. Temperar e juntar a cebolinho. Rechear os cannelonis 
e cozer a vapor durante 2 minutos.   

FINALIZAÇÃO:
Espuma do mar 
Percebes 
Mistura de algas 
Azeite de carabineiro 

“PÊSSEGO MELBA” - 
HOMENAGEM A AUGUSTE ESCOFFIER 
Receita para 4 pessoas

PÊSSEGOS
INGREDIENTES:  
4 esferas de chocolate branco 
(pintadas a imitar um pêssego)
350gr polpa de pêssego
50ml água
30gr açúcar 
4 folhas de gelatina   

PREPARAÇÃO:
Fazer uma calda de açúcar com água e açúcar, juntar a 
gelatina demolhada e deixar a dissolver. Juntar a polpa e 
triturar. Passar pelo passador de rede e reservar num sifão 
com carga de co2 durante 12 horas no frio. Rechear os 
pêssegos com a espuma.      

MOUSSE DE BAUNILHA
INGREDIENTES: 
250ml de leite
50gr de gemas
75gr de açúcar
13gr de farinha
213gr de maizena
" vagem de baunilha
1,5dl natas batidas  

PREPARAÇÃO:
Ferver o leite com a baunilha. Misturar as gemas com o 
açúcar, a farinha e a maizena. Verter o leite a ferver sobre este 
aparelho e levar ao lume até engrossar um pouco. Reservar 
coberto com película em contato com o creme para não criar 
crosta. Depois de frio envolver as natas batidas.

COULIS DE FRAMBOESA 
INGREDIENTES:
200gr de polpa de framboesa
100gr de açúcar 

PREPARAÇÃO:
Cozer a framboesa com o açúcar durante 5 minutos. 
Passar pelo etamine e reservar no frio.  

SORVETE DE PÊSSEGO
INGREDIENTES: 
500gr de polpa de pêssego
1dl caldo de açúcar a 40%
15gr glucose 
5gr de glicerina 

PREPARAÇÃO:
Juntar todos os ingredientes e congelar no blast chiller. 
Passar na pacojet. 
 
FINALIZAÇÃO:
Geleia de baunilha 
Flor de sabugueiro 
Germinado de hortelã 
Espuma de framboesa 
Coulis de pêssego 
Framboesa liofilizada
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Através dos nossos projetos mais emblemáticos, como a Frota Solidária, 

o Prémio Escolar Montepio e o Prémio Voluntariado Jovem, ajudamos 

as instituições a cumprir a sua missão de inclusão e reconhecemos 

o mérito daqueles que, no território da escola ou nas organizações 

solidárias, descobrem novos caminhos inclusivos e empreendedores.

Estamos igualmente atentos à evolução que a área da responsabilidade 

social está a registar e procuramos adequar procedimentos e 

prioridades, incorporando as recentes perspetivas de investimento 

social, de avaliação do impacto e de monitorização de resultados.

Acreditamos que as organizações maiores e com mais recursos devem 

constituir alavancas e faróis para as restantes e, como instituição 

particular de solidariedade social, entendemos que devemos 

disponibilizar meios às congéneres para que possam crescer e tornar-se 

cada vez mais autónomas e interventivas.

A cada ano apoiamos, financeiramente, mais de 150 projetos em todo 

o território nacional, permitindo experienciar novas respostas, alargar 

áreas de intervenção, formar colaboradores e beneficiários e melhorar 

infraestruturas. Mas temos também a possibilidade de disponibilizar 

apoio técnico e a colaboração dos voluntários do Grupo Montepio.

Queremos ser um investidor exigente, que acredita nas capacidades e 

no profissionalismo da economia social, mas, sobretudo, um parceiro 

que ajuda a conceber, implementar e avaliar ideias empreendedoras e 

que podem fazer a diferença.

OPINIÃO
ANTÓNIO TOMÁS CORREIA
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MONTEPIO

Falar da Fundação Montepio e da sua obra é sempre um desafio, 

principalmente quando o testemunho é incluído numa publicação tão 

meritória e que reflete, como poucas, o sentido da responsabilidade 

social corporativa.

Ao longo dos últimos 18 anos, a Fundação Montepio tem vindo a 

desenvolver uma atividade consolidada e abrangente em prol do 

desenvolvimento da economia social e no apoio a projetos inovadores e 

credíveis, promovidos por entidades do sector social.

O seu início foi tímido e focado na educação e formação, mas assume 

hoje um papel relevante noutras áreas, como a solidariedade e a 

saúde, e cremos que é um parceiro credível e reconhecido por muitas 

organizações da sociedade civil.

Privilegiamos a aposta em projetos inovadores e sustentáveis e na 

procura de novos modelos de gestão, que permitam às instituições 

particulares de solidariedade social enfrentar os novos desafios da 

sustentabilidade.

E porque acreditamos que não podemos atingir estes objetivos 

ambiciosos sozinhos, assentamos a nossa atuação em parcerias sólidas 

com outras entidades da economia social, empresas, estruturas públicas 

e universidades, nas quais se inclui a DELTA.

Procuramos aliar a ação à investigação, promover a reflexão crítica e a 

avaliação e, sobretudo, afirmar e valorizar o mutualismo e a cidadania 

responsável.

FUNDAÇÃO MONTEPIO
Ao serviço da Economia Social
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Solidariedade social 
multiplicada por 2000

Na manhã de 1 de junho, cerca de 2.000 pessoas caminharam ao longo da marginal da 

Figueira da Foz, naquela que foi a maior manifestação do género nesta localidade. O programa 

“Tempo para Dar”, da Associação Coração Delta, juntou-se à Associação Gastronómica 

“Figueira com Sabor a Mar” e ao Município da Figueira da Foz para dar corpo a uma iniciativa 

que permitiu angariar mais de 6.000 euros para a família do polícia marítimo Adriano Martins, 

falecido durante uma missão de salvamento. 
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CORAÇÃO DELTA
TEMPO PARA DAR

texto JOÃO VINAGRE fotos D. R.

Uma manhã de sol e temperaturas amenas foi o melhor prenúncio para 
o sucesso da caminhada solidária marcada para a Figueira da Foz no 
primeiro dia, e sábado, do mês de junho. Desde bem cedo que a Esplanada 
Silva Guimarães, paralela à marginal, começou a encher-se de gente de 
todas as idades, equipada a rigor para fazer o percurso com cerca de   três 
quilómetros de extensão que teve início e fim naquele local.
O pontapé de saída para a iniciativa partiu da Associação Gastronómica 
“Figueira com Sabor a Mar” e contagiou com o seu entusiasmo o programa 
“Tempo para Dar” da Associação Coração Delta - através do departamento 
da Delta Cafés em Coimbra – e a Câmara Municipal da Figueira da Foz. 
Com a solidariedade a dar o mote para o evento, ficou desde logo decidido 
que a verba angariada se destinaria integralmente à família do polícia 
marítimo Adriano Martins, falecido a 10 de abril deste ano ao largo da 
Praia do Cabedelo, no decurso da operação de salvamento aos tripulantes 
de uma lancha naufragada.
A resposta da população figueirense e da região envolvente não se 
fez esperar. Nas semanas e dias que antecederam a caminhada foram 
angariadas sensivelmente 1.500 inscrições, às quais se viria a juntar mais 
meio milhar na manhã de 1 de junho. Feitas as contas, cerca de 2.000 
pessoas juntaram-se à iniciativa e permitiram angariar mais de 6.000 
euros.

A dança e o padrinho Fernando Mendes
Antes do início da caminhada, enquanto os voluntários do “Tempo para 
Dar” se atarefavam nos dois espaços de secretariado a validar as inscrições 
e entregar “kits” de participação com t-shirt, água e fruta, a Esplanada 
Silva Guimarães animou-se com a atuação das alunas da Kompassus Daya 
Dance. Ritmo e alegria  são atributos desta escola de dança que funciona 
nas instalações da Assembleia Figueirense e foi fundada há sete anos pela 
professora Daya, uma cubana radicada na Figueira da Foz.
Ritmo que serviu de preâmbulo para o aquecimento dos participantes 
ao som da “zumba”, um ritmo latino muito em voga, pelo professor Nuno 
Paulo, professor de educação física na Associação Bairro Novo da Figueira 
da Foz e que também se juntou a esta iniciativa.

A Avenida Marginal foi, entretanto, cortada ao trânsito automóvel e, agora 
sim, estava tudo a postos para se pôr em andamento a imensa moldura 
humana de t-shirts brancas com o logótipo “Tempo para Dar”. Não sem que 
antes o padrinho da caminhada, o ator e apresentador televisivo Fernando 
Mendes, tivesse dado ordem de partida com o seu habitual humor.
O popular ator apenas acompanhou a caminhada nas primeiras centenas 
de metros – fez o resto do percurso à boleia numa viatura da PSP – mas 
à frente dos dois milhares de caminhantes estiveram sempre as três 
personalidades representativas da organização: Mário Esteves, presidente 
da Associação “Figueira com Sabor a Mar”, o presidente do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, Rui Nabeiro, assim como o presidente da Câmara da Figueira 
da Foz, João Ataíde.

Final emotivo
Sensivelmente uma hora depois do início, a caminhada solidária na 
Figueira da Foz regressava à Esplanada Silva Guimarães para o desfecho, 
consubstanciado na entrega simbólica do cheque no valor de 6.203,81 euros 
a Luís Godinho, cunhado do falecido polícia marítimo Adriano Martins. 
Viveram-se momentos de grande emotividade quando o comandante 
local da Polícia Marítima e da Capitania do Porto da Figueira, capitão 
Rui Cebolas Amado, recuperou o testemunho lido aquando da missa de 
sufrágio pelo subordinado desaparecido e dirigiu palavras de conforto à 
família “que entregou a sua vida para salvar outras na mais nobre missão”.
Antes da intervenção de Rui Amado, o presidente da Associação “Figueira 
com Sabor a Mar”, Mário Esteves, destacara “o espírito solidário das gentes 
da Delta, que vieram até nós com o seu enorme coração mostrar-nos o que é 
o sentimento solidário”.
Para Rui Nabeiro, “em momentos tão difíceis como este, saber distribuir é 
saber receber”, acrescentando que “as empresas devem ter responsabilidade 
social e vir para a praça pública dar o exemplo”.
Parafraseando as palavras do presidente do Município da Figueira da Foz, 
João Ataíde, “este 1 de junho de 2013 fica para a história da cidade como 
um dia em que houve tempo para dar aos outros aquilo que há de melhor 
em nós”.
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CORAÇÃO DELTA
INICIATIVAS
texto DUARTE CUNHA fotos D.R.

CEAN vence “concurso de ideias”
para controlar o tabagismo

No âmbito da Conferência Internacional sobre Prevenção e Controlo do Tabagismo, que 

terá lugar de 14 a 15 de novembro de 2013, em Lisboa, na Faculdade de Medicina de Lisboa e 

a Universidade do Minho, em colaboração 

com o Programa Eco-Escolas e a Direção-Geral 

da Educação, estão a lançar um “Concurso 

de Ideias” na temática da prevenção e 

controlo do tabagismo. A apresentação 

pública das ideias que obtiverem 

as melhores pontuações foi 

realizada a 31 de maio para 

celebrar o “Dia Mundial 

sem Tabaco”.

Para cada nível de concorrentes, foram classificadas como vencedores as 
três “ideias” que obtiverem as pontuações mais elevadas na avaliação pelo 
Júri do Concurso, ficando o Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN) em 
terceiro lugar com o projeto “Embaixadores da Felicidade”.
Cada uma das “ideias” vencedora foi premiada com um prémio pecuniário, 
a atribuir ao grupo-autor, para implementação do projeto, recebendo, 
ainda, cada elemento (aluno e professor) dos grupos vencedores um 
prémio alusivo ao concurso.
Os prémios pecuniários são função do nível de classificação, sendo 
independentes do nível de ensino dos grupos concorrentes. Para cada 
prémio, o montante atribuído foi de: 1.º prémio – 750€; 2.º prémio – 500€; 
3.º prémio – 250€
Cada professor que tenha integrado os grupos vencedores recebeu, também 
como prémio, uma inscrição gratuita para a Conferência Internacional na 
temática do “Concurso de Ideias”, que vai ser realizada em Lisboa, de 14 a 
15 de novembro de 2013. 
O Concurso Nacional de Ideias “Faz de Cada Cinzeiro um Jardim!” envolveu 

a participação de mais de 600 alunos, professores e representantes de 
instituições locais, apoiantes da participação no concurso. 
Nesta cerimónia, o júri seriou as propostas finalistas, em cada nível 
de ensino definido em regulamento, tendo-se baseado em critérios de 
operacionalização e sustentabilidade da “ideia” e da relevância dos 
resultados esperados, em termos de mudança nas comunidades-alvo. E 
foi com o projeto “Trabalhe na Desportiva....Desporto no trabalho, práticas 
saudáveis em locais de trabalho”, coordenado pelos professores Carlos Pêpe 
e Sancho Moura, que os alunos Luís Timóteo, Ricardo Leonardo, Ana Rita 
Pereira, Maria João Pereira e António Nanita conquistaram o terceiro lugar 
deste concurso que visa alertar para a prevenção e controlo do tabagismo. 
De acordo com o Eurobarómetro, em Portugal, cerca de 23% da população é 
fumadora. Um terço dos fumadores permite que se fume em toda a casa e 
quase 15% assume fumar no carro na presença de crianças. 
Desde 1987, a OMS promove o “Dia Mundial sem Tabaco”, celebrado 
anualmente a 31 de maio, com o objetivo de alertar e proteger as gerações 
atuais e futuras relativamente à epidemia tabágica.
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Ações Tempo para Dar de norte a sul de Portugal
Desde o início do ano que o programa de solidariedade social, Tempo 
Para Dar, da Associação Coração Delta, tem vindo a realizar diferentes 
ações, de norte a sul do país. Estas iniciativas têm como objetivo angariar 
fundos, que permitam intervir junto dos estratos mais desfavorecidos da 
população idosa de Portugal.
No mês de fevereiro, o departamento de Lisboa, realizou o concurso de 
fotografia “Os Maiores”, onde participaram 15 pessoas. Número superior 
registado na caminhada Tempo para Dar, a 1 de junho, na Figueira da Foz, 
que juntou 2.000 participantes, iniciativa simultânea à realizada em Faro, 

CEAN acolheu parceiros do 
Projeto Comenius   
O Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN) recebeu, em Campo 
Maior, os parceiros do Projeto Comenius “Celebrações de 
diferentes culturas”. Para além de Portugal, fazem parte 
deste projeto a vizinha Espanha (Colégio Manuel Pacheco 
Español, Badajoz), o Reino Unido (Wyvil Primary Schooll, 
Londres), a Alemanha (Grundschule Neves Tor, Berlim) e a 
França (Iss Tommaso Fiore, Guiana Francesa).
Durante a semana de trabalho, para além das reuniões 
onde se definiram novas tarefas e analisaram as que 
já foram realizadas, o grupo teve a oportunidade de 
conhecer a dinâmica realizada no CEAN, bem como nas 
escolas do Agrupamento de Escolas de Campo Maior. Foi 
ainda realizada uma caminhada na vila de Marvão, bem 
como na cidade de Évora (cidade Património Mundial). A 
semana terminou na capital, onde os parceiros tiveram 
a oportunidade de conhecer uma das grandes tradições 
de Portugal: o Fado, considerado Património Imaterial da 
Humanidade.
O projeto “Celebrações de Diferentes Culturas” é pioneiro 
na difusão da Língua Portuguesa e do desenvolvimento de 
competências interculturais em públicos jovens. 

com 50 participantes, e que sucedeu às caminhadas diurna e noturna de 
Degolados, onde participaram, no total das duas ações, 200 participantes. 
O departamento de Beja promoveu um dia diferente ao ar livre, uma 
pescaria no Alqueva, onde o convívio e boa disposição reinaram e que 
contou com grande adesão dos colaboradores do departamento, enquanto 
o departamento de Faro destacou-se com a realização de um passeio de 
BTT, com 30 ciclistas envolvidos.
Já o departamento de Viana do Castelo dinamizou o seu Mealheiro 
ao participar na Feira do Alvarinho em Melgaço, onde contou com a 
participação de todos os colegas, com o departamento de Mirandela a 
realizar um  sorteio de rifas para um mini cabaz.
No âmbito da comemoração de datas festivas, e com o objetivo de combater 

o isolamento dos idosos, os Voluntários de Degolados  entregaram 
amêndoas da Páscoa e flores no Dia da Mãe.
Outras iniciativas a destacar aliam o fazer bem ao próximo com os sabores 
mais gulosos. Enquanto os voluntários da Nabeirodist deram largas aos 
seus dotes pasteleiros e leiloaram os bolos por si confecionados, o Coração 
Delta, MRAN e Torrefação Camelo, participaram na primeira festa do bolo 
branco, iniciativa realizada em Santo Amaro, no concelho de Sousel.
Os voluntários do Tempo para Dar quiseram também associar-se à promoção 
do desporto e dos estilos de vida mais saudáveis e já dinamizaram, ao 
longo deste ano, diferentes 
ações neste sentido. 
O futebol serviu de mote 
para a angariação de fundos, 
através da realização do 
segundo torneio de futebol 
Tempo Para Dar, em Gon-
domar, e que contou com a 
colaboração de voluntários 
do departamento do Porto. 
Também os departamentos 
de Lisboa e Queluz pro-
moveram iniciativa similar 
através de um torneio en-
volvendo colaboradores de 
ambos os departamentos, 
somando um total de 150 
participantes.
Venda de t-shirts, de bolos, 
de prendas para o Dia dos 
Namorados e Dia da Mãe, 
jantares solidários, lanches 
mensais, noite de fados, 
feiras de merchandising, 
sorteios de bicicletas, do 
borrego da Páscoa e de 
bilhetes para o jogo de futebol 
que opôs o Sporting Club de 
Portugal ao Sport Lisboa e 
Benfica, muitas foram as 
iniciativas dinamizadas por 
estas equipas.
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O melhor de ontem e de hoje
n’ A Padaria Portuguesa

UM CLIENTE, UM AMIGO
A PADARIA PORTUGUESA
texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS

Com 15 lojas em funcionamento, A Padaria Portuguesa é mais do que um conceito de 

pastelaria e padaria, ao conciliar o melhor da gestão moderna com a tradição e imaginário 

coletivo dos portugueses. Lojas de bairro, espaços de todos os dias, preços competitivos, 

produtos de elevada qualidade, muita simpatia e atendimento eficiente. Tudo o que precisa 

no “café do seu bairro”, aberto ao longo de todo o dia, sempre com um cheirinho agradável 

a pão acabado de cozer. E não só...



DELTA MAGAZINE
ABRIL/JUNHO’13 53

produtos”, sustenta Nuno Carvalho.
Qualidade que se estende ao próprio 

conceito de marca, criado de modo a fazer sentido para os portugueses e 
cujas lojas proporcionam uma experiência multissensorial, com o impacto 
visual e sonoro (“playlist” contínua com música de artistas portugueses 
em todas lojas) a serem aspetos chave de todo o conceito. “As nossas lojas 
foram pensadas ao mais ínfimo pormenor, desde a presença de um forno em 
cada loja, não só pela cozedura local, como pelo próprio cheiro caraterístico 
do pão a acabar de cozer, como as cores quentes dos azulejos laranjas, das 
aduelas de madeira ou dos próprios cestos de vime”.
Mas A Padaria Portuguesa quer ainda ser mais do que o ponto de encontro 
de diferentes gerações ou pessoas de diferentes estratos sociais. Esta rede 
de pastelarias e padarias portuguesas ambiciona atingir um nível superior 
de envolvimento e de confiança junto das comunidades envolventes. 
“Queremos que A Padaria Portuguesa seja aquele tipo de sítio onde a mãe 
deixa a chave de casa para o filho, algo tão comum noutros contextos 
e tempos”, confidencia Nuno Carvalho. Prova da aposta d’ A Padaria 
Portuguesa na construção de uma envolvência com as comunidades que 
serve é a oferta, recente, de um ginásio sénior na Junta de Freguesia de 
Benfica. 
Ações que visam reforçar os laços com as comunidades locais, construir 
relações, na qual é visível a aposta da rede em valorizar não só os clientes, 
como todos aqueles 
que consigo colaboram, 
constituindo a formação 
contínua dos seus 
colaboradores uma 
ação presente na sua 
atividade.
Com a ambição de 
alargar a sua rede de 
lojas, com forte foco na 
zona da Grande Lisboa, o 
responsável d’ A Padaria 
Portuguesa encontra as 
razões do sucesso na 
audácia do conceito ao 
ter conseguido saber 
interpretar o consumidor 
português, dirigindo-lhe 
uma proposta de valor 
que lhe interessa e na 
qual reconhece valor 
acrescentado. Mas não 
menos importante, o 
saber implementar por 
parte de uma equipa extraordinária, com a expansão a nível nacional a estar 
nos horizontes da marca, que, para já, está apostada no desenvolvimento 
do mercado de origem (Grande Lisboa).

O pão faz parte da dieta mediterrânica 
e o consumo de café apresenta-se como 
um gesto de sociabilidade bastante 
enraizado no sul da Europa no qual 
Portugal não é exceção. Com base nestas 
duas premissas nasceu, em novembro 
de 2010, a rede de padarias e pastelarias A Padaria Portuguesa, conceito 
que arrancou com a sua operação após identificar uma oportunidade de 
mercado para uma gestão profissionalizante, integrada, de uma rede de 
estabelecimentos neste âmbito. “A Padaria Portuguesa veio trazer uma 
visão de marca, de consumidor, assim como princípios de diferenciação 
bastante implementados”, introduz Nuno Carvalho, sócio-gerente da rede 
A Padaria Portuguesa.

Com um total de 
15 lojas em fun-
cionamento na área 
da Grande Lisboa 
(o objetivo é chegar 
a 20 espaços até 
final de 2013), par-
te integrante do su-
cesso deste conceito 
que tem deixado 
a sua marca na 
restauração nacional 
são as localizações 
privilegiadas das suas 
lojas mas também 
a proposta de valor 
disponibilizada ao 
consumidor e que 
assenta em três pi-
lares perfeitamente 
definidos: 1) a relação 
qualidade/ preço 
acima da média; 2) 
ambicionar gerar 
uma experiência de 
compra superior; 3) 

papel ativo na comunidade envolvente. “Queremos ter produtos de maior 
qualidade sem cobrar mais por isso. Exemplo disso mesmo é a utilização 
de excelentes matérias-primas (casos da massa brioche, ou da manteiga, na 
confeção, por exemplo) e dos próprios tempos de fermentação. Princípios 
tradicionais que são respeitados de forma a poder proporcionar o melhor 
produto acabado ao nosso cliente. Mas sem esquecer o preço, a exemplo do 
menu pequeno almoço por 2,50 euros e que contempla uma sanduíche de 
queijo, fiambre ou mista, em qualquer tipo de pão, acompanhado de um 
sumo de laranja natural e ainda um café. Estamos no mercado de “mass 
market” e temos que apostar na qualidade ou rotatividade dos nossos 
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Flores: paraíso na 
ilha das cascatas
A ilha das Flores é o ponto mais ocidental do continente europeu. Pequena, mas rica em 

termos de diversidade de natureza, promete uma estadia prazenteira. Um local a descobrir, 

pela sua fauna, pelos recantos escondidos, pelas mil e uma cascatas existentes, assim como 

pela simpatia dos seus habitantes. Ou por qualquer outro motivo que descubra por si...

ROTEIRO DELTA
ILHA DAS FLORES
texto  e fotos ALEXANDRA COSTA
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uma pausa nos miradouros do Portal, Pico da Casinha e Arcos Ribeira da 
Cruz. Delicie-se com a vista. No miradouro do Portal, por exemplo, sobressai 
o contraste entre a imensidão do oceano e o verde das encostas. No Morro 
Alto, o ponto mais elevado da ilha, com 914 metros de altitude, conseguirá 
ter uma vista panorâmica não só sobre as lagoas e vales mas também sobre 
as localidades de Fajã Grande e Fajãzinha. 
Mas as Flores é mais do que encostas escarpadas e 
verde luxuriante. A ilha é também conhecida pelas 
suas mil e uma cascatas. Há inúmeras para conhecer e 
admirar. Mas há uma que sobressai. Que é imperdível. 
Trata-se da Cascata da Ribeira Grande, na Fajãzinha. 
Com uma queda de água de 300 metros faz parte de 
um conjunto de mais de duas dezenas de cascatas 
existentes no local. A paz existente no local é algo 
indiscritível. Aproveite, leve o fato de banho e um 
farnel e desfrute do silêncio e da natureza. Uma outra 
alternativa é a cascata do Poço do Bacalhau. Localizada 
na Fajã Grande, tem uma altura de 90 metros e termina 

numa lagoa natural. 
Se não é assim tão 
aventureiro pode 
optar por banhar-
se numa das várias 
piscinas naturais 
existentes na ilha das Flores. Pode 
escolher entre as de Santa Cruz, as 
praias junto às Lajes das Flores ou a 
praia de seixos da Fajã Grande. 
Mas não se limite a conhecer a ilha por 
terra. Aproveite e faça um passeio de 
barco. Conheça a ilha pelo mar, visite 
algumas das grutas e aproveite para dar 
um mergulho. Seja ou não com botija. 
Há certas maravilhas da ilha que só 
são visíveis pelo mar. É o caso do Arco 
de Santa Cruz das Flores ou o Ilhéu 

Faz parte, juntamente com a ilha do Corvo, do Grupo Ocidental do 
arquipélago dos Açores e tem apenas 16,6 quilómetros de comprimento e 
12,2 quilómetros de largura. A morfologia da ilha das Flores é dominada 
por terreno montanhoso, caraterizado por grandes ravinas e gigantescas 
falésias. Isto faz com que seja uma ilha ventosa e com uma pluviosidade 
superior à verificada no resto do arquipélago. E quem pensa que isto é 
mau, desengane-se. O aumento de água faz com que seja a ilha mais verde.
Embora “pequena” há muito para ver e fazer na ilha das Flores, 
principalmente se é fã da natureza ou de desportos náuticos. O ideal é 
alugar um carro e partir à aventura. E tente ver todas as sete crateras 
vulcânicas, que entretanto se transformaram em lagoas: Caldeira Rasa e a 
Caldeira Funda no sul da ilha; caldeiras Branca, Seca, Comprida e a Negra 
no centro e a Caldeira da Lomba. Cada uma delas tem uma história e vista 
diferente. 
Por todo o lado se vêem hortênsias de cor azul, flor típica da ilha. Conta 
a história que as estas flores começaram a ser utilizadas como forma de 
dividir as propriedades, em detrimento dos muros. Não só preservam a 
divisória, como servem de proteção ao gado. 
No passeio pela ilha não 
deixe de visitar aquele que 
é um dos monumentos 
naturais mais famosos 
dos Açores, a Rocha dos 
Bordões. Ex-libris da ilha 
trata-se de um monumento 
natural, constituído por 
colunas de basalto verticais, 
com a aparência de grandes 
bordões. Ainda no âmbito 
das formações rochosas não 
deixe de visitar o Morro 
dos Frades. O nome vem do 
facto de a estrutura rochosa 
se assemelhar às silhuetas 
de um frade e de uma freira. 
No decorrer do passeio faça 
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de Maria Vaz. E, se gosta de histórias de naufrágios e de mergulhar para 
descobrir tesouros escondidos, saiba que a 10 de junho de 1909 o navio 
Slavonia, fruto de um nevoeiro cerrado e de uma forte corrente marítima, 
“entrou proa adentro pela costa do Lajedo”, tendo depois naufragado. O 
pedido de socorro foi ouvido pelos navios Prinzess Irene e Batavia que 
acorreram a socorrer os passageiros. 
Parte da carga foi recuperado mas há 
espólio que permanece no fundo do mar. 
Aproveite a viagem e faça mergulho. 
O arquipélago dos Açores oferece 
excelentes condições naturais para a 
prática de mergulho. Durante todo o 
ano.   A ilha das Flores é a ideal para a 
observação de cetáceos. Adicionalmente 
pode fazer pesca em rochedo, no mar 
ou nas ribeiras, onde há trutas em 
abundância.  Pelo meio não deixe de 
visitar a Gruta dos Enxaréus. 
Para muitos a imagem dos Açores está 
intimamente ligada à “vaquinha”. 
E na verdade estão constantemente 
presentes na paisagem. E, talvez por 
isso mesmo, um dos principais negócios 
seja a transformação do leite em queijo e 
iogurtes. Se é fã destas iguarias não pode 
deixar de fazer uma visita à Queijaria 
Pico Redondo, na Fajãzinha. Entre o 
simples queijo à variante com pimentão, 
passando pela versão com alho e salsa… 
a escolha não vai ser fácil. 

Quem aprecia a boa comida não pode deixar de provar os peixes 
frescos. Ou o marisco, nomeadamente as lapas. Que, nos Açores, 
podem ser apreciadas de duas formas. Ou simples, só com uma 
gota de limão, ou temperadas com massa de pimentão. 
Em termos de alojamento os destaques vão para o Hotel das 
Flores. Localizado na zona industrial, a “dois passos” do 
aeroporto, trata-se da única unidade hoteleira de quatro estrelas 
da ilha. Dispõe de 26 quartos, com vista de mar, oferecendo 
simultaneamente serviço de bar e restaurante e dispondo de 
uma piscina. Uma boa opção para quem quer percorrer a ilha e 
ficar junto ao porto e ao aeroporto.
Se a sua preferência vai mais para o turismo rural, com o contato 
direto com a “terra”, então a solução é a Aldeia da Cuada. A 
partir da década de 60 a aldeia foi ficando desertificada, à 

medida que os seus habitantes procuravam novas oportunidades. O espaço 
foi depois recuperado por Teotónia e Carlos Silva, que deram vida às cerca 
de 10 habitações que constituem o aldeamento turístico. Aqui impera o 
sossego, o silêncio. E um regresso ao antigamente, com uma ponta de 
modernidade. 
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Maasai e Kilimanjaro reforçam
oferta Delta Q Origens
A Delta Q acaba de lançar mais dois blends da gama “Delta Q Origens”, Maasai e Kilimanjaro, 

para todos os apreciadores de café. Com o lançamento destes dois novos blends, a Delta 

Q encerra a viagem pelas origens do café com duas novas propostas que levam os mais 

exigentes amantes de café até ao Quénia e à Tanzânia.

Delta Q dá por terminada a “volta ao mundo 
do café” que começou a fazer ainda no 
decorrer de 2012. Ao todo, são seis os 
“blends” disponibilizados pelo conceito 
exclusivo de café em cápsulas da marca 
líder de mercado, que disponibiliza, com 
toda a conveniência e qualidade, algumas 
das mais remotas e sofisticadas origens do 
café.
Com aromas exclusivos e caraterísticas 
únicas, os dois novos lotes da marca 100% 
portuguesa vêm agora juntar-se aos outros 
quatro “blends” Origens, Malay, Abyssinia, 
Cartagena e Caribe. 
Proveniente dos férteis solos vulcânicos do Quénia, Maasai é um lote de 
café distinto e mundialmente apreciado pelo caraterístico aroma cítrico de 
frutos silvestres e pela marcante acidez e sabor intenso. 
Já o Kilimanjaro, oriundo de pequenas quintas do Vale do Rift, junto 
às encostas do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia, apresenta-se como um 

lote de café que revela um corpo consistente, 
uma acidez penetrante e um aroma intenso e 
frutado.
Com a nova gama Delta Q Origens, a marca 
portuguesa de café em cápsulas pretende 
reforçar a ligação com os verdadeiros 
apreciadores de café garantindo os valores 
inerentes à marca: qualidade, simplicidade e 
partilha.
Delta Q continua a primar pela inovação, 
diferenciação, mas sobretudo pela qualidade 

dos produtos que apresenta no seu portfólio. 
E os números assim o confirmam: em apenas 

seis anos, a marca exclusiva de café em cápsulas da 
Delta Cafés já vendeu mais de meio milhão de máquinas 

e conquistou a liderança no mercado doméstico de cápsulas 
de café. Recentemente, reforçou ainda a sua oferta com os equipamentos 
Qosy e com a solução Business, fazendo-se representar, presentemente, no 
canal Horeca e no canal Alimentar.
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