


O ALENTEJO EM GRANDE.
As grandes palavras da vida são letras que ecoam no coração. Também os grandes 
vinhos nascem de grandes letras, grandes castas, grandes pessoas. É por isso que 
a paisagem alentejana tem um “M” Mayor que as outras, que inspira a alma e faz 
desta uma Adega Mayor.
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A história da nossa empresa incentiva-nos a prosseguir com a nossa política de excelência e de inovação.

Quando criámos a marca Delta, e já passaram 50 anos, não tínhamos nada a perder. 

Atualmente, a nossa responsabilidade é grande. Ao longo dos anos temos sabido ultrapassar as situações que foram
surgindo. Assistimos e acompanhámos a evolução e crescimento dos mercados, bem como as voláteis tendências dos
consumidores.

Defendo que não podemos encarar o trabalho com uma atitude passiva, mas sim com rigor e ambição.

Esta é, sem dúvida, uma excelente oportunidade para deixar uma mensagem de otimismo a todos os leitores da nossa
revista. Escrevo-vos com a vontade e o otimismo de quem atravessou tempos difíceis sem nunca perder a esperança, tendo
procurado fazer, sempre, mais e melhor. 

Os tempos que correm são difíceis mas, como tudo na vida, acredito que serão passageiros. Na verdade, são momentos
como os que vivemos atualmente que podem, e devem, estimular o melhor em cada um de nós, para conseguirmos superar
as dificuldades impostas pela dureza da economia mundial e a fragilidade das finanças do nosso país.

Os motores para sairmos da crise são, sem dúvida, a motivação e o talento.

MENSAGEM
MOTIVAÇÃO E TALENTO

COMENDADOR 
RUI NABEIRO destaca a
ambição do grupo em crescer
nos mercados internacionais
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A crise pode despoletar uma série de comportamentos empreendedores que, seguramente, nos ajudarão a alcançar
segurança e estabilidade económica num futuro próximo.

Nesta edição abordamos, entre outros temas, a importância da nossa marca no mundo. Estamos confiantes em relação à
internacionalização da Delta, em relação às novas oportunidades de negócio para o nosso grupo empresarial, contrariando,
assim, o notório e sentido abrandamento económico que se vive a nível do mercado interno e europeu. 

Queremos chegar a um maior número de consumidores. Enfrentamos novos desafios que não assentam somente na
conquista de mercados mas na crescente globalização do comércio, nas tendências dos consumidores e na incessante
atividade da concorrência. 

Como é nosso apanágio, para a internacionalização definimos também uma estratégia sustentável. Queremos crescer, mas
bem. Definimos prioridades e traçámos um plano minucioso que nos permite, com segurança e tranquilidade, avançar com
os nossos produtos no mercado internacional.
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Os últimos dados divulgados pela União Europeia referentes ao desemprego revelam Portugal
com a terceira taxa mais elevada da Zona Euro, logo a seguir à Espanha e à Grécia que ocupam,
respectivamente, o primeiro e segundo lugar neste flagelo social que é o desemprego.

O Grupo Nabeiro/Delta Cafés, com muito esforço e com a perda de uma parte dos seus resultados,
tem tentado contribuir para minorar este drama, através de uma política de criação de emprego
que no último ano se traduziu pela criação para o País de 198 postos de trabalho. Em 31 de março
de 2011 o número de empregados do Grupo Nabeiro/Delta Cafés era de 2.877 e em 31 de março
de 2012 esse número passou para 3.075 pessoas com emprego.

Não nos limitamos a proclamar que devemos ser solidários. A Delta Cafés pratica essa
solidariedade.

Temos esperança no reforço significativo da ajuda recíproca entre as empresas e os portugueses.
E digo recíproca porque também os nossos consumidores devem neste momento difícil ser
completamente solidários com as suas empresas, consumindo os seus produtos, nomeadamente
com aquelas que continuam difícil mas orgulhosamente a serem nossas, detendo marcas
portuguesas e, acima de tudo, com aquelas em que a sua estrutura acionista se mantém
exclusivamente portuguesa.

O nosso País necessita de crescer, criar riqueza e desenvolver-se. Para isso vamos necessitar
bastante de nos ajudar uns aos outros e de aumentarmos radicalmente o nosso índice de
confiança.

EDITORIAL
DELTA CAFÉS   
UMA MARCA DE CONFIANÇA E SOLIDÁRIA
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Turismo de 
Portugal apresenta 
Welcome by Taxi   
O Turismo de Portugal apre-

sentou, na última edição da

BTL, o projeto Welcome by

Taxi que pretende melhorar

substancialmente a hospitali-

dade e a qualidade do atendi-

mento dos motoristas de táxi. O projeto, que arranca a 2 de abril, é

dinamizado pelas Escolas do Turismo de Portugal.   O curso, cujas ins-

crições já estão abertas, inclui um módulo de aprendizagem da língua

inglesa, expressamente dirigido às necessidades dos profissionais de

táxi no seu relacionamento com estrangeiros, e outro de formação nas

áreas da hospitalidade, como a imagem, comportamento e cortesia no

atendimento.  Por outro lado, pretende-se preparar os profissionais de

táxi na identificação dos principais pontos de atração turística das ci-

dades onde desenvolvem a sua atividade, de modo a capacitá-los para

o aconselhamento de espaços de animação diurna e noturna, restau-

rantes, bairros típicos, cafés, museus, esplanadas ou jardins.

Os profissionais de táxi são, muitas vezes, os primeiros e mais fre-

quentes interlocutores dos turistas que visitam Portugal, podendo ter

um efeito decisivo na forma como os estrangeiros percecionam o des-

tino. O Turismo de Portugal inicia, assim, mais uma etapa na formação

de ativos, que começará como projeto piloto em Lisboa, Porto e Faro,

mas se pretende depois alargar a todo o País.

A frequência desta ação de formação, dividida em dois módulos de 25

horas, dará automaticamente acesso ao selo de qualidade Welcome By

Taxi, criado pelo Autoridade Turística Nacional, e que funcionará futura-

mente como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da

sua atividade. Por outro lado, a frequência desta ação de formação de-

verá ser reconhecida para efeitos de renovação do CAP (Certificado de

Aptidão Profissional) de motorista de táxi pelo IMTT (Instituto de Mobi-

lidade e dos Transportes Terrestres).

Região Autónoma da Madeira com novas taxas de IVA    
A Assembleia da República aprovou, no passado dia 15 de março, o aumento da taxa de 16% para 22%. Esta proposta de

lei foi apresentada e aprovada em Conselho de Ministros no dia 7 de março e contém as alterações ao Imposto sobre o

Valor Acrescentado (IVA) e aos Impostos Especiais de Consumo em vigor na Região Autónoma da Madeira definidas no

Programa de Ajustamento Económico e Financeiro acordado entre o Governo da República Portuguesa e a Madeira.

No âmbito do programa de ajustamento à Região as três taxas de IVA irão subir, a partir de 1 de abril, reduzindo o dife-

rencial face às taxas aplicáveis em Portugal Continental para 1 ponto percentual. Assim, a partir daquela data, a altera-

ção das taxas de IVA será: Taxa reduzida: 4% para 5%; Taxa Intermédia: 9% para 12%; Taxa Normal: 16% para 22%.
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Cerveja Sagres renova a sua imagem    
A cerveja Sagres apresentou a sua nova imagem, que estará

no mercado, para todas as suas embalagens e variedades, a

partir do início de abril, mantendo as suas características, que

a tornam a “preferida dos portugueses”.

A nova imagem, que valoriza ainda mais o seu ADN de Portu-

galidade, tem como enquadramento modernidade, atualidade

e maior proximidade aos consumidores, reafirmando o orgu-

lho de ser “a verdadeira cerveja de todos os Portugueses”, em

Portugal e no mundo. A apresentação pública da nova ima-

gem foi feita no local emblemático do Padrão dos Descobri-

mentos, em Lisboa, um dos testemunhos, a par da cerveja Sagres, da Exposição do Mundo Português de 1940,

que ficaram para a posteridade.

Esta mudança visual da imagem da Sagres reforça o protagonismo do escudo, com as quinas, que está pre-

sente na marca desde 1940, garantindo maior visibilidade através do dourado e das cores nacionais, o verde

e o encarnado. 

“A nova imagem reforça o nosso objectivo estratégico, que tem sido a aposta na nossa Portugalidade e em ino-

vação, mantendo sempre o sabor e a origem de uma marca de cerveja que é 100% Portuguesa. Em 2008,

atingimos, ao fim de cerca de 20 anos, a liderança do mercado nacional e no ano passado apresentámos

uma nova assinatura “Sagres Somos Nós” e nesta sequência consideramos agora ser o momento certo de lan-

çar uma imagem renovada, reforçando a nossa ligação com todos os Consumidores e o nosso orgulho em Por-

tugal”, sublinhou na apresentação Alberto da Ponte, Presidente da Comissão Executiva da Sociedade Central

de Cervejas e Bebidas (SCC).

Esta nova imagem vai passar a estar presente em todas as campanhas da marca, a partir de abril, e em todos

os novos materiais que se colocarem no mercado.

Compal apresenta
“Frutologia”    
“Frutulogia” é o conceito da mais

recente campanha da marca

Compal que comemora os seus

60 anos. Seis décadas de muita

fruta, Portugalidade e qualidade

na escolha da matéria-prima. 

Mas afinal o que é a frutologia? “É

arte. É ciência. É a experiência e

conhecimento que ao longo de 60 anos fizeram da marca Compal a número 1 no mercado de sumos

e néctares”, explica Miguel Garcia, diretor da divisão de Sumos e Néctares da Sumol+Compal. “Esta

campanha assinala os 60 anos de da marca, uma celebração que queremos partilhar com todos os

consumidores que fizeram a nossa história”, acrescenta.

O anúncio de TV leva-nos ao famoso Mundo da Frutologia com personagens já conhecidas das

anteriores campanhas de Compal, através de um tema musical criado propositadamente para o

efeito. Quem não se lembra da D. Ana, do Sr. António ou do Sr. João? Personagens autênticas da vida

real, que incluem, inclusive, um Maori oriundo das Ilhas Fiji, que no filme retrata a origem do Kiwi.

Filmado em diversas localidades, a equipa de mais de 170 pessoas percorreu o Algarve, Colares,

Fundão, a aldeia histórica de Castelo Novo e Lisboa, em busca dos melhores cenários para o anúncio

de 1:45’ que será transmitido na íntegra hoje, pelas 19h55 nos canais generalistas e cabo (SIC

Notícias, AXN e Hollywood), desvendado a campanha teaser que está no ar desde dia 16 de março.

SEAOT associa-se à iniciativa 
“Limpar Portugal”    
A SEAOT acaba de aprovar uma portaria que estabelece

um regime excepcional, aplicável ao “Projeto Limpar Por-

tugal”, movimento cívico organizado por um grupo de ci-

dadãos, cujo desígnio consiste na eliminação do maior

número possível dos pontos de deposição ilegal de resí-

duos, através da cooperação de cidadãos voluntários e

entidades aderentes. 

O Governo entende, desta forma, justificar-se novamente

a criação de um regime excepcional aplicável a iniciativas

de voluntariado envolvendo a remoção de resíduos de

zonas de deposição ilegal e encaminhamento para des-

tino adequado, como é o caso de “Limpar Portugal”. 

Assim, e à semelhança do verificado nos anos transatos,

pretende a portaria aprovada simplificar procedimentos

que poderiam inviabilizar ou gerar obstáculos ao sucesso

da iniciativa, como é o caso do regime previsto na Porta-

ria n.º 72/2010, de 4 de fevereiro, que estabelece as re-

gras respeitantes à liquidação, pagamento e repercussão

da taxa de gestão de resíduos. 



Chef Lujbomir Stanisic no 24kitchen com ‘papa-quilómetros’     
Lujbomir Stanisic chega ao 24 Kitchen com o primeiro programa de produção nacional do canal. ‘Papa-Quilómetros’ estreia em finais

de março, às 22h00, e é uma viagem pelas terras e sabores de Portugal, de norte a sul, redescobrindo ingredientes e tradições.

‘Papa-Quilómetros’ é muito mais do que um programa de descoberta da nossa gastronomia. A cada episódio, Lujbomir Stanisic

protagoniza aventuras e encontros inesperados. Desde apanhar um porco com as próprias mãos, até à descoberta de uma freira que

produz um delicioso queijo da serra, são viagens e descobertas dentro das fronteiras do nosso país, que nos trazem os mais inusitados

sabores e histórias.

Lujbomir Stanisic já é bastante conhecido nas cozinhas portuguesas. Para acrescentar à sua longa experiência como chef de cozinha, ao seu fantástico restaurante, à sua participação

como júri do Masterchef português e ao seu trabalho como autor de um dos grandes livros de culinária do ano, Lujbomir é agora protagonista do seu próprio programa televisivo que

segue as pisadas do seu livro ‘Papa-Quilómetros’. 

O ‘Papa-Quilómetros’ é um programa de culinária que nos mostra a boa gastronomia portuguesa. Neste, o chef Lujbomir investiga e descobre os segredos e tradições das iguarias

nacionais que lhe deixam mais água na boca através de uma viagem pelos lugares mais bonitos de Portugal – Serra da Estrela, Gerês, Santa Cruz, Douro, Madeira, Vidago, Aldeias de

Xisto, Açores, Castelo Vide, Vimeiro, Sagres, Olhão, Meco e Vila Nova de Milfontes. Neste programa vamos aprender como cozinhar e preparar os melhores pratos com os melhores

ingredientes nacionais e pelas mãos de um dos grandes chefs portugueses. 

NOVIDADESjaneiro/março’12

Travelport assina novo acordo de full content com a SWISS      
A Travelport estabeleceu um novo acordo de “full content” com a Swiss International Air Lines Ltd (SWISS),

companhia aérea suíça. O acordo entre as entidades permite que as tarifas e o inventário da SWISS estejam

disponíveis para as agências de viagens que utilizam os sistemas de distribuição global Galileo e Worldspan.

A SWISS está integrada no grupo Lufthansa, fazendo parte da Star Alliance. A companhia dispõe de rotas para mais de 80 destinos em todo o mundo, como Zurique,

Banguecoque, Belgrado, Hong Kong, Los Angeles e Madrid. O acordo permite ainda que as agências de viagens que operam na Alemanha, Áustria, Suíça e

Liechtenstein, e participam nos programas SWISS Preferred Fares, não estejam sujeitas a qualquer taxa adicional nas reservas através dos GDS. 

Oliver Barthelmeh, responsável pela gestão de vendas, preços e distribuição da SWISS, reforçou a eficiência da Travelport na difusão das tarifas e inventário da

companhia aérea pelas agências de viagens espalhadas pelo mundo. A multinacional de turismo tem vindo a reforçar os acordos com as mais influentes

companhias aéreas, como American Airlines, Lufthansa e TAP, alargando a oferta disponível para os agentes de viagens.

Vitalis desafia os portugueses a praticar desporto e reforça no digital     
Vitalis aposta no digital com o lançamento do perfil no Facebook, em www.facebook.com/aguavitalis, e a renovação do site, em

www.vitalis.pt, que surgem como plataformas de comunicação dedicadas à ligação da marca à vida saudável e à prática desportiva,

nomeadamente enquanto Água Oficial das Maratonas. Nesse sentido, e por ser patrocinadora da 22.ª Meia Maratona de Lisboa,

Vitalis lança, ainda, “O Desafio Vitalis” incentivando os maratonistas a testar os seus limites e partilhar com os amigos no Facebook.

O novo site da Vitalis arrancou a 23 de março e destaca-se pelo novo design, estrutura e funcionalidades que o tornam mais abrangente, apelativo e simples de navegar,

permitindo uma maior interatividade e proximidade com os utilizadores. Dispõe de toda a informação sobre a história e a evolução da marca desde o lançamento em 1985,

a ligação ao desporto, as atividades e calendário de eventos que patrocina. Tem ainda uma área dedicada a conselhos de vida saudável “Olhe por si” e a aposta na

sustentabilidade.
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Axis Viana destacado entre os melhores hotéis do mundo 
Axis Viana, pertencente ao Grupo Axis Hotéis & Golfe, está entre os 11 hotéis eleitos pela revista norte-

americana Budget Travel como uma das “maravilhas da arquitetura”. A revista selecionou as unidades

hoteleiras, abertas nos últimos quatro anos por todo o mundo, que mais se destacam pela beleza da

construção, e entre as quais se encontram, por exemplo, o Jumeirah at Etihad Towers Hotel (Abu

Dabi), o Southern Ocean Lodge (ilha Kanguru, Austrália), o Hotel Americano (Nova Iorque), ou Marina

Bay Sands (Singapura).

A Budget Travel destaca o Axis Viana como um dos hotéis com arquitetura e design mais marcantes

e inspiradores, em todo mundo. A revista evidencia a construção em forma de lego do hotel português

– da autoria do arquiteto Jorge Albuquerque – que, já em 2009, havia sido referido pela Wallpaper como um dos expoentes máximos da “nova” imagem de Viana do

Castelo, eleita a “Meca da Arquitetura” pela revista londrina. 

A Budget Travel salienta os traços arquitectónicos contemporâneos do Axis Viana – evidenciando a conjugação do vidro, alumínio e pedra –, assim como a piscina

exterior do hotel e a vista única sobre o rio Lima e o Monte de Sta. Luzia. Considerado um dos mais arrojados projetos da hotelaria nacional, o hotel Axis Viana resultou

de um investimento na ordem dos 12 milhões de euros e desde a sua abertura, em 2008, tem despertado o interesse de inúmeros especialistas na área do design e

arquitetura.

O Grupo Axis Hotéis & Golfe é constituído por mais cinco unidades – Axis Ponte de Lima, Axis Ofir, Axis Porto, Axis Vermar e Basic Braga –, além de integrar o Axis Golfe,

único campo de golfe do Alto Minho. O grupo tem apostado numa oferta diversificada na região norte do país, que passa especialmente pela cultura, gastronomia,

desporto e promoção da saúde e bem-estar, enquanto factores de atração turística.

NOVIDADESjaneiro/março’12

Refrige reduz consumo de água em 50% em seis anos     
A Refrige, engarrafador exclusivo da Coca-Cola em Portugal, atingiu nos últimos seis anos

uma poupança recorde no que toca ao consumo de água, na ordem dos mil e quinhentos

milhões de litros, numa redução do rácio de utilização de água de 50%. Valores que

ultrapassam largamente os objectivos de desempenho das fábricas da Companhia Coca-

Cola a nível mundial, firmados com a WWF (World Wildlife Fund)  em 2007, de melhorar, em

20%, a utilização eficiente da água até este ano.

A fábrica da Refrige em Azeitão, única unidade de engarrafamento de bebidas da Companhia

Coca-Cola em Portugal, está a um pequeno passo de atingir a meta que traçou para 2016 de

baixar o rácio de utilização de água para menos de 2 litros por litro de bebida produzido.

Indicadores já muito próximos de atingir, sendo que o esforço de poupança de água na unidade de Azeitão se cifrou num consumo, em 2011, de 2 litros de água

por cada litro de bebida produzido.

A nível mundial, a Coca-Cola e as engarrafadoras locais têm vindo a cimentar compromissos abrangentes e ambiciosos de preservação da água, por ser o ingrediente

principal das bebidas do seu portefólio e um recurso vital para os ecossistemas, a saúde humana, o progresso e o desenvolvimento. 

No caso português, a Refrige tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com a Coca-Cola no sentido de, não só melhorar os indicadores de utilização eficiente

da água, mas também na sua reciclagem por via de uma Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de última geração, situada no interior das instalações

da Refrige, que permite devolver em segurança à natureza, 100 por cento da água não incorporada nas bebidas. 



Happy Hour no 
Hotel Miragem   

O Hotel Cascais Miragem, a pensar

nos seus clientes que gostam de

desfrutar de um local privilegiado

no final do dia de trabalho, criou

uma Happy Hour todos os dias

entre as 18h00 e as 20h00, com

um 25% de desconto sobre todos

os cocktails.

Desfrute do pôr do sol desde o Bar

Cristóvão Colombo com a melhor

vista sobre a Costa do Estoril e a

Baía de Cascais enquanto saboreia um dos deliciosos cocktails Miragem.

Com uma atmosfera de requinte, e uma vista deslumbrante sobre o Atlântico, o Hotel Cascais Miragem é um local esplêndido

para a sua viagem de férias ou de negócios. Com 192 quartos, incluindo 11 suites à sua escolha, 18 salas de reuniões e

congressos, 2 bares e 2 restaurantes, lojas e um serviço capaz de satisfazer as mais exigentes expectativas.

Aldeias de Crianças SOS celebram 
48 anos em Portugal 
Ao longo dos últimos 48 anos, as Aldeias de Crianças SOS têm marcado a

diferença em Portugal pelo seu modelo único de acolhimento de crianças.

Graças ao mesmo, cada criança é integrada numa família SOS com os

seguintes princípios: estando ao cuidado de uma Mãe social, todas as crianças vivem como irmãos e irmãs, sendo que os

irmãos naturais ficam sempre juntos na mesma família SOS. Desta forma, cada família cria o seu próprio lar e fica inserida

numa comunidade - a Aldeia SOS.

Existem três Aldeias, situadas em Bicesse, Vila Nova de Gaia e Guarda e dois apartamentos de autonomia em Rio Maior e

Alcântara, constituídas por grupos de famílias SOS, que vivem em conjunto, num ambiente de convívio e apoio mútuo. Nestas

aldeias, todas as famílias têm a sua própria casa, com a sua rotina e ritmo. Assim, as crianças aprendem a partilhar

responsabilidades, ao mesmo tempo que desenvolvem laços familiares duradouros.

Atualmente, existem cerca de 500 Aldeias de Crianças SOS em todo o mundo, que oferecem um lar a 62.000 crianças. Esta

atividade é complementada, em certos casos, por Programas de Fortalecimento Familiar, nos quais são assistidas 286.000

crianças. Um conjunto de 2.000 equipamentos (jardins de infância, lares de jovens, escolas, centros sociais e médicos)

prestam auxílio a mais de 2.260.000 beneficiários em 133 países.

Recentemente, e alinhando-se com a estratégia internacional, as Aldeias de Crianças SOS adotaram, também como forma de

atuação, um Programa de Fortalecimento Familiar, que tem como objetivo a prevenção da institucionalização das crianças

em risco. Com este programa pretende-se dotar os pais com as competências parentais necessárias para garantir a

permanência dos seus filhos no seio familiar natural. Desta forma, muitas crianças passam a poder permanecer com a sua

família natural, sendo-lhes dado todo o apoio e acompanhamento por uma equipa técnica multidisciplinar por parte das

Aldeias de Crianças SOS.

Água de Luso celebra 160 anos      
A Água de Luso deu início às comemorações dos 160 anos da marca (1852-2012), numa

cerimónia que decorreu na Vila do Luso. A Água de Luso pretende assinalar com o início desta

celebração, a que se seguirão outros momentos, a ligação e benefícios da marca com os

consumidores “Gerações Saudáveis” que ao longo de décadas depositaram a confiança na

marca que é a única marca Produto Certificado, no Mundo, tendo presente sempre os seus

valores, a par da portugalidade. 

A cerimónia, realizada no Dia Mundial da Água, contou com a presença de representantes da

comunidade local, de colaboradores da Sociedade da Água de Luso (SAL), e diversos

stakeholders da marca. O início das celebrações dos 160 anos, fica também assinalado pelo

lançamento da menção “ 160 anos” que passará a vigorar em toda a comunicação da Marca,

inclusive nos rótulos das embalagens, durante o ano de 2012.



Delta Cafés reforça aposta 
no canal digital    
A Delta Cafés apresenta o seu novo site e reforça a
aposta nas redes sociais, promovendo, assim, a
proximidade com os consumidores e premiando a sua
fidelidade.
Apresentando um conjunto variado de conteúdos, o
novo site Delta Cafés (www.delta-cafes.pt) promove
uma viagem pelo mundo do café, um percurso que
começa pela história do produto e que passa pelos
países produtores de café, sustentabilidade nas

origens e benefícios do consumo do café.
O novo site é também uma porta aberta para o universo do grupo Delta, apresentando detalhadamente o seu
portefólio de produtos, as suas unidades de negócio, a sua história cinquentenária e fazendo, inclusivamente,
sugestões de receitas à base de café. O novo portal Delta Cafés está ainda disponível no formato “mobile” e
representa mais uma aposta da marca na comunicação digital.
De acordo com Rui Miguel Nabeiro, administrador da Delta Cafés, “com este novo site, a Delta Cafés pretende criar
um veículo de comunicação, alinhado com o momento que a marca vive, orientado não apenas para o consumidor
final nacional mas integrado numa estratégia de expansão para novos mercados e o estabelecimento de parcerias”.
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Angonabeiro galardoada com Prémio Sinase   
A 29 de fevereiro de 2012, a Angonabeiro foi galardoada  com o 1º Prémio Sinase -
Setor Social, prémio de reconhecimento de boas práticas em Angola. A cerimónia de
entrega dos prémios realizou-se no Hotel Tivoli, durante a Conferência  da Sinase  -
“Gestão, Qualidade e Inovação nas organizações Públicas e Privadas “
Este prémio veio, por um lado, reconhecer todo um conjunto de ações
sociocomunitárias realizadas, quer a nível interno, aos colaboradores da empresa,
quer a nível externo, na área onde a Angonabeiro se encontra sediada (comuna do
Kicolo ) e nas províncias, zonas rurais de pequenos e médios produtores de café.
Por outro lado, é o reconhecimento de uma empresa, Grupo Nabeiro/Delta Cafés  que
a nível nacional e Internacional, se tem diferenciado pela sua ação na área da
responsabilidade   e  sustentabilidade social.
Os projetos sociocomunitários, nas províncias onde estão os nossos fornecedores e
produtores, têm essencialmente por base o conceito do “comércio justo “ e da ação
sociocomunitária.
Realizámos o primeiro projeto, denominado “ Projecto Nharea “, que esteve na base
deste reconhecimento pela sociedade angolana. Paralelamente a este existem mais
dois projetos semelhantes em curso, um para ser realizado e terminar em 2012 e
outro com final previsto para 2013.

Novadelta é a
melhor empresa
de agro-indústria  
A Novadelta voltou a
arrecadar o prémio de
melhor empresa de agro-
indústria atribuído pela
revista Exame.
Pelo 22.º ano consecutivo,
a revista "Exame" divulgou
a lista anual da 500
Maiores & Melhores
empresas nacionais, um

estudo da Informa D&B e da Deloitte.
Este prémio, alcançado pela 3.ª vez pela Novadelta, é atribuído com
base no crescimento das vendas, no capital próprio e do ativo, na
solvidade, na liquidez e no valor acrescentado bruto por vendas.



Renovadas instalações na Novadelta      
O espaço onde estão instalados os serviços administrativos da Novadelta foram
alvo de uma profunda reestruturação ao nível do edifício e da remodelação de
espaços.
Uma obra cujo projeto arquitetónico foi da autoria de Pedro Aleixo e executado
pela empresa Ramos Catarino.
No exterior, o edifício existente foi revestido a lâminas fixas em alumínio
anodizado na cor natural, criando uma imagem homogénea e contemporânea. No
interior visou-se tornar a área com um acesso mais funcional, tornando-se num
“open space” reorganizado e cheio de luminosidade.

VIII Passeio
de Veículos
Clássicos e
Antigos    
A Rota dos Cafés

Delta é uma iniciativa

que já vai na sua 8.ª

edição, realizando-se

este ano a 21 e 22 de

abril. Trata-se de um

passeio de veículos

clássicos e antigos

apadrinhado por

João Manuel e

Amélia Nabeiro e que

junta participantes

de vários pontos da

Península Ibérica,

amantes de veículos

clássicos.

Este ano o percurso inicia-se em Campo Maior, passa por Vila Viçosa e termina em

Elvas. Serão dois dias de convívio, nos quais se espera a participação de mais de

meia centena de automóveis, numa organização da Associação Clássicos e

Antigos de Elvas, patrocinada pela Delta Cafés.

NABEIRODIST lança
primeira unidade
das Lojas Alentejo -
Conveniência
No passado dia 18 de fevereiro,
conjuntamente com a empresa
Tempero Diário, procedeu-se à
inauguração e abertura da
primeira unidade do projeto de
Comércio Associado: Lojas
Alentejo – Conveniência. A
Tempero Diário é uma empresa
criada por dois empresários que
decidiram dar corpo a este
projeto que conta com o apoio

da Nabeirodist, que tem como principal objectivo, estimular o desenvolvimento do comércio
associado, dirigido a operadores independentes ou empresários que queiram fazer o seu
próprio investimento, tendo por base a organização e a experiência da Nabeirodist. 
Esta primeira loja, situada em Elvas, oferece cerca de 1.000 produtos que respondem às
necessidades básicas do dia-a-dia (proximidade e conveniência) desde o pão fresco a toda
a hora, até à charcutaria ou às frutas e legumes. A oferta é total e garante a resolução de
todas as necessidades básicas de um consumidor de proximidade. 
De acordo com a Nabeirodist, o projeto prevê a abertura de novas unidades no distrito de
Portalegre, devendo a Nabeirodist prestar o suporte técnico, criando a imagem da loja e
auxiliando no processo de compras e abastecimento diário às lojas.
Esta abertura contou com a presença do comendador Rui Nabeiro que classificou esta
unidade como “um espaço à porta do cliente – onde se pode encontrar de tudo um pouco”,
mostrou-se “impressionado com a nobreza, a funcionalidade, beleza e elegância” da nova
Loja Alentejo – Conveniência Tempero Diário, tendo desejado que o projeto se expanda para
outras localidades do distrito (e não só), por forma a que as pessoas se possam integrar
novamente no pequeno comércio. 

Rui Nabeiro eleito
Personalidade Masculina
2011 pela Lux      
O presidente do conselho de administração
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, Rui Nabeiro,
foi eleito Personalidade Masculina 2011 na
aérea de negócios pelos leitores da revista
Lux. À semelhança da iniciativa
Personalidades Femininas da Lux, a revista
lançou, pela primeira vez, a iniciativa
Personalidades Masculinas 2011.
A votação foi feita via “online” e por telefone
onde foram escolhidas as treze
personalidades masculinas que se
destacaram no ano passado, nas áreas da
música, cinema, teatro, televisão (ficção),
televisão (entretenimento e informação),

literatura, artes plásticas, moda, desporto, política, negócios e solidariedade.
Rui Nabeiro foi eleito pelos leitores da revista Lux como a personalidade que mais de
destacou na área de negócios no ano de 2011. “Não estava à espera deste prémio,
nem me passava pela cabeça! Mas recebi-o com muita alegria, satisfação e orgulho
porque todas as coisas têm o seu lugar na vida. Vale a pena caminhar na vida da
forma que tenho caminhado, porque isto é uma recompensa que o júri e o público me
dão. Foi um ano difícil, mas que trouxe luta e desafios. E isso dá-me gozo. Vibro com
o desafio e as dificuldades põem o Homem em direção àquilo que ele quer” disse Rui
Nabeiro à revista Lux, no decorrer do almoço que juntou a maioria dos vencedores, no
Hotel Cascais Miragem, uma semana após terem sido conhecidos os resultados.
Nas outras categorias, os vencedores foram Fernando Luís, na categoria de Cinema,
Joaquim Monchique, em Teatro, Pedro Lima, em Televisão/Ficção, Manuel Luís Goucha,
em Televisão/Entretenimento, Júlio Magalhães, em Televisão/Informação, João Tordo,
na categoria de Literatura, Eduardo Souto Moura, em Artes Plásticas, Luís Borges, na
categoria Moda, Cristiano Ronaldo, em Desporto, Medina Carreira, na Política, Salvador
Mendes, na Solidariedade e Camané na categoria Música.
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Diplomas Master Café Delta    
A Quinta das Argamassas acolheu, a 30 de janeiro, a cerimónia de entrega de diplomas
referente aos três Master Café Delta decorridos em 2011.
Uma jornada também aberta à família dos participantes e que proporcionou momentos
agradáveis de confraternização entre os presentes. Visitas ao Museu do Café, fábrica e
a Adega Mayor, um almoço de ementa tipicamente alentejana, acompanhado com um
espetáculo do humorista
Nilton, que divertiu a plateia,
compuseram este dia
festivo.
O Centro Internacional de
Pós-Graduação Comendador
Rui Nabeiro, com o apoio da
Universidade de Évora e o
CEFAGE, já se encontra a
preparar as edições
previstas para o ano de
2012.

Coração Delta, Clube de Saúde do SCC e Widex assinam
protocolo de cooperação  
Foi assinado a 2 de março, no Museu do Café da Novadelta, em Campo Maior, um protocolo
de cooperação entre o Clube de Saúde do Sporting Clube Campomaiorense (SCC), a
Associação Coração Delta e a empresa Widex – Reabilitação Auditiva.
Fornecer condições especiais aos colaboradores do Grupo Nabeiro em serviços de
reabilitação auditiva, assim como apoiar o Coração Delta com a criação de um Banco de
Próteses Auditivas são alguns dos propósitos deste acordo.
O Clube da Saúde do SCC conta agora com um espaço destinado a consultas de reabilitação
auditiva realizadas pela Widex e destinadas ao público em geral, onde os colaboradores do
Grupo Nabeiro, assim como os habitantes de Campo Maior, portadores do cartão do idoso,
vão poder usufruir de condições especiais em caso de aquisição de produtos Widex.
A Widex compromete-se ainda a oferecer ao Coração Delta uma prótese auditiva por cada
duas vendidas aos colaboradores do Grupo Nabeiro. Uma medida que será também aplicada
nos Centros Auditivos Widex a nível nacional.

Homenageados pelo Imagens de Marca  
Rui Nabeiro e Rui Miguel Nabeiro foram homenageados pelo programa
Imagens de Marca.
Na noite do seu 8º aniversário o programa da SIC Notícias – Imagens de
Marca – celebrou a data homenageando os parceiros que contribuíram para
o sucesso do mesmo.
Rui Nabeiro recebeu a chave da nova cidade das marcas e Rui Miguel
Nabeiro o troféu parceiro de caminhada, enaltecendo, desta forma, o apoio
dado pela empresa Delta ao longo dos oito anos de emissão do programa,
crucial na divulgação das marcas portuguesas e na passagem de
testemunho de esperança para a economia nacional.

janeiro/março’12

Museu do Café premiado pela APOM    
O Museu do Café recebeu no passado mês de dezembro o prémio de Melhor Serviço de

Extensão Cultural concedido no âmbito do Palmarés dos Prémios 2011 atribuídos pela

Associação Portuguesa de Museologia – APOM.

Fundada em 1965, a APOM atribui os galardões desde 1997, atribuindo Prémios e

Menções Honrosas distribuídos por 20 categorias. A APOM dedica-se ao estudo e à

divulgação da museologia, assim como das ciências e técnicas que lhe são

complementares.

Com 17 anos de

existência, cumpridos

no passado 21 de

dezembro, o Museu do

Café recebe milhares

de visitas anualmente,

tendo em 2011

recebido um total de

22.208 visitantes. 



Delta Cafés Marca de
Confiança há 11 anos
consecutivos     
A edição de 2012 do estudo “Marca de
Confiança” consagra duplamente a Delta
Cafés. O estudo, realizado em 15 países
europeus, avalia os níveis de confiança dos
consumidores através de 20 categorias de
produto comuns.

A edição de 2012 deste estudo, voltou a consagrar a Delta Cafés como Marca de
Confiança dos portugueses. Atributos como a relação custo/benefício e a política de
responsabilidade social são os mais valorizados pelo consumidor, contribuindo para
índices de confiança na ordem dos 68%. Este ano, o estudo procedeu ainda à eleição
das Personalidades Nacionais, com oito categorias distintas, o título de Empresário
de Confiança foi atribuído pelos consumidores ao comendador Rui Nabeiro.

Naturdelta e Coração Delta apresentam projetos  
Decorreu no passado dia 23 de março, pelas 11h30, na Herdade dos Muachos, na Urra,
Portalegre, a cerimónia de entrega de contratos do subprograma 3 do PRODER –
Programa de Desenvolvimento Rural, presidida pela Exma. Sra. Gestora do PRODER, Dra.
Gabriela Ventura.
Marcou presença João Manuel Nabeiro, a representar as duas entidades do Grupo que
apresentaram as suas candidaturas em 2010: a Associação Coração Delta e a
Naturdelta -  Sociedade Empreendedora de Agricultura, Turismo, Educação e Natureza,
Lda., uma das mais recentes empresas do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
A candidatura que a Naturdelta viu aprovada tem por base o desenvolvimento de um
“Centro de Interpretação da Natureza” para a Herdade dos Adães Novos, propriedade de
400 ha, localizada em Campo Maior.
O principal objetivo deste projeto é o de desenvolver o turismo e outras atividades de
lazer como forma de potenciar a valorização dos recursos endógenos presentes,
nomeadamente ao nível da valorização do património cultural e natural, contribuindo
para o crescimento económico e a criação de mais emprego na região.
“Pretende-se apresentar e explicar toda a biodiversidade existente, a par das atividades
agrícolas e pecuárias, que já estão a ser praticadas nesta exploração, bem como a sua
relação com o ecossistema Montado ali presente. Serão, certamente, pontos de atração
uma Quinta Pedagógica, uma Horta Pedagógica, as atividades de “birdwatching” e as
Rotas e Percursos Pedestres que ali irão ser desenvolvidos, entre outros.”
Quanto à Associação Coração Delta apresentou uma candidatura no âmbito da medida
apoio à criança. 
“O ensino pela descoberta deve fazer parte integrante de qualquer currículo destinado
a crianças a partir dos 3 anos. As crianças devem fazer descobertas para perceber
como as coisas funcionam e o Mundo em que vivem. Nesta fase de desenvolvimento,
a curiosidade natural é uma arma pedagógica natural a explorar. Existe uma
necessidade básica de saber e compreender.” 
A candidatura teve como objetivo a aquisição de equipamentos fundamentais de modo
a concretizar os princípios pedagógicos para o ensino nas várias áreas do
conhecimento defendidos pelo Ministério da Educação Português bem como
promovidos pelas normativas da União Europeia.
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REPORTAGEM
DELTA Q X-RAID TEAM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Delta Q vence 
Dakar 2012 
A Delta Q – X-raid Team venceu a edição 2012 do Dakar Argentina Chile Peru. No rescaldo da

vitória, a equipa esteve em Lisboa para partilhar as experiências vividas na competição onde

foi apoiada pela Delta Q. Stéphane Peterhansel, Nani Roma e Ricardo Leal dos Santos

abordaram os motivos da vitória na loja Delta Q na Avenida da Liberdade.

Igualmente presentes estiveram, Rui Miguel Nabeiro, administrador
da Delta Cafés, marca patrocinadora da equipa e Sven Quant, diretor
da estrutura X-raid, que se juntaram aos pilotos num animado encontro
com os jornalistas e ajudaram a explicar, em conjunto, as diferentes
perspetivas decorrentes da vitória alcançada na prova sul-americana.
Com a vitória de Stéphane Peterhansel, que já há muito havia alcançado
a alcunha de “Sr. Dakar” e que conquistou o décimo título na prova
motorizada mais exigente do mundo, Delta Q atingiu, também, o
primeiro lugar do pódio na categoria automóvel do Rally Dakar 2012,
tornando-se na primeira marca portuguesa a erguer o cetro numa das
provas rainhas do desporto automóvel, espalhando vitórias e o aroma
do café feito em Portugal pelos trilhos do continente sul-americano. O
patrocínio Delta Q à equipa X-Raid, iniciado em 2010, decorre da
estratégia de internacionalização da marca portuguesa. Para Rui Miguel
Nabeiro, administrador da Delta Cafés, “”vencer” o Dakar é um marco
na história da Delta Q – que contribui largamente para o objetivo de
levar a marca além fronteiras! Durante a competição, e graças aos
nossos pilotos, Delta Q chegou ao mundo! Era uma ambição nossa
conseguir que a equipa vencesse esta prova. Terminámos o ano de 2011
a ganhar e começámos 2012 a vencer também. Obrigada X-raid por esta
magnifica vitória”, sustentou.
Acompanhado pelos colegas de equipa, Nani Roma, segundo na
classificação, e Ricardo Leal dos Santos, oitavo na geral, Stéphane
Peterhansel abordou os motivos da vitória e enalteceu a importância
do trabalho de equipa numa edição da competição que materializou um
feito único para o experiente piloto francês. Esforço coletivo que se
estendeu dos mecânicos, aos pilotos, à própria fiabilidade do MINI All4
Racing que levou a bandeira Delta Q ao topo do desporto motorizado.
A prova, exigente ao longo de todas as etapas, nunca deixou a estrutura
alemã tranquila, consciente da dificuldade dos trajetos e das diferentes
peripécias que se iam sucedendo, recordadas com um sorriso nos lábios

de Ricardo Leal dos Santos ao relembrar o seu “atascanço”, um dos
maiores percalços vividos pelo piloto português na competição,
protagonizando uma recuperação notável da 50.� posição à oitava da
geral, ainda assim abaixo do sétimo lugar alcançado na última edição.
Já Peterhansel venceu 3 das 13 especiais, levando até ao fim a liderança
alcançada na quarta etapa da mesma, enquanto o catalão Nani Roma
venceu igualmente três etapas e a cinco dias do final do evento
assegurou o segundo lugar da tabela classificativa. Digno de registo
também o recorde pessoal do piloto português Ricardo Leal dos Santos
que registou um recorde pessoal ao ficar em segundo na derradeira
etapa.
“É uma vitória muito saborosa, sobretudo, porque já não vencia a prova
há quatro anos. Fiz todo o Dakar sem qualquer problema mecânico. O
MINI teve um desempenho notável. Toda a equipa fez um excelente
trabalho”, disse Stéphane Peterhansel.
Já Nani Roma rejeitou a menor importância do segundo lugar alcançado:
“habitualmente diz-se que o segundo lugar é o primeiro dos últimos.
Não me sinto assim! Estou muito contente com a prestação que tive.
Mas sobretudo pela equipa que lutou muito por chegar à vitória”, que
esteve perto de repetir o sucesso já alcançado uma vez nas motos. 
Satisfação foi, também, a tónica presente no discurso de Ricardo Leal
dos Santos, que agradeceu à equipa e ao patrocinador todo o apoio e a
oportunidade concedida.
Também Sven Quant, diretor da equipa X-raid, não escondia a satisfação
por alcançar, uma década depois, a primeira vitória no Dakar da
estrutura por si liderada: “Foram dez anos de muito trabalho. Mas é
muito gratificante festejar esta vitória com o Stéphane.  O Nani fez
exatamente aquilo que lhe dissemos. Uma corrida com rapidez mas ao
mesmo tempo cautelosa e o Ricardo teve a difícil missão de ajudar os
seus companheiros e ainda assim esteve sempre entre os mais rápidos.
Não podíamos estar mais satisfeitos”, concluiu.
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“O café foi um importante  
tónico para nós”
Stéphane Peterhansel, vencedor da edição 2012 do Dakar, esteve em Lisboa com a X-Raid

Team para uma conferência de imprensa na “flagship store” Delta Q. A Delta Magazine

conversou com o piloto francês que abordou os principais motivos da 10.ª vitória na

prova. A fiabilidade do carro, o ritmo certo e a qualidade do café foram as obreiras de um nova

meta na sua carreira.
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Delta Magazine – Em 2012 registou nova vitória no Dakar. Qual a
sensação de repetir a vitória na competição, agora na América do Sul?
Stéphane Peterhansel  - Seguramente um marco muito importante para
mim e para a minha carreira, uma vez que desde que a prova se mudou
para essa região não obtive os melhores resultados. Dois quartos
lugares e a vitória de 2007 eram registos que começavam a parecer algo
distante. Não obstante a pressão de quem me colocava como o favorito
à vitória final aos olhos de muitos, procurei não fazer erros e manter-
me incólume a esse aspeto ao longo da prova. Em suma, trata-se de uma
grande conquista para mim, ao permitir repetir esse mesmo resultado
de 2007, ao ser a primeira no continente sul-americano e ao trazer a
vitória para a X-Raid Team. Estou muito orgulhoso de o ter feito e, claro
está, foi óptimo poder ser o primeiro face a tantos outros pilotos.

DM – Relembrou a vitória de 2007. O que mudou então para nova
vitória? O piloto ou o carro?
SP – Quando entrei para a equipa comentei que a chave para ganhar o
Dakar era nunca parar devido a problemas técnicos. Em 2010 e 2011
registei inúmeros problemas com o motor BMW e perdi imenso tempo.
Em 2010, ao fim de cinco dias de competição, liderava apesar da forte
concorrência do Carlos Sainz e estive parado cerca de duas horas com
problemas mecânicos. Naturalmente que isto não se muda em 6 meses,
é um longo desenvolvimento do carro, de aprendizagem e adaptação ao
mesmo. Após três anos creio que estávamos todos preparados para a
vitória. O carro estava fantástico, eu sentia-me muito identificado com
ele e com as suas prestações e arrancámos para a vitória. Não é uma
questão de sorte ou azar que se coloca aqui, mas sim de tempo.
Precisámos tempo para construir uma boa equipa e, claro está, um bom
veículo.

DM – Falou de um elevado nível de pressão, mas a sua capacidade de
lidar com a pressão é conhecida por todos...
SP –  Bom, Sven Quantz disse-me que estive sempre muito tranquilo ao
longo da corrida. Desde o início que senti muita pressão. No início eram
alguns pilotos a rodar muito perto de mim, a meio seria a vez do Robby
Gordon e no final o meu colega Nani Roma. Mantive-me muito
concentrado, tentar fazer a melhor corrida possível mas senti-me
sempre muito confiante. Sei, igualmente, que consigo lidar bem com a
pressão, mas nem sempre é fácil.

DM – Qual é o segredo para se manter uma correta forma física e
mental para uma prova tão dura?
SP  - O segredo é, acima de tudo, estar disponível e ativo fisicamente ao
longo de todo o ano, procurando sempre treinar-me diariamente e não
somente nos meses que antecedem a prova, seja a correr, andar de
bicicleta, passear, esquiar. A isto terá que juntar-se um conhecimento
aprofundado da capacidade do carro e quando isto acontece sabe-se que
está bem psicologicamente. O meu copiloto (Jean Paul Cottret) é um
dos melhores do mundo, pelo que todas as condições estavam reunidas
para um bom desempenho, o que me deixou confiante e crente numa
nova vitória. 

DM – Essa convicção era adquirida ou criou-se com a evolução da
corrida?
SP  - Sabia que podia ganhar e para vencer teria que fazer uma boa
corrida. Arranquei depressa, mas não queria fazer erros. Fui prudente
no arranque, evoluindo e acelerando quilómetro após quilómetro, à
medida que o conhecimento do carro me permitia tirar o melhor
proveito dele.

DM – A qualidade do café foi um importante tónico para um ritmo alto
do início ao fim? Gosta de café?
SP – Sou apreciador de café e seguramente que o café foi um importante
tónico para todos nós, uma vez que o café antes servido não era de
grande qualidade, mas, agora, com as cápsulas Delta Q, pela manhã, no
“stage”, é possível ter um espresso de grande qualidade.

DM – Aprendeu algo de novo com esta prova, nomeadamente com a
edição deste ano que lhe trouxe uma nova vitória?
SP  - Desde o início do Dakar que aprendi muitas coisas. Não estou
seguro que a edição deste ano tenha me trazido algo de novo, ou muito
relevante, mas provavelmente a meio da corrida, e perante a
proximidade do Robbyn Gordon, outro piloto menos experiente poderia
ter sido convidado a ir mais depressa e a cometer um erro. A pressão era
muito alta, mas a minha experiência permitiu-me ultrapassar esse
momento, mantendo a velocidade, o que se veio a revelar decisivo para
o resultado final atingido.

DM – Está realmente preparado para parar de competir já no próximo
ano?
SP - Sinceramente, não sei! Ainda não tomei uma decisão definitiva
relativamente ao futuro. Neste momento, sei que quero parar e
descansar um pouco ao longo dos próximos meses, quero somente
desfrutar deste momento e desta conquista. Esta prova, o Dakar, é uma
parte importantíssima da minha vida e atingir as 10 vitórias foi o
objetivo individual que me sempre propus atingir. Uma vez atingido
preciso de pensar relativamente ao futuro, mas, sim, adoro competir!

DM – Mas sente falta dos rallies? Gostaria de voltar a competir no
WRC?
SP - O WRC foi um dos meus sonhos, mas agora já é tarde demais para
regressar. É uma competição distinta, onde andamos sempre no limite
e penso que se tem mais hipóteses quando se é mais jovem. A minha
carreira foi plena de sucessos, nas motos, no “rally” e no Dakar, mas
não é possível fazer diferentes tipos de carreiras.

DM – Como vê a carreira do seu compatriota Sébastien Loeb?
SP - É um piloto de grande qualidade, que tem feito um percurso
perfeito ao vencer o WRC durante oito anos consecutivos. Não comete
erros e é muito veloz. Estive recentemente com ele e falámos sobre a
possibilidade de um dia ele ingressar no Dakar. Quem sabe daqui a dois
ou três anos!

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
Piloto X-Raid Team

ENTREVISTA
STÉPHANE PETERHANSEL 



ADEGA MAYOR
LANÇAMENTO
texto DUARTE CUNHA fotos D.R.

Caiado e Monte Mayor  
apresentam colheitas 2011  

Já se encontram

disponíveis no mercado as

mais recentes colheitas

dos néctares Caiado

Branco e Monte Mayor

branco e rosé 2011. Num

ano desafiante para a

produção vinícola, a

Adega Mayor apresenta

ao mercado as novas

propostas nascidas da

safra de 2011. Com toda a

qualidade com que já

habituou o mercado, a

adega de Campo

Maior brinda à

chegada das estações

do calor.
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Novo ano, nova colheita, a qualidade e consistência com que já habituou
o mercado. Por todos estes motivos, a Adega Mayor é já uma referência
do panorama vitivinícola nacional, ao proporcionar, ano após ano, safra
após safra, renovadas sensações, numa constante aprendizagem do
casamento entre a terra e a vinha. Assim, e com a chegada da
primavera, chegou a altura de levantar o véu sobre o que nos reserva a
adega de Campo Maior com as mais recentes propostas de duas das
marcas do seu competitivo portefólio, nomeadamente, o Caiado Branco
2011 e o Monte Mayor Rosé e Branco 2011. 
Rita Nabeiro, administradora da Adega Mayor, faz um balanço
extremamente positivo da colheita de 2011 em Campo Maior, isto “em
termos qualitativos, tanto para os brancos como para os rosés e tintos”,
para, de seguida, apresentar aquela é que hoje, e por diversas razões,
uma das referências mais sonantes da Adega Mayor, o Monte Mayor
branco, agora disponível na colheita de 2011: “estamos perante um
vinho vibrante, com notas citrinas, de frutos tropicais e com uma
nuance de líchias que o torna muito apelativo. É um vinho suave, de
corpo médio e acidez bem equilibrada. Este ano não conta com a casta
Verdelho pois reservamo-la para o nosso Solista Branco”. Uma novidade
a apresentar num futuro próximo e para a qual o mercado reserva,
seguramente, bastante curiosidade sabendo-se de antemão o espaço que
veio ocupar no já extenso portefólio da Adega Mayor esta marca.
Por sua vez, já o Monte Mayor rosé apresenta-se como “um vinho
guloso, com aromas a framboesas, amoras, cerejas, e que no paladar é
muito equilibrado e oferece uma sensação de doçura aparente (não
relacionada com açúcares, mas sim com outras substâncias presentes
no vinho) que o torna especialmente apelativo para ocasiões em que o
vinho não é harmonizado com a comida. Neste prisma, pode-se dizer
que pode ser uma alternativa a outras bebidas, no entanto o vinho rosé
também tem o seu lugar na harmonização com a gastronomia,
particularmente bem com algumas comidas exóticas e asiáticas”.
Perfis que prometem fazer furor nas estações de calor que se

aproximam e que irão, certamente, reforçar o portfólio do Grupo
Nabeiro/Delta Cafés com estes dois excelentes “vinhos do

ano”. Ainda que o mercado da Adega Mayor não se
limite ao espaço doméstico, com os mercados
externos a terem, já, uma representatividade de 20%

na faturação da Adega Mayor, com tendência
crescente, com destinos como Alemanha, Angola,

França, Bélgica e Suíça a terem um peso considerável
nos volumes transacionados e com o ano de 2011 a ser de

boa memória para a Adega Mayor, fruto do trabalho
desenvolvido em prol do consumidor. “No ano 2011

continuámos com uma tendência crescente, em contraciclo às
tendências do mercado nacional. Acredito que tal só é possível graças
ao trabalho que toda a equipa da Adega Mayor tem vindo a desenvolver
ao longo dos últimos anos, conquistando cada vez mais clientes e
consumidores”, acresenta Rita Nabeiro

Para 2012, a Adega Mayor tem como objetivo entrar em novos
países, sendo que o ano começou da melhor forma “com
a entrada no mercado norte-americano, que era um
dos mercados ao qual nos tínhamos proposto, o
que nos dá força para continuar a trabalhar!”,
conclui.

Prémios    
O prestígio da Adega Mayor não se verifica
somente pela evolução das vendas e crescimento
nos mercados externos, com as distinções
nacionais e internacionais a verificarem-se já com
alguma frequência na ainda curta existência do
projeto. Não que o tempo seja sinónimo de
qualidade ou consistência, com a Adega Mayor a

somar mais duas distinções em outras tantas manifestações de renome. Nomedamente, o
Berlin Wine Trophy, já em 2012, e uma menção honrosa na última edição da gala da Revista de
Vinhos que vieram abrilhantar o já há muito apreciado perfil qualitativo desta adega raiana.
Os protagonistas foram o vinho ícone Pai Chão, eleito pelo painél de jornalistas da Revista de
Vinhos como um dos melhores da sua região em 2011, e o Monte Mayor Tinto 2010 que trouxe
consigo desde Berlim uma importante medalha de prata para abrilhantar o espólio Adega Mayor.
Mas o ano ainda está no início e novos vinhos serão apresentados, em breve, ao mercado....
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texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

Uma marca com afirmação

Marca de Confiança dos consumidores portugueses, líder absoluta no mercado interno e

detentora de um portefólio diversificado e de qualidade reconhecida, muitos são os

argumentos que o Grupo Nabeiro/Delta Cafés apresenta para ser uma referência da indústria

nacional, mas, sobretudo, uma marca de vocação multinacional, como são ilustrativas as

suas operações em França, Espanha, Brasil, Angola e agora Luxemburgo. Com cinquenta

anos de dados comprovados e méritos reconhecidos, com um ADN empresarial muito próprio,

a Delta Cafés apresenta-se, cada vez mais, como uma marca do Mundo. Ou a segunda etapa

num processo contínuo de aprendizagem rumo ao sucesso.
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ano de 2011 trouxe consigo um importante marco na
atividade empresarial do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, ao
registar o cinquentenário desta empresa familiar.
Cinquenta anos a servir Portugal e os portugueses e,
progressivamente, a abrir portas no competitivo mundo

global onde ao falar de produtos portugueses e da indústria nacional se
tornou incontornável não falar da Delta Cafés, da sua projeção nacional,
do carisma da marca e do seu exemplo a nível socioeconómico,
referência do bem fazer associado à sustentabilidade e à
competitividade empresarial.

Visão ainda muito atual nos dias de hoje, posicionando-se a Delta Cafés
no mercado global com os mesmos valores que a levaram da raia
alentejana ao estrelato nacional, apresentando hoje operações próprias

em mercados tão distintos como Espanha, França, Brasil, Angola e, mais
recentemente, Luxemburgo, com a entrada neste mercado a ser
coincidente com os dez anos da marca naquele pequeno país do centro
europeu. “De facto, é uma feliz coincidência! Mas era algo que tínhamos
em mente há algum tempo e proporcionou-se a oportunidade no ano
passado. Fazia sentido para nós e para o nosso distribuidor local, razão
pela qual avançámos para a compra da carteira de clientes de café desse
nosso parceiro. Processo que decorreu de forma tranquila e permitiu a
ambas as empresas fazer uma passagem sem causar qualquer
perturbação no mercado, principalmente nos nossos clientes”, introduz
Rui Miguel Nabeiro, administrador da Delta Cafés.
Como em tudo a que o Grupo se propôs atingir ao longo do seu
significativo e representativo percurso empresarial, o objetivo
estabelecido para o Luxemburgo é, claro está, ser bem sucedido. Para
tal, a favor da marca jogam os anos de presença no mercado local, a taxa
de penetração da mesma e, não menos importante, “o entusiasmo que
a equipa local está a colocar nesta operação, queremos que este seja
mais um país onde possamos a médio prazo atingir a liderança de
mercado”, sustenta.
Na base desta meta ambiciosa, ao nível da capacidade operacional do
grupo português, também fora de portas, encontra-se uma carteira
composta por um conjunto de 250 clientes diretos, fruto de uma década
de profícuo trabalho e estreita relação com a marca. “A nossa atual
carteira é representativa daqueles que acreditam em nós há mais tempo
e com os quais queremos continuar a crescer neste mercado. São eles
que permitem que milhares e milhares de consumidores possam beber
um “Delta” diariamente no Luxemburgo. Será através deles, e de todos
os que venham a trabalhar connosco, que chegaremos a um maior
número de consumidores”, antecipa Rui Miguel Nabeiro.

O
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Como já referido, a Novadelta Luxembourg tem em carteira cerca de
250 clientes diretos, com a maioria dos mesmos a estar alocada ao canal
Horeca (180 clientes), com os restantes clientes a distribuírem-se pelos
restantes canais de comercialização também já existentes em Portugal,
casos do segmento retalho tradicional, grossista, grande distribuição e
particulares/empresas. Em termos de portefólio, e representativa da
importância da aposta no Luxemburgo, irá ser comercializado a
totalidade dos produtos do grupo, como explica Paulo Gonçalves, diretor
departamento de França. “Iremos comercializar a totalidade dos
produtos do Grupo. O café, naturalmente o nosso “core business”, nas
variedades grão e moídos; estará também disponível o conceito de café
em cápsulas Delta Q e trabalharemos as produções agrícolas do grupo,
nomeadamente, os vinhos, azeitonas e o azeite. Dada a concentração de
um quarto da população luxemburguesa ter cultura e origem
portuguesa num país de dimensões reduzidas, converge os gostos locais
com os nacionais”, destaca.
Inserido numa área geográfica de 2.500km2 (metade do distrito de
Viseu), mas como uma população de 550 mil habitantes, a proximidade
dos pontos de consumo abre portas para potenciar a totalidade das
marcas presentes na oferta do Grupo, sendo que é ao café,
naturalmente, que é atribuído a maior responsabilidade pelo
desenvolvimento exponencial do negócio. “Os habitantes do
Luxemburgo são, efetivamente consumidores de café, sendo as
comunidades portuguesa e italiana adeptas do café espresso e as outras
comunidades residentes mais adeptas do café longo, bebendo mais
litros/ano mas com café mais diluído comparativamente. Em relação
aos vinhos, não devemos esquecer que o Luxemburgo é produtor de

vinhos (cerca de 14 milhões de litros/ano), essencialmente vinho branco
e espumantes, com os vinhos portugueses a representarem uma
pequena fatia no consumo total do país, enfrentando, por exemplo, a
forte concorrência dos vinhos franceses, muito enraizados nos hábitos
de consumo locais e representativos de 40% do consumo anual do



Luxemburgo que é de cerca de 35 milhões de litros/ano”, acrescenta
Fernando Costa, diretor departamento Luxemburgo.
Ao todo são seis os elementos que irão dar corpo a esta estrutura
recentemente criada no Luxemburgo (seis colaboradores - dois
comerciais de autovenda, um técnico, um administrativo, um fiel de
armazém e um responsável de departamento), com o grupo a assumir
o controlo direto da estrutura no Luxemburgo uma década após a
distribuição por intermédio de um parceiro local, encaixando o
arranque da operação própria na estratégia de desenvolvimento do
negócio do Grupo, que passa, em grande parte, pelos mercados de
exportação, apostando na proximidade e melhoria do serviço ao cliente.
“A marca Delta Cafés tem como mais-valia o facto de ter mais de 50 anos
de experiência no mundo dos cafés. A qualidade e variedade dos
produtos, a excelência do serviço e uma forte relação de proximidade
com os clientes e parceiros comerciais, serão no meu entender os
factores chave para o nosso sucesso no Luxemburgo”, acrescenta.

OUTROS DESTINOS
Mas a presença internacional do Grupo Nabeiro/Delta Cafés não se fica
por aqui, com o país vizinho, Espanha, a ser um dos exemplos mais
representativos da sua capacidade em operar em outros mercados, com
o espaço ibérico a ser, desde logo, encarado como o destino natural para
a sua expansão. Um percurso positivo com Rui Miguel Nabeiro a
demonstrar-se otimista na manutenção dos resultados até aqui
registados no país ibérico, hoje com diferentes hábitos de consumo de
café quando comparado com um passado relativamente recente. “O
facto de estarmos presentes no mercado espanhol desde 1986 confere-
nos algumas vantagens. A qualidade reconhecida dos nossos produtos
é uma mais-valia que temos face a outros players e que vamos
aproveitar”, sustenta o administrador da Delta Cafés.
Vantagem competitiva a que se junta uma presença estratégica a nível
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nacional com os 16 departamentos comerciais a servirem as
necessidades imediatas da marca, reconhecendo Rui Miguel Nabeiro a
qualidade do trabalho feito no terreno, assim como a adaptação dos
próprios consumidores espanhóis ao perfil organoléptico do café Delta
e dos restantes produtos comercializados.
Mas se o exemplo de Espanha e do Luxemburgo é contundente, não se
poderá deixar de enquadrar a recente entrada no Brasil como outro
exemplo da intenção em diversificar a presença internacional,
sobretudo ao ter em linha de conta a importância progressiva do Brasil
nas contas da economia mundial, preparando-se o país sul-americano
para acolher duas importantes manifestações internacionais com são
exemplo o Campeonato do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos. A
base de trabalho são a loja Delta Q e as lojas Delta Expresso, uma
finidade face à dimensão geográfica e populacional do país, mas a
semente para um trabalho que aspira a ser radioso, com os espaços
Delta Q a granjearem grande popularidade e crescente adesão junto dos
consumidores locais. Não só pela qualidade dos blens e cocktails
exclusivos, mas também pelo serviço, muito próximo do cliente, ou
parte integrante do ADN operacional Delta, mesmo fora de portas. “O
trabalho que temos vindo a desenvolver  faz parte da nossa visão de
médio prazo ter presença direta em todos os continentes, de forma a
acelerar a nossa expansão internacional. O ano de 2011 marcou uma
nova etapa nessa estratégia e este ano vai ser um ano de consolidação
das mesmas”, assinala o administrador da Delta Cafés, para, de seguida,
concluir: “A totalidade dos mercados internacionais representou
aproximadamente 22% do volume de negócios do grupo em 2011. A
nossa expectativa é que este valor continue a crescer dentro do negócio
do grupo. Esta vontade vai de encontro ao plano estratégico desta área
para o quadriénio 2011-2014, o que nos consolidará cada vez mais como
uma marca não só com vocação internacional, mas também com
presença multinacional”. Com toda a qualidade Made In Portugal.
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Motivar, fomentar o espírito de equipa, melhorar o desempenho, estreitar
laços, criar momentos de satisfação entre uma equipa de trabalho, foi o
sentimento vivido num sábado de temperaturas primaveris no início de
fevereiro, com a realização de uma ação de “team building” com os cerca
de 50 colaboradores que compõem o Gabinete de Engenharia da
Novadelta.
As atividades de “team building” realizadas passaram pela escolha de
um líder de equipa, execução de uma bandeira e a participação em jogos
de grupo que divertiram, mas sobretudo aproximaram os elementos da
equipa que compõem o Gabinete de Engenharia.
João Manuel Nabeiro, administrador da Delta Cafés, foi o mentor da ação,
tendo acompanhado todos os momentos, incentivando e motivando todos

Melhoria contínua no 
Gabinete de Engenharia  

os elementos envolvidos nesta ação de fomento do espírito de equipa.
A iniciativa culminou com a criação de uma frase, onde cada elemento
envergou uma camisola com uma letra estampada, onde juntos formaram
a expressão “Grupo Nabeiro “Juntos somamos os melhor de nós
próprios”.  Um momento com uma forte carga emocional que demonstrou
o sucesso da ação, cujo objetivo foi alcançado, ultrapassando até as
expectativas daqueles que a prepararam e daqueles que nela
participaram.
Os valores do Grupo Nabeiro – integridade, transparência, lealdade,
qualidade, sustentabilidade, solidariedade, responsabilidade social,
humildade e verdade – saíram ainda mais enobrecidos desta ação de
“team building”.





28
DELTA MAGAZINE
JANEIRO/MARÇO”12

Qualidade Delta Q  
das 9h às 22h
Criado com o objetivo de prestar um serviço de excelência a todos os consumidores Delta Q,

o Repair e Contact Center da Abrunheira é a unidade que faz a ponte entre a marca e o mercado.

Dividido em três unidades operacionais, este espaço é a prova viva da qualidade do conceito

estendido também ao seu serviço.  Único, como cada cliente Delta Q.



texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS

REPORTAGEM
CONTACT CENTER DELTA Q

A juventude do espaço apenas tem
comparação com a própria adolescência
do conceito mas isso não significa que
seja, necessariamente, um mau atributo.
À irreverência comunicacional com que o
conceito exclusivo de café em cápsulas
tem vindo a habituar o mercado junta-se a
garantia de qualidade também ao nível do
serviço prestado. Com um “repair center”
de âmbito ibérico e um “contact center”
universal que tem como visão atuar à
dimensão internacional é na Abrunheira
que se encontra localizado o Serviço de
Apoio Delta Q, unidade que presta
atendimento a todos os serviços Delta Q
no pós-venda. Ao concentrar todos os
serviços prestados num único espaço os
ganhos são diversos e evidentes, com a
marca a disponibilizar, num mesmo
espaço, “contact center” universal,
assistência técnica especializada e “back-
office”, assegurando a qualidade do
serviço prestado ao consumidor em todas
as etapas constituintes. 
Uma área decisiva para a evolução do conceito e da marca, ao permitir
ter uma noção real da qualidade percebida do produto também a nível

da assistência técnica. “Ao homogeneizar
todos os serviços num só espaço, e ao fazer
o “insourcing” do serviço de atendimento,
pretendeu-se criar uma uniformização do
serviço, de modo a que o cliente do Porto,
ou o cliente do Algarve sejam tratados com
o mesmo nível, exigência e capacidade de
resposta. Com toda a unicidade com que a
marca os já habituou”, introduz Raquel
Santos, gestora de serviço apoio ao cliente
Delta Q. 
Em suma, consistência, a mesma que tem
vindo a elevar a taxa de penetração de
equipamentos e cápsulas Delta Q no
mercado e é das 9h às 22h, em Portugal
Continental, que todos os clientes Delta Q,
ou possíveis clientes, podem utilizar, de
forma gratuita, a linha de atendimento,
encontrando-se a equipa do “contact
center” ao dispor para responder a todo o
tipo de questões, “desde as mais técnicas
às menos técnicas, sobre produtos, preços
praticados, serviços prestados, eventuais

campanhas em vigor, assim como a nível técnico prestamos todo o
atendimento em linha, ou via email”, acrescenta.
Com foco no cliente, é na exigência e profissionalismo de cada
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intervenção que o serviço de atendimento Delta Q se distancia de outros
“players” do mercado, ao apostar numa formação contínua dos seus
colaboradores, de “refreshing” de informação, com melhorias contínuas
para um serviço que se quer de excelência.

Resposta
Noção que se estende desde a entrada em linha de uma solicitação de
reparação, com a receção do equipamento a decorrer num prazo
máximo de 48 horas úteis, tendo como destino o “repair center” da
Abrunheira. Posto isto, segue-se uma avaliação feita pelos técnicos,
respetiva reparação e devolução ao cliente, com o tempo de resposta
neste período a poder variar conforme o tipo de intervenção a efetuar,
mas com a Delta Q a assegurar o escrupuloso cumprimento da
legislação em vigor sobre esta matéria, antecipando sempre que
possível a entrega do equipamento antes do prazo limite exigível por lei. 
Mas a qualidade de serviço Delta Q não se fica por aqui, com a marca a
disponibilizar, durante o período de reparação e desde que o
equipamento se encontre ao abrigo da vigência da garantia associada,
uma máquina de empréstimo para que possa continuar a desfrutar da
qualidade e sabor dos “blends” e chás da marca portuguesa.
Procedimento que tem lugar “após uma primeira tentativa de resolução
em linha, por intermédio da realização de fluxogramas de despite
orientados, relativamente a cada sintoma exibido pelo equipamento”,

CRM    
O conhecimento mais profundo do cliente é outro dos desafios que se coloca à equipa, uma
vez apenas através do contacto efectuado com o cliente, a equipa do “contact center” Delta
Q pode ter conhecimento de um conjunto alargado de dados  alusivos  a cada cliente.
como o nome, a morada, o equipamento escolhido, ou simplesmente o modo preferencial
como gostaria de ser contatado futuramente. Pequenos detalhes que ajudam a aproximar
a marca do cliente e a conhecê-lo cada vez melhor.
Para este ano está ainda previsto a implementação de um questionário de satisfação de
modo a obter uma avaliação qualitativa relativamente à percepção da marca e do serviço,
após cada contacto com o “contact center” será realizado um contato posterior, por email
ou por telefone, de modo a averiguar a satisfação do cliente relativamente ao serviço que
lhe foi prestado.



esclarece Raquel Santos. Tudo isto sem custo para o consumidor, ou
mais uma ferramenta de diferenciação do conceito exclusivo de café em
cápsulas que já colocou mais de 400 mil equipamentos no mercado,
número que, ao que tudo indica, deverá continuar a crescer ao longo
deste ano.
Ao todo, ao longo de 2011, o “contact center” Delta Q recebeu mais de
36.000 chamadas, com os objetivos para este ano a serem o aumentar
a excelência do serviço prestado, nomeadamente, ao procurar reduzir
os tempos médios de resposta em relação a reparações, dúvidas
comerciais ou reclamações expostas pelos clientes. “Fidelizar os
clientes, obviamente, é outros dos desafios subjacentes, pois com quatro
anos de marca queremos não só preservar a carteira de clientes que já
temos, como assegurar o ingresso de novos e a sua respetiva
preferência”.   

Equipas
Ao todo são 45 os elementos que dão corpo ao “contact” e “repair center”
da Abrunheira, fluxos organizacionais que se harmonizam entre si, à
semelhança, aliás, dos procedimentos logísticos exteriores e que
viabilizam a recepção e expedição diária de equipamentos Delta Q para

todos os pontos de Portugal, existindo um constante processo de
rastreabilidade em cada etapa do processo de reparação, desde a recolha
no lar do cliente até à sua entrega.
Para que todo este processo funcione na perfeição, a Delta Q conta não
só com o rigor da sua equipa, mas também com a capacidade de
resposta do seu parceiro logístico, que assegura as recolhas e entregas
a nível nacional. Uma enorme máquina logística cujo funcionamento
apenas é possível graças ao cumprimento rigoroso dos horários de
entrega e levantamentos dos equipamentos, numa operação bi-diária,
originando um impressionante número de fluxos logísticos e que
ajudam a consolidar Delta Q como a marca preferida de café no lar dos
portugueses, juntando à qualidade inequívoca da sua oferta um serviço
de atendimento e assistência técnica de elevado recorte. “Acreditamos
no nosso produto e pensamos que a personalização do nosso serviço é
um argumento importante para fidelizar clientes e consumidores, assim
como no momento de decisão de compra, pois o consumidor sabe que
ao escolher Delta Q tem um atendimento personalizado, não só no pré,
como no pós-venda. Para a Delta Q, um cliente é um cliente e a sua
unicidade é perfeitamente visível no serviço que lhe é prestado”,
conclui Raquel Santos.
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“Portugal tem que sair da crise  
pelas suas próprias pernas”



As relações económicas entre Portugal e Brasil foram o principal tema de conversa com Mário

Vilalva, embaixador da República Federativa do Brasil, em Portugal. Ao registar a sua

segunda passagem pela pátria de Camões, o diplomata brasileiro analisa o país de hoje e o

que viu, pela última vez, nos anos 90. Defende que os dinheiros comunitários foram bem

aplicados e que o País tem que sair da crise pelas suas próprias pernas.

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
Embaixador do Brasil em Portugal

ENTREVISTA
MÁRIO VILALVA 

Delta Magazine - Está há um ano, aproximadamente, em Lisboa. Como
tem sido a sua adaptação a um país diferente da sua terra natal, ainda
que próximo em diversos aspetos, sobretudo pelo facto de regressar
com um segundo mandato cerca de vinte anos depois da primeira vez
que esteve em Portugal?
Mário Vilalva – Estive em Portugal há 20 atrás, na altura era
conselheiro para assuntos comerciais da Embaixada, e essa tinha sido
a minha segunda visita a Portugal. A primeira havia sido apenas de
passagem em 1980 e entre essa data e 1991 já senti uma diferença muito
grande. Nos anos 80 encontrei um país profundamente deprimido,
aparentemente sem destino certo, sem rumo propriamente, razão pela
qual não levava uma imagem muito boa do país, que se encontrava a
sair da guerra colonial, a opção europeia não era clara e, portanto,
procurava o melhor caminho a tomar. Em 1991 as diferenças eram
evidentes e encontrei um país alegre, colorido diria, um país com um
rumo bem definido, com metas claras para o futuro e, naturalmente, 20
anos depois penso que apenas se confirma aquilo que já havia visto no
início dos anos 90 e encontrei um país ainda mais renovado, sendo que,
desta vez, pude notar que a impressão de há vinte anos atrás não era
exclusiva apenas de Lisboa mas do país como um todo. Qualquer cidade
que se vá hoje, de norte a sul, encontra-se um país alegre, as ruas estão
limpas, pintadas, arranjadas, as infraestruturas são excelentes, ao ponto
de pensar que aqueles que criticam o mau uso dos fundos comunitários
estão enganados e que estes foram bem aproveitados.

DM - Como é que analisa a evolução das relações entre o Brasil e
Portugal ao longo dos últimos anos?
MV – Penso que temos relações típicas de dois países irmãos. As
relações entre Portugal e Brasil são cíclicas, ora estão mais próximos
ora mais afastados. Nos últimos tempos registou-se um afastamento e
uma aproximação motivado por diferentes razões específicas. Portugal
fez uma opção pela União Europeia, natural no meu entender e que se
percebe pela necessidade de estar inserido no seu próprio meio
geográfico, pelo que houve anos em que Portugal concentrou as suas
atenções nas suas relações com a União Europeia. Por sua vez, o Brasil,
no mesmo período, procurou também integrar-se no seu espaço
geográfico. Com a criação do Mercosur, o Brasil dirigiu os seus esforços

diplomáticos para a integração com os países vizinhos, que hoje
abrange não só os quatro países do Mercosur mas a totalidade dos
países da América Latina, num processo de integração que se chama
União Sul Americana. No decorrer destes dois processos registou-se
um período de afastamento entre Portugal e Brasil, por conta dos
processos descritos na sua esfera geográfica. Hoje estamos a atravessar
um novo período, e apesar de Portugal perceber que União Europeia
deve ser o principal projeto da nação, o País percebeu que é necessário
diversificar as suas relações com outros países do mundo e quem
melhor que Portugal para fazer isso? Afinal, Portugal é um país que tem
uma política externa bastante ecuménica, uma vez que as suas relações
externas estão na origem da sua história, e é talvez o país europeu que
mais vê o mundo a partir de várias perspetivas, da China, da Índia, do
Brasil, de África, ao passo que outros parceiros europeus têm uma certa

dificuldade em ter essa visão de si próprio, e do mundo, através de
outros prismas, mais amplos. Este é um momento único nas relações
entre Portugal e Brasil. O Brasil continua a expandir as relações com
países de todo o mundo, temos  um comércio exterior bastante
diversificado já há algum tempo e, obviamente, Portugal, por todas as
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razões históricas que nos aproximaram, merece uma atenção especial
no contexto das nossas relações com os países europeus e, obviamente,
com os países lusófonos.

DM - Quais são, então, as prioridades nas relações Portugal-Brasil?
MV – As prioridades hoje estão, basicamente, centradas no aumento da
necessidade do aumento das relações económicas e comerciais. A
verdade é que o reflexo das relações históricas, culturais e linguísticas
seculares nas relações comerciais e económicas ainda é pequeno.
Portugal tem feito investimentos importantes no Brasil, da mesma
forma que  o Brasil tem feito investimentos importantes em Portugal. O
nosso comércio ainda é muito pequeno, são 3 biliões de dólares
alcançados o ano passado, depois de um esforço extraordinário entre
ambas as partes, ainda assim pouco significativo face aquilo que é o
comércio do Brasil com os países vizinhos. Penso que chegou a hora de
se trabalhar mais essa vertente e pode-se aumentar esse montante,
ainda que conscientes de que há determinados limites, como a própria
dimensão do mercado português, ou os limites da oferta portuguesa em
relação ao Brasil. Mas acredito que esse setor pode dar um salto
transcendental no dia em que o Mercosur e a União Europeia assinarem
o famoso acordo de Livre Comércio, ao permitir que haja,
automaticamente, uma tendência das empresas brasileiras para se
instalarem em Portugal pela sua posição geográfica, pela qualidade dos
principais portos marítimos e, obviamente, Portugal poderá colocar os
seus produtos no mercado brasileiro sem pagar tarifas ou sem barreiras
não-tarifárias. Para lhe dar uma ideia, um dos principais produtos

portugueses, o vinho, responde por 17% do mercado brasileiro. O
primeiro é o chileno, o segundo o argentino e o terceiro é o português,
sendo que os dois primeiros estão isentos do pagamento de tarifas,
razão pela qual é legítimo perguntar qual seria a posição do vinho
português se não pagasse tarifas? Acredito que temos que concentrar
atenções nesse acordo.

DM – Mas, segundo sei, essas negociações já foram retomadas...
MV - As negociações foram retomadas o ano passado, a imensa maioria
da parte normativa do acordo já foi negociada e devemos entrar,
brevemente, no capítulo seguinte que é a chamada negociação tarifária,
ou seja, a negociação propriamente dita. Esperamos chegar a bom termo
até final deste ano, iniciando-se, assim, um processo de desagravamento
de tarifas que, normalmente, decorre num período de dez ou quinze
anos, para que, finalmente, as nossas relações comerciais sejam uma
correlação das nossas relações culturais.
O exemplo do vinho é cabal mas quem fala do vinho fala de outros
produtos, uma vez que um acordo de Livre Comércio somente pode ter
esse nome ao contemplar 80% das posições tarifárias, ou mais, mas
nunca menos.

DM - O que é mudou no Brasil liderado por Lula da Silva?
MV – A última crise brasileira, em 1998/1999, que foi uma crise
importada, de certo modo como a que Portugal atravessa, teve o condão
de levar à implementação de diversas medidas que ajustaram as
finanças brasileiras de uma vez por todas. Como sabe somos uma
federação, o Estado Federal comprou a dívida das federações, em troca
deu-lhes uma lei de responsabilidade fiscal com limite ao
endividamento público, tivemos uma moeda nova, um programa de
privatizações no qual Portugal foi parte ativa, a que se junta um
conjunto extenso de reformas estruturais na economia e na política
brasileira. A partir desse momento, o Brasil voltou a crescer e até de
forma mais sustentável. Aplicadas essas receitas, algumas dolorosas, o
país saiu da crise, atravessando um período de crescimento sustentado
e quando chega a crise de 2008/2009 o Brasil foi o último país a entrar
nela e o primeiro a sair, demonstrando que as medidas tomadas se
revelaram certas para contrariar esses ciclos. Essa política iniciou-se
no Governo de Fernando Henriques Cardoso e estendeu-se ao Governo
de Lula da Silva, que pôde distribuir os benefícios dessa política para a
sociedade brasileira, pelo que ao praticar uma política de inclusão social
conseguiu-se tirar muita gente da pobreza. 
Como sabe o Brasil ainda tinha 30% da população a  viver abaixo do
limiar da pobreza e nos dias de hoje exibimos cerca de 17% nesse
patamar, o que se traduziu, em termos práticos, no aumento da classe
média, que cresceu fortemente e o país passou a crescer de forma
sustentada. Para um país como o Brasil o ideal é crescer 4%, 4,5% por
ano de forma sustentada e em 2012 acreditamos poder voltar a crescer
a esse ritmo, o que fará com que o Brasil tenha uma outra perspetiva no 
longo prazo.
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DM - O regresso do Campeonato do Mundo de Futebol ao Brasil, em
2014, e a organização dos Jogos Olímpicos, em 2016, são provas cabais
da confiança da comunidade internacional no momento de viragem
pelo qual o país passa não só a nível económico, como social?
MV – Foi muito auspiciosa a escolha do Brasil para esses dois grandes
eventos desportivos, que, por si só, trazem perspetivas de crescimento
para o próprio país, uma vez que todas as atenções estão viradas para
a sua realização, gera um fluxo de turismo muito grande para o país,
logo negócios, interesse externo. Mas o Brasil tem ainda outro elemento
que fará com que o crescimento económico aconteça que é o pré-sal que
estará a ser extraído em plena capacidade a partir de 2017, razão pela

qual esse ano é de duplo interesse para o país, uma vez que marca o
início da operação integral da extração desse tipo de petróleo, pelo que
acredito que, até final da década, teremos elementos suficientes para
acreditar que o Brasil crescerá de forma sustentada.

DM – São essas as razões que levam que se diga que o Brasil se
encontra a atravessar um momento histórico?
MV – Penso que sim, do ponto de vista económico nunca tivemos uma
conjuntura macroeconómica como esta. Se olharmos para diversos
indicadores estruturantes como o comércio, para o desemprego, para
as reservas internacionais, para o investimento estrangeiro no país – 62
biliões de dólares em 2011, 49 biliões de dólares em 2010 -, se olharmos
para todos estes indicadores só há razões para otimismo. No passado
tínhamos indicadores bons e outros menos bons, o que levou a
sucessivos períodos de crescimento e desaceleração, neste momento
não se verifica isso.

DM – Confia que em 2015 o Brasil possa ser a quinta maior potência

económica mundial?
MV – Como sabe, essa classificação dá-se pelo PIB e o Brasil, em 2010,
apresentou um PIB de 1,6 triliões de euros, com isso teria alcançado o
sétimo lugar desse ranking. Estima-se que em 2011 esse montante
tenha sido ultrapassado e é possível que já em 2012, se esse ritmo se
mantiver e tendo em conta que outros países desenvolvidos não estão
a crescer, então sim se chegue a essa meta.

DM - O Brasil é um bom destino para a mão-de-obra qualificada portuguesa?
MV – Sim. Com esse crescimento, que até de certa forma superou as
nossas perspetivas, houve uma demanda geométrica face ao

crescimento que, por sua vez, foi aritmético. Há uma falta muito grande
de mão-de-obra qualificada, sobretudo de engenheiros. Há cálculos que
apontam para um défice de 20 mil engenheiros por ano no Brasil,
alguns especializados, casos de engenheiros químicos, físicos e
metalúrgicos, uma vez que estamos a fazer renascer a indústria da
construção naval no Brasil, fruto de uma enorme procura, quer da
Petrobras quer da própria marinha mercante e de guerra brasileira,
portanto essa procura irá continuar ao longo dos próximos anos, razão
pela qua há, nesse contexto, uma preferência natural pelos profissionais
portugueses. Não só pela sua capacidade reconhecida, como pelos
fatores linguísticos, culturais e de fácil adaptação, que fazem com que,
no ano passado, 10% dos vistos concedidos foram destinados a
profissionais portugueses.

DM – A presidente Dilma Rousseff, aquando da sua última passagem
por Portugal, disse que o Brasil poderia, em muito, colaborar com
Portugal na sua recuperação económica. Porque mecanismos passa
exatamente essa possibilidade?

ENTREVISTA
MÁRIO VILALVA  
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MV – Sempre afirmei que a colaboração se dá ao conferir um sentido de
urgência à nossa cooperação. Não há milagres nisso. Estamos a
participar no programa de privatização de empresas portuguesas,
ficámos em segundo lugar no concurso da EDP, e vamos participar nas
próximas participações que deverão serem anunciadas brevemente. Por
outro lado, temos estimulado o aumento do comércio, patrocinando,
inclusive, imensos estudos e ações, em parceria com o AICEP, para que
exportadores portugueses possam encontrar compradores no Brasil, o
que é contrário aquilo que é comum verificar-se, de modo a aumentar
o volume de vendas. Estamos a incentivar todo o tipo de investimentos,
estamos a fomentar o turismo, temos um programa que está a ser
concebido pela Câmara de Comércio Luso-Brasileira, com o nosso apoio,
para transformar Lisboa num destino de compras para brasileiros.
Como sabe, a nova classe média brasileira gosta de viajar e de comprar,
porque não transformar Lisboa num destino de compras? Normalmente,
viajam até Miami, nos EUA. Lisboa oferece, quem sabe, os mesmos
preços e algumas vantagens competitivas como língua, boa
gastronomia, clima agradável e o afeto dos portugueses. O que temos
procurado fazer é potenciar esse tipo de relações, não há grandes
inovações nesta matéria. Portugal tem que sair da crise pelas suas
próprias pernas. E isso passa pelas relações comerciais externas, nas
quais estamos a tentar colaborar, mas Portugal terá que sair da crise
por si e, naturalmente, no contexto das políticas da União Europeia.

DM - A questão do acordo ortográfico como é que foi encarada no
Brasil? Pode-se falar em “beneficiados” ou “prejudicados”, sabendo-se
a polémica que esta decisão registou em Portugal?
MV – Para lhe dizer a verdade, não há uma grande preocupação com
isso. Naturalmente que gostaríamos de harmonizar a nossa língua pois
todos ganharíamos com isso. Agora se os países não estão preparados
para isso, é compreensível. Há uma expetativa perante o acordo que foi
assinado. Como sabe, no Brasil somos 200 milhões de pessoas a falar
português. Se procurar na Internet, nos principais sites, o português
do Brasil já é a língua “default”. Esta é uma discussão que não leva a
lado nenhum, entre o “de fato” e o “de facto” o sentido não muda, só a
grafia, pelo que não deveria ser nisso que gastaríamos as nossas

energias. Caso se possa uniformizar, acredito que os ganhos seriam
evidentes e dou-lhe o exemplo dos escritores portugueses que têm o
mercado brasileiro à disposição. Com uma língua unificada fica mais
em conta o investimento na publicação e a procura passará a ser
exponencialmente maior. É preciso olhar também essas vantagens, não
podemos ficar presos às idiossincrasias e olhar para as vantagens para
nós, enquanto grupo de países, em ter uma língua uniformizada.

DM –Sobretudo quando a lusofonia parece ter uma vertente cada vez
mais económica....
MV – Evidentemente,  temos que procurar consolidar o nosso espaço
comercial no mundo, consolidar a nossa identidade. O português já é a
terceira língua do Ocidente, logo após o inglês e o espanhol, já superou
o francês, e o português é uma língua que, ao que tudo indica, irá
perdurar no tempo ao contrário de outras, pelo que o esforço da
uniformização vale a pena. Mas se os países não estiverem preparados
para isso há que contemporizar.

DM - O que é aprecia mais em Portugal?
MV – Aprecio muita coisa: o país como um todo, o clima, a gente, a
sociedade portuguesa e o afeto dos portugueses, assim como tudo aquilo
que herdámos. Costumo dizer que a nação brasileira é formada por
várias etnias. Temos uma vasta população de origem africana (52% da
população), temos uma comunidade nipo-brasileira enorme, temos uma
comunidade árabe muito expressiva, assim como praticamente todas
as nacionalidades. Asiáticos, europeus de diversas origens, mas a
grande vantagem é que o nosso ADN é português. Apesar desta
diversidade, preservamos o ADN português, com tudo o que isso
representa. Mantemos a língua, tradições, maneira de ser, de receber os
estrangeiros e de encarar a diferença. Os portugueses sempre souberam
fazer isso e todos estes aspetos são muito bem vistos pelos brasileiros.
E por mim com certeza.
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REPORTAGEM
texto ALEXANDRE PAULO fotos SARA MATOS / D.R.

PERFECT DRAFT

reforça portefólio do Grupo Nabeiro

Franziskaner e Beck’s são as primeiras marcas disponíveis para o inovador sistema Perfect

Draft, representado em Portugal pelo Grupo Nabeiro. Trata-se de um sistema único de

extração de cerveja, destinado em exclusivo aos profissionais do canal Horeca, que podem

agora ter no seu estabelecimento, uma cerveja de alta qualidade, sem desperdícios mesmo que

a venda de cerveja não seja o seu forte.
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O Grupo Nabeiro alargou, recentemente, o seu portefólio de cervejas, ao
tornar-se no representante exclusivo em território nacional do sistema
Perfect Draft, uma inovação dirigida a todos os profissionais do canal
Horeca, fruto da parceria com o maior grupo cervejeiro à escala
mundial: o grupo AB Inbev.
Em termos práticos, o Perfect Draft é um sistema pioneiro e inovador de
extração de cerveja para o canal Horeca que se pauta pela simplicidade
e conveniência. Fácil de montar e substituir, o Perfect Draft é a resposta
ideal para todos os espaços de restauração e bebidas que não
apresentam consumos suficientes para a implementação do sistema
tradicional de extração de barril.  A pensar nas necessidades dos
clientes que vendem menos de quatro imperiais por dia, ou apresentam
espaço reduzido para a implementação de outro sistema, o Perfect Draft
assegura uma extração contínua de cerveja em condições perfeitas,
fruto da tecnologia inovadora que o compõe.
Mas vamos por partes. Esta é a mais recente aposta do Grupo Nabeiro
para fortalecer o seu portefólio num mercado competitivo como o da
cerveja e onde já distribuía, em Portugal, a
marca Beck’s, uma cerveja Premium
proveniente de Bremen, no norte da Alemanha.
No retalho, ou no Horeca, em garrafa ou
imperial, o Grupo Nabeiro já habituou os seus
clientes a esta cerveja de qualidade
reconhecida, agora reforçada com uma “prima”
bávara, com um perfil organoléptico totalmente
distinto e que promete fazer furor junto dos
seus clientes. “Estas são as duas primeiras
apostas para o sistema Perfect Draft. Por um
lado, Beck’s, uma cerveja leve, fácil de beber,
que obedece a todos os requisitos de qualidade
e sabor da Reinheitsgebot (Lei da Pureza da
Cerveja Alemã), com um perfil moderno e para

consumo diário, por outro Franziskaner, uma cerveja proveniente da
Baviera, no sul da Alemanha, e que pretende recuperar o melhor das
“weissbier”, ou seja, trata-se de uma cerveja “trendy”, composta
somente por água, lúpulos selecionados, levedura e trigo de primeira
qualidade, dirigida a um consumidor que procura uma cerveja mais
complexa e diferenciadora”, introduz André Prazeres, brand manager
de Beck’s.
Fácil de instalar e manusear, o sistema Perfect Draft funciona com
pequenos barris de 6 litros, sendo estes igualmente fáceis de substituir.
Recomenda-se sempre o armazenamento prévio dos barris no frio para
que tenha sempre cerveja disponível, ainda que a Perfect Draft seja
perfeitamente capaz de fazer a refrigeração por si, necessitando apenas
de tempo para o efeito.

Aposta
Esta é uma das grandes apostas do Grupo Nabeiro no arranque de 2012,
ao reforçar, simultaneamente, o portefólio de produtos representados e

ao incrementar o leque de serviços prestados
ao seu cliente, ao disponibilizar-lhes mais
uma solução para cerveja à pressão, no
formato preferido dos consumidores
nacionais, com uma taxa de penetração
estimada de 75% do canal Horeca, face aos 99%
de penetração da categoria cerveja. 
Oportunidade de negócio reconhecida pelo
grupo português, que apresenta, agora uma
solução prática, conveniente e de elevada
rentabilidade para os seus clientes. Por
intermédio deste produto de última geração da
marca de confiança Philips, que assina este
equipamento inovador e exclusivo desenhado
para extrair cerveja a uma temperatura
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constante de 3.�C� graus, desde logo, uma das suas grandes vantagens
competitivas e garantias de absoluta integridade do produto e do
serviço. “A segurança de uma extração contínua de cerveja a uma
temperatura constante é uma das principais vantagens competitivas do
Perfect Draft, a que se junta a qualidade irrepreensível da própria
cerveja ao não circular em longas tubagens e serpentinas de inox, o que
faz com que o produto apresentado ao cliente seja da mais elevada
qualidade. Tudo isto num pequeno equipamento de fácil instalação e
manuseamento, que dispensa o recurso a CO2, assim como aos
habituais processos de limpeza a manutenção associados aos
equipamentos tradicionais, ou seja, com menores custos associados
para o cliente”, acrescenta.
Aspetos a que se junta a possibilidade de ter, num mesmo equipamento,
uma ou mais referências exclusivas e diferenciadoras de um portefólio
imenso e de qualidade reconhecida à escala mundial, ainda que nesta
fase de arranque apenas a Beck’s e a Franziskaner façam parte da
escolha do distribuidor.

Conveniência
Mas o sistema Perfect Draft é também símbolo de conveniência, ao
apenas requerer um espaço reduzido para a sua instalação,
apresentando, ainda, maior versatilidade ao ser facilmente transportado
para outros locais graças à sua elevada mobilidade e peso reduzido. O
mesmo se aplica ao seu interior, com o pequeno barril de 6L a ser mais
fácil de transportar e armazenar e ao apresentar um preço menor para
os clientes em cada fatura.
Que podem, perfeitamente, conviver com o sistema Perfect Draft que
se apresenta como um excelente complemento à venda de cerveja por
sistema tradicional, primando este sistema exclusivo distribuído em
Portugal pela Delta Cafés pela não-existência de desperdícios, logo,
potenciando vendas e apresentando níveis de rentabilidade muito
atrativos.
“Depois de aberto cada barril deverá ser consumido num prazo de 30
dias, com o inteligente sistema electrónico a comunicar ao utilizador o
número de dias da cerveja existente no barril através do recurso a um
visor LCD com indicador automático de temperatura, que permite uma
imediata verificação da temperatura a que a mesma se encontra a ser
servida”, conclui André Prazeres.
Em suma, já é possível ter em Portugal, exclusivamente dirigido ao
canal Horeca, um sistema inovador e com provas dadas em Espanha,
Luxemburgo, Itália, Alemanha, Bélgica e Reino Unido, com um total de
600 mil equipamentos instalados, razão pela qual o Grupo Nabeiro está
confiante no sucesso deste projeto, sabendo-se, de antemão, os níveis de
consumo de cerveja registados no mercado português, assim como da
qualidade das marcas por si representadas ao abrigo do Perfect Draft.
Vai um brinde?

Referências 

Beck’s
• Cerveja alemã número 1 no mundo
• 10.ª marca de cerveja a nível mundial
• 4 ingredientes naturais (Lei Alemã  da Pureza  de 1516)
• Água pura de Bremen
• Malte alemão de primeira qualidade
• Lúpulo da região de Hallertau
• Variedade exclusiva de levedura
• Paladar característico e marcante
• Uma marca moderna e inovadora; uma cerveja para descobrir

Franziskaner
• Cerveja de Trigo referência mundial
• Líder desde sempre na Baviera
• 4 ingredientes naturais (Lei Alemã  da Pureza  de 1516)
• Água das nascentes da Baviera
• Trigo da melhor qualidade
• Lúpulos selecionados
• Levedura
• Paladar especialmente leve, refrescante e aromático
• Uma marca tradicional e genuína; uma cerveja para saborear

REPORTAGEM
PERFECT DRAFT



      4/2/12   6:20 PM
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GASTRONOMIA

Talento português,
com o Douro no horizonte

Ricardo Costa é aos, 32 anos, o Chef Executivo do Hotel The Yeatman, um dos mais

requintados empreendimentos turísticos de Vila Nova de Gaia, recentemente galardoado com uma

estrela Michelin. Coincidente, ou não, com a chegada do chef aveirense, que repetiu a

distinção conquistada em Amarante, no Largo do Paço. Trabalho contínuo, gosto pela

superação individual e consistência são alguns dos argumentos deste talento português.

Com uma paisagem deslumbrante no horizonte, quem entra no The
Restaurant, o restaurante do Hotel The Yeatman, em Vila Nova de Gaia,
dificilmente não fica seduzido pelos muitos argumentos decorativos que o
compõem e que remetem para um universo vintage, ou não fosse este um
restaurante vínico. Ricardo Costa, o chef já antes distinguido com uma estrela
Michelin pelo seu trabalho no Largo do Paço, na Casa da Calçada, em
Amarante, diz que mudou a região, as pessoas, a estrutura, as condições,
mas com particular incidência na região, que potencia, igualmente, uma
maior visibilidade ao trabalho feito nas cozinhas do The Yeatman. “Há uma
maior facilidade de as pessoas acederem a este espaço, seja por carro,
comboio, ou avião, essa é uma diferença significativa, a que se junta,
naturalmente, uma projeção maior decorrente desses mesmos aspetos”,
introduz o chef executivo do The Yeatman.
Mudanças na qual Ricardo Costa teve uma papel a desempenhar,
nomeadamente, a nível da escolha do staff, tendo acompanhado o
desenvolvimento do processo desde a raiz, ao ser contratado sete meses antes
da abertura, sem deixar cair no esquecimento o envolvimento dos
proprietários, “com bastante conhecimento na hotelaria”, e que souberam
anteceder um sem número de investimentos de ordem operacional que
muito contribuíram para a distinção agora recebida, mas, acima de tudo, para
assegurar a continuidade de um serviço de excelência em todos as suas
vertentes. “Este é um hotel vínico que pretende ser um dos melhores do
mundo na sua categoria e associação entre o vinho e a gastronomia é
indissociável, constituindo uma grande aposta por parte dos proprietários, a
que se junta a vinoterapia e que remete para este mesmo universo”,
acrescenta. 

Mais maduro, Ricardo Costa diz trabalhar “para ser ainda melhor daqui a
dois anos”, estabelecendo alguns paralelismos entre os restaurantes que
marcaram, para já, a sua carreira, mas sem esquecer a importância do
passado para o que é o seu presente e base para o futuro. “Aqui consigo ser
mais criativo, trabalhamos mais, somos também um staff maior e a profusão
de jantares vínicos e de visitas de toda a ordem permite-me, num curto
espaço de tempo, ter feedback dos pratos experimentais, com este contato e
experiência a ser muito enriquecedora numa área que vive tanto da
criatividade”, sustenta.
O gosto pela mistura de sabores e cheiros das aventuras das férias de Verão
vividas enquanto jovem continuam bem presente no seu imaginário, assim
como gosto pela aprendizagem constante, com os desafios futuros a estarem
sempre na sua mente, ainda que “muito satisfeito e ainda com muito por
fazer no The Yeatman”. De Inglaterra a Espanha, de volta a Portugal, sempre
quis “estar e trabalhar com os melhores”, com as duas estrelas Michelin,
uma pelo The Yeatman, outra pelo Largo Paço, aos 32 anos, a ser uma
excelente alento para uma, ainda curta carreira.
“Continuar a trabalhar, criar bases ainda mais sólidas, ser, em tudo, ainda
mais consistente, aumentar a qualidade, ter uma carteira mais larga de
clientes”, são os passos que seguem, ainda que sem colocar de parte uma
experiência “a solo”, mas num futuro distante, tal é o compromisso e a
identidade que tem com o The Yeatman, até pela complementaridade e
versatilidade de todos os espaços de restauração do hotel, que tem como
expressão máxima o seu restaurante vínico. De argumentos diversos, que
instam ao ócio e ao lazer. Que seja o palco para ainda mais concretizações
deste talento da cozinha nacional.   

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

RICARDO COSTA 
CHEF EXECUTIVO THE YEATMAN
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Cozinha do mundo,
no Yeatman de Gaia

Ricardo Costa, o chef português que trouxe o reconhecimento do Guia Michellin para o The

Yeatman, apresenta-nos a sua sugestão de refeição. Uma entrada com os delicados sabores do

rabo de Kobe, acompanhado com pêra assada e molho de wasabi,  um sempre delicioso Espadarte

dos Açores com carpaccio vegetale uma sobremesa onde convivem o chocolate e o café. Experiências

sensoriais a repetir, num espaço de bom gosto e de alta cozinha. Em todos os seus detalhes.
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RABO DE KOBE “WAGYU” 
cozinhado lentamente, recheado e 
lacado, pêra assada e molho de wasabi

INGREDIENTES (4 PAX) :
1 unidade Rolo de Rabo de Boi  “Kobe” (inteiro)
Consommé de Aves j(á feito Yeatman) 
200gr Faisão
50gr Foie Gras
50gr Pêra Rocha
20gr Cebola Roxa
4 unidades Cebolinha Francesa
4 unidades Spring Onions
Germinados de ervas frescas
5gr Trufa Negra
Consommé de Rabo de Boi (já feito Yeatman)
0,1ml Óleo de trufa Branca
5gr  Folhas Alcega Vermelha
5ml  Vinho Da Madeira
1gr  Wasabi Bisnaga
5gr  Flor de sal
10ml  Nata
20gr Manteiga Clarificada
Miolo Pistáchios 

PREPARAÇÃO:

Marinar o rabo de boi inteiro com vinho tinto e mirpoir,
durante 24horas. ”Sem sal”
Selar em manteiga clarificada, juntar à anterior mari-
nada, confitar no “Old O Mat” durante 24 horas, ou
2horas e 30min a vapor.

Recheio de Faisão e Foie Gras:
Limpar o faisão e triturar os peitos, juntar o foie gras,
azeite de trufa, trufa e ovo, temperar de sal, pimenta e
conhaque.
Colocar o aparelho numa película aderente, fazer um
rolo, levar à célula de arrefecimento para ficar sólido.
Depois de confitado o rabo de boi abater a tempera-
tura aos 60ºc, retirar o osso e a cartilagem, rechear
com os rolos de faisão e foie gras, voltar a fechar.
Enrolar em película aderente e levar a cozer 20 minu-
tos a vapor.
Abater a temperatura depois de confeccionado, dosear
e corar ao momento em manteiga clarificada.
Glacear e colocar o miolo de pistáchios caramelizados.

ESPADARTE DOS AÇORES
marinado com citrinos, carpaccio vegetal,
canneloni de santola, mozzarella molecu-
lar e caldo de tomate verde

INGREDIENTES (4 PAX):
150gr Atum
1 Noz de Macadâmia
220gr Santola fresca
1 Pepino
1 Tomate verde
2 Vieiras
2dl Leite Gordo
2 folhas Pastas Won Tong 
50gr Beterraba
15gr Caviar de ouriços-do-mar
5gr Caviar de sevruga
Folhas de agrião
Geste de laranja
20gr Tapioca

PREPARAÇÃO:

Dosear o espadarte e colocar azeite, sal, pimenta e
sumo de citrinos e deixar repousar 20 minutos.
Cozer e limpar a santola.
Laminar o pepino numa fiambreira muito fino sobre
película, colocar o recheio já retificado de temperos e
enrolar com a ajuda da película.
Corar as vieiras e cozer em vácuo com leite, sal e pi-
menta durante 12 minutos a 62ºc, triturar e passar no
peneiro.
Triturar o tomate verde temperar de sal e pimenta e
passar por um étamine.
Laminar muito finamente a noz de macadâmia.
Tirar as gestes muito finas.
Cozer a beterraba, demolhar a tapioca e triturar junto
com a beterraba, passar por um peneiro, colocar o an-
terior parelho em cima de um tapete antiaderente,
levar ao forno a 60ºc durante 4 horas.
Colocar o aparelho de beterraba entre as folhas de
“won tong” e cozer muito levemente antes de servir.

CHOCOLATE  E CAFÉ Gelado de 
chocolate strussel de café, canela e jus
de cacau

INGREDIENTES (4 PAX):
60gr Cacau em pó
20gr Miolo de pinhões
100gr Manteiga
20gr Canela em pó
100gr Açúcar
100gr Açúcar demerara
200gr Chocolate 85%
120gr Farinha
200gr Chocolate 85% 
120gr Farinha
30gr Café solúvel
0,8Lt Leite Magro
0,8Lt Nata  Vegetal
3 Folhas de gelatina 
1 Banana da madeira
Lecitina de soja q.b

PREPARAÇÃO:

Strussel é juntar o açúcar demerara, manteiga, pi-
nhão, farinha e o café solúvel, misturar tudo, tender
sobre um tapete antiaderente, dosear e cozer a 160ºc
durante 14 minutos.

Ganache de chocolate: ferver o leite, açúcar, as natas
com o agar agar e deixar arrefecer, incorporar as fo-
lhas de gelatina já previamente demolhadas e o cho-
colate de 85% cacau.

Gelado de chocolate: montar as gemas com o açúcar
até ficar de cor branca, ferver o leite com as natas e
deixar arrefecer ligeiramente. Juntar os dois prepara-
dos e levar a cozer em lume brando até ganhar con-
sistência “82ºc”, retirar do lume, adicionar o
chocolate, colocar num copo da paco-jet congelar e
emulsionar.

GASTRONOMIA
fotos SARA MATOS

RICARDO COSTA 
CHEF EXECUTIVO THE YEATMAN
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Qualidade e conveniência  
é na Super 2000

É em Famalicão que se encontra sedeada uma das mais dinâmicas

empresas de “vending” nacionais: a Super 2000. Estrutura que tem uma

história curiosa na sua génese e é com base no conhecimento trazido

de França que Joaquim e Conceição Peliteiro implementaram uma

das mais-bem sucedidas empresas do ramo. Sem esquecer o

passado, esta empresa familiar potencia o futuro com a garantia de

qualidade, frescura e consistência com que já habituou o mercado.
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UM CLIENTE, UM AMIGO
SUPER 2000

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

A história de Joaquim Peliteiro, proprietário da Super 2000 (juntamente
com o seu sócio Jose Croveri), empresa que se dedica à comercialização
de equipamentos de venda automática de alimentos e bebidas, tanto
tem de curiosa, como de inspiradora, não só pelo sucesso – nascido do
esforço diário – que esta empresa familiar tem vindo a registar, como
pelo facto de a audácia, com a devida dose de sorte, poder mudar as
nossas vidas.
Certo é que a vida de Joaquim Peliteiro nunca mais foi a mesma desde
que deixou o seu Portugal natal para trabalhar em França, em 1986,
como muitos irmãos de sangue, compatriotas de todas as partes do
território nacional, à procura de uma vida melhor num país mais
desenvolvido e economicamente mais competitivo. É em França que
aprende todos os segredos da manutenção e reparação de venda das
“vending machines”, pelo que associado ao seu sucesso presente, e jeito
inequívoco para o negócio, está o conhecimento profundo de cada
detalhe desta atividade, hoje muito mais em voga em Portugal.
É ainda em França, e já ligado profissionalmente a este mundo, que
conhece Jose Croveri, proprietário da empresa onde trabalhava, e hoje
seu sócio, seduzido pela ambição de Joaquim Peliteiro em trazer para
Portugal uma solução de venda praticamente inexistente nos inícios
dos anos 90. E se a isto juntarmos o facto de Conceição Peliteiro, esposa
de Joaquim e braço direito na empresa, ter sido, como a própria recorda,
“a primeira abastecedora de vending de Paris”, pode-se dizer que a base
para um projeto sólido estava lançada.
19 anos volvidos, os números falam por si e, ao todo, são 2.900
equipamentos instalados na zona norte, 100 na zona da Grande Lisboa,
94 funcionários, 50 voltas diárias e 800 clientes, o que não deixa de ser
representativo quando diariamente se verifica uma transversal quebra
do consumo em Portugal.
Qualidade, preço, disponibilidade e conveniência são os predicados que
podem empregar para definir as “vending” da Super 2000, com as
bebidas quentes, refrigerantes e sanduíches a serem os artigos mais
comercializados pelos equipamentos desta empresa nortenha que
apresenta como vantagens competitivas uma assistência técnica de
excelência e uma equipa comercial que não deixa os seus clientes sem
resposta. “Os nossos abastecedores foram formados pela minha esposa,
os técnicos foram todos formados por mim. Quando voltámos a Portugal,
em 1993, as possibilidades de negócio eram muito boas. Tive muita
sorte na vida. Quis a fortuna que imigrasse e tivesse uma estrelinha.

Mas não me posso esquecer da nossa equipa, irrepreensível em todos
os aspetos”, partilha Joaquim Paliteiro, administrador da Super 2000.
Devido à natureza do negócio, a Super 2000 está muito focada na
cobertura geográfica da zona norte, ainda que a entrada em Lisboa,
gerida pelo filho do casal, está a começar a dar os seus frutos, numa
operação de tamanho reduzido, mas que procura aproveitar a sinergia
com os parceiros para entrar no maior centro urbano nacional, ainda
que em contraciclo e numa altura em que o desemprego também deixa
a sua marca nos consumos
médios efetuados nas
máquinas de vendas.
Desde Outubro de 2009 num
novo espaço em Famalicão, “o
meu orgulho”, como assinala
Joaquim Peliteiro, a Super
2000 tem vindo a apresentar
crescimento orgânico ao longo
dos últimos dez anos,
orgulhando-se o seu
administrador de a mesma
“ser uma das poucas empresas
da nossa área que tem vindo a
progredir por si, sem recorrer
à aquisição de outras empresas
de vending, de forma
sustentado e contínua. O que
permite formar dois a três
novos abastecedores por ano, o
que é ótimo até para dar mais atenção ao cliente”, acrescenta.
Operacionalidade que se estende desde a gestão rigorosa das rotas, à
concepção do próprio pavilhão, feito mediante as necessidades
específicas deste negócio, de modo a que os ganhos de tempo e logística
fossem uma realidade e esses são evidentes em todas as operações de
carga e descarga, ainda que olhar mais além esteja no ADN de Joaquim
Peliteiro. Assim como a procura de novas oportunidades de negócio,
com a crise e a redução do poder de compra a conduzir à necessidade
de abrir novos segmentos de mercado, com a Super 2000 a estar muito
presente em instituições de serviço público, numa constante processo
de aprendizagem e adaptação às necessidades de mercado.
A consistência e qualidade da oferta, em conjunto com a fiabilidade dos
fornecedores são aspetos dos quais Joaquim Peliteiro não abdica, com
essa certeza a estender-se à qualidade do café, também “Made In
Portugal” e cuja escolha é facilmente explicada pelo administrador da
Super 2000: “a Delta para mim é a empresa número um no mercado,
identificando-me muito com os valores familiares da Delta Cafés,
apresentando ainda uma relação preço/qualidade imbatível e pela
natureza do negócio e qualidade que as “vending” têm que ter para
fidelizar clientes e ter consumos, a escolha não poderia ser outra”,
conclui. 
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CAFÉ COM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

PAULA BRITO E COSTA 

Raríssimas: 
o legado do Marco
Paula Brito e Costa, presidente da Raríssimas, traça a evolução da primeira década de existência

da associação que apoia os portadores de doenças raras em Portugal. Com o exemplo íntimo

do filho Marco bem presente na mente, e no coração, a responsável da Raríssimas traça o antes

e o depois na vida da associação. Que tem como meta  terminar a Casa dos Marcos este ano,

um projeto imperativo para os utentes e para o País.

PRESIDENTE DA RARíSSIMAS

Delta Magazine – A Raríssimas conta já com 12 anos de existência em
2012. Que balanço faz desta década em atividade, uma vez que os
motivos que estiveram na sua génese são mais atuais do que nunca?
Paula Costa – Penso que o balanço só pode ser positivo. Fazemos 10
anos em abril e penso que o grande sucesso da Raríssimas foi trazer
para o centro da discussão, seja ela a comum ou a política, uma temática
esquecida em Portugal.  E, hoje, até a própria palavra é ouvida nos
meios de  comunicação social. Penso que essa foi a grande conquista da
Raríssimas enquanto instituição. Claro, que os projetos que desenvolve,
até pela própria originalidade, acompanham esta intenção que foi trazer
à discussão política esta realidade, que atinge entre 600 a 800 mil
pessoas no nosso país. Dez anos volvidos, Portugal tem um Programa
Nacional para as Doenças Raras em que a Raríssimas esteve
profundamente envolvida. Graças a este plano, hoje existe uma verba
específica para as associações de doentes que trabalham com pessoas
com doenças raras. Devagarinho, foi-se avançando no terreno,
cimentando projectos. Apesar de muito ter já sido feito, muito mais está
ainda por fazer!

DM – Que momentos ou etapas foram marcantes ao longo do percurso
desta década?
PC – A perda do meu filho foi o momento mais marcante da vida da
Raríssimas. O Marco faleceu há seis anos, tinha a associação quatro
anos, e foi um momento curto em que a família foi obrigada a refletir se
tudo isto faria ou não sentido a partir daquele momento. Chegar a uma
conclusão foi muito célere e, se fazia sentido antes, seguramente faria
muito mais sentido depois. Os três anos seguintes foram anos de muito
trabalho; foi uma forma de minimizar o sofrimento, o luto e hoje
estamos orgulhosos deste percurso. Apesar de não termos, fisicamente,
o Marco entre nós, ele está sempre connosco, uma vez que foi ele que
fez nascer a Raríssimas, a Casa dos Marcos e continua a ser uma fonte
de inspiração para o nosso trabalho dirigido aos muitos outros “Marcos”
deste País.

DM – E tem sido esse o espírito que tem conduzido o trabalho deste
associação no apoio a progenitores e pessoas que passam por situações
análogas?
PC -  Seguramente. Houve uma primeira fase em que teve de se avaliar
as prioridades estratégicas da associação - ouvir os pais e dar-lhes voz.
Esta prioridade foi desde logo assegurada através da implementação da
nossa helpline, Linha Rara, um serviço de apoio às famílias, que
funciona das 9h às 19h, com técnicos especializados que ouvem,
essencialmente, as famílias, que os ajudam a descodificar a
terminologia técnica de modo a sair do emaranhado que é o sistema,
seja ele o da Segurança Social ou o da Saúde. No fundo, dá-lhes a mão
e ajuda-os a chegar onde querem e é, simultaneamente, a porta de
entrada para compreender as necessidades efetivas dos doentes e das
famílias.
Os projetos da Raríssimas não nascem porque sim, mas porque os
indicadores nos demonstram que, em determinadas áreas, há lacunas
e esse sim é o trabalho da Raríssimas - criar projetos que consigam
colmatar essas lacunas.  Assim nasceu a Linha Rara, os Centros
RarÍSSIMOS e a Casa dos Marcos.

DM – A entropia existente no sistema social é, portanto, um obstáculo
à sua correta descodificação e consequente acesso à informação aos
apoios sociais. Como se poderia, então, simplificar o mesmo?
PC – Essa é uma questão que, aparentemente, nem os ministros
conseguem resolver e a eles, sim, cabe dar essa resposta. O país cria-se
burocrático quando se quer criar a própria entropia. Quando não se
pretende dar respostas rápidas cria-se a entropia, o que faz com que as
pessoas se percam no sistema e cheguem a um ponto em que desistem
porque se sentem cansadas perante a inexistência de respostas. A pasta
da Segurança Social é complexa, no fundo são todas, mas não creio ser
justo ter um filho que nasceu com uma doença rara, logo não adquirida,
que tenha menos direitos dos que os portadores de doenças adquiridas,
ou de risco. Aquilo que queremos é igualdade e penso que vale a pena
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refletir sobre isto. Se o meu filho tivesse nascido numa família
espanhola ter-me-iam dito: “mãe quer ficar com o seu filho em casa?
Quero! Então nós pagamos-lhe um ordenado!” e pagam 70% do
vencimento. Em Portugal, perguntam se quero ficar com o meu filho
em casa e, para isso, dão-me 80€ por mês! Será que os fundos são poucos
ou estarão mal distribuídos? E não falamos apenas da Raríssimas mas
de todas as famílias portuguesas. O Estado é o primeiro a demitir-se das
suas funções e é triste assistir à realidade que envolve uma criança com
uma doença rara no seio de uma família portuguesa!

DM -  O que é que a Casa dos Marcos pode trazer às famílias e aos
utentes?
PC – Pode trazer tudo, desde que o Ministério do Trabalho e da
Segurança Social perceba que aquele espaço é um projeto imperativo
para Portugal. À data de hoje a Casa dos Marcos poderia estar concluída,
mas o mesmo ministério da tutela diz que, à data de hoje, não tem
acordos de comparticipação para os futuros utentes da Casa dos Marcos.
Pensando um pouco sobre o assunto rapidamente se percebe que a Casa
dos Marcos tem, maioritariamente, um investimento público. Ora se é
financiado pelo Estado na sua fase de construção é porque o Executivo
acredita na sua viabilidade económica. Para uma IPSS ser viável os
doentes têm que ter uma comparticipação do Estado que dê à
Raríssimas viabilidade para a concretização deste projeto. Porém, o
Estado avançou já que não existirão acordos de comparticipação para
2012, logo pergunta-se: então investiu para quê? É inacreditável os
esforços coletivos que fizeram todos os mecenas da Casa dos Marcos,
entre os quais a Delta Cafés e o próprio Governo para agora faltar o
principal -  as comparticipações que assegurem o tratamento dos
doentes. Parece-me um quadro surreal, sinceramente. Vamos refletir
todos! Elefantes brancos em Portugal já há muitos e com mais 400 mil/€
conseguiremos acabar os 10% que faltam da Casa dos Marcos este ano. 

DM - 2012 será um ano difícil para as associações e para o mecenato em
Portugal?
PC – Não sei se será difícil pois em Portugal tudo se faz com prioridades
políticas. A Raríssimas tem desenvolvido esforços para informar a
tutela das dificuldades que existem para apoiar os nossos doentes de
modo a que as decisões políticas possam ser tomadas o mais
conscientemente possível. O social nunca foi uma área muito fácil de se
trabalhar e, em momentos de conjuntura difícil, há outras necessidades.

As famílias procuram-nos agora com outro tipo de necessidades, como
a falta de comida, por exemplo, necessidades transversais a outras
IPSS. Mas, prefiro olhar para este enquadramento não como uma
dificuldade, mas como uma questão de adaptação às necessidades dos
nossos doentes. E depois dizer que não há dinheiro em Portugal está
na moda! A construção da Casa dos Marcos iria criar 74 postos de
trabalho num distrito minado pelo desempregado como é Setúbal. Será
que não vale a pena potenciar a sua construção, uma vez que se
empregar pelo menos 50% de pessoas que estejam em situação de
desemprego, são 50% que passam a ser contribuintes. Com este valor
talvez possam aplicar aos fundos de comparticipação per capita para
os doentes, chegando, no limite, a um investimento zero.

DM – O que é que mudou em si após a partida do Marco, enquanto mãe
e presidente da Raríssimas?
PC – Não mudou muito, porque quando as pessoas são, são. Não me
sinto uma pessoa diferente do que era, apenas mais sofrida, vulnerável
e atenta aos pequenos sinais das outras famílias, pois já atingi o limite
do sofrimento e consigo analisar o que para alguns são pequenos sinais,
como o andar perdido no sistema. Não mudei assim tanto na essência,
apenas sei que o sofrimento nos torna muito mais fortes.

Ajude a acabar a Casa do Marcos!    
É uma Casa de Respiro onde, temporariamente, os doentes com patologia rara poderão
desenvolver as suas competências físicas e psíquicas, que ajudam à sua integração na
comunidade. Com um investimento de cerca de 5,5 milhões  de euros, este espaço,
localizado na Moita, irá prestar apoio a cerca de 7.000 utentes, por ano, através de uma
variedade de serviços abertos também à comunidade.

Valências: 
Lar residencial 
Residência autónoma 
Centro de atividades ocupacionais 
Centro de aquisição de competências 
Unidade clínica 
Unidade de fisioterapia 
Unidade de cuidados continuados de média e longa duração
Sala de Snoozelen (terapêutica sensorial e cognitiva)

Donativos:  
760 30 60 60 • (Chamada de valor acrescentado 0,60€+IVA)
NIB 0010 0000 27051980001 78 BPI 
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CORAÇÃO DELTA
VOLUNTARIADO
texto CLÁUDIA GAMA - Responsável pela Supervisão e Controlo da Sustentabilidade da DELTA CAFÉS 
fotos D. R.

O Tempo para Dar iniciou-se com um sonho e hoje já é uma realidade.
A família Delta Cafés envolveu-se num espírito de solidariedade
procurando ajudar os maiores de Portugal, por um lado através do
voluntariado empresarial e, por outro, com a dinamização dos
mealheiros do Tempo para Dar.
Em 2011, a Delta Cafés assinou protocolos com Instituições de
Solidariedade Social das localidades onde está representada com os
seus departamentos comerciais. Com o objetivo de colmatar a solidão,
as Instituições identificaram os idosos que gostariam de receber a visita
de um voluntário, passando os voluntários da Delta Cafés  a realizar
visitas domiciliárias a todos os idosos referenciados.
Os nossos voluntários proporcionam aos idosos um dia diferente. O dia
da visita é um dia especial, pois permite-lhes estar acompanhados,
falam da sua história de vida, passeiam pelo bairro com segurança e,
sobretudo, sentem que existe alguém que se preocupa com eles. Neste
momento o Grupo Nabeiro conta com 392 voluntários. 
De modo a que o voluntariado de proximidade seja uma mais-valia para
o idoso em apoio e para o próprio voluntário, todos os que abraçam o
voluntariado passam por um processo de integração. Numa primeira
fase realizam uma entrevista de aptidão cujo objetivo é identificar a
capacidade e motivação para colaborar com esta faixa etária.  Validada

a mesma, realizam a formação em voluntariado, que visa dotar os novos
elementos de conhecimentos básicos em voluntariado para realização
das visitas aos idosos. Este processo é gradual sendo que os voluntários
são integrados à medida que as instituições parceiras sinalizam idosos
para acompanhamento. 
Foi desde julho de 2011 que os voluntários começaram a dar os
primeiros passos, até à data o Grupo Nabeiro já colocou ao serviço dos
seniores 677 horas em visitas domiciliárias e 585 horas em ações de
voluntariado pontual com idosos. 
O Tempo Para Dar pretende também dar resposta às necessidades
detetadas durante a prática do voluntariado no domicílio dos nossos
seniores, sendo as mesmas de carácter social e económico. Neste
sentido foi criado o Mealheiro Tempo para Dar, que tem como meta
angariar valor para colmatar as necessidades detectadas. Para dar vida
ao mealheiro foi criado um plano de dinamização com atividades
desenvolvidas pelos colaboradores dos departamentos/empresas do
Grupo Nabeiro. Em 2011, o valor angariado a nível nacional pelos
colaboradores foi de 22.657,41€.

II Encontro Tempo para Dar
O II Encontro “Tempo para Dar” realizou-se no dia 25 de fevereiro de

Balanço Tempo  
para Dar 2011
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Exemplos    
Quando em finais de novembro de 2011 iniciámos as nossas visitas como voluntários,
encontrámos uma idosa que vivia numa situação de extrema pobreza. A senhora, que passa a
maior parte do tempo na cama, não conseguia subir a escadas de acesso à casa de banho no
exterior da casa, não tinha vidros e, pior, não tinha água e sem água não era possível fazer-lhe
a higiene pessoal.
Com o envolvimento total de todos os colegas, e com a colaboração das nossas famílias,
trouxemos roupas de cama, pijamas, casacos quentinhos para lhe levar. Infelizmente, não era
suficiente, porque devido à situação a roupa usada tinha que ir para o lixo e não conseguíamos
resolver a situação.
Solicitámos ajuda às colegas do “Tempo para Dar”, e com a colaboração do comendador Rui
Nabeiro, efetuámos o pagamento e pedimos o restabelecimento da água. Foi também solicitado
um termoacumulador para aquecer a água do banho. A instalação do termoacumulador foi feita
por dois colegas e o sogro de outra colega que o ligou à corrente eléctrica. Outro colega, 
durante as férias, fez uma rampa de acesso à casa de banho para a senhora subir sem medo 
de cair e tapou os vidros em falta na janela com um acrílico. Com a ajuda da associação com a 
qual estabelecemos protocolo e a Cruz Vermelha conseguiram um colchão para substituir o
velho que a senhora tinha e que estava imundo.

Estamos em março, finalmente conseguimos ir
fazer a cama à senhora com o colchão novo e
roupinha limpa, quando chegámos estava
sentada numa cadeira com um ar muito diferente
do primeiro dia, com banho tomado (desde a
montagem do termoacumulador a associação já
pode dar-lhe banho diariamente e vai à tarde
mudar-lhe a fralda), pijama lavado e com uns
olhinhos menos tristes. Assistiu feliz à nossa
tarefa e experimentou de imediato a caminha
limpa.
Não significa que tenhamos resolvido os
problemas desta idosa, que são muitos, mas já
estamos a contribuir de alguma forma para
minimizar alguns. Vamos continuar...

Maria José Portela – Voluntária Tempo para Dar do
departamento comercial de Faro

2012, na Quinta das Argamassas – Campo Maior.
Tratou-se de um encontro pensado especificamente
para que os Embaixadores da Sustentabilidade
(colaborador responsável por dinamizar no seu
Departamento/Empresa as boas práticas ao nível da
responsabilidade social), chefes de departamento e a
equipa Tempo Para Dar pudessem desenvolver um
plano de trabalho centrado no balanço do ano de 2011
e, ao mesmo tempo, prever uma nova dinâmica para o
ano de 2012.   
A essência do encontro previa que os seus
participantes realizassem uma autoavaliação do
trabalho que foi realizado pelo seu departamento ou
empresa, no que diz respeito à dinâmica do
voluntariado (realização de entrevistas, processo de formação, início do
voluntariado e necessidades detetadas nos idosos apoiados) e
relativamente ao plano de dinamização do mealheiro que foi
desenvolvido durante o último ano.
Durante esta sessão de apresentação individual houve oportunidade de
identificar, de uma forma geral, quais tinham sido os pontos fortes de
toda a dinâmica “Tempo para Dar” e quais tinham sido os pontos fracos,
evidenciando aqueles factores que ainda podemos melhorar para que
este projeto possa chegar mais perto dos nossos idosos.   
Utilizando uma metodologia participativa e de partilha todos os
Embaixadores da Sustentabilidade, enquanto porta-voz do
departamento/empresa, apresentaram o seu novo plano de angariação
de fundos, com novas propostas e novas ideias, muitas delas marcadas
com alguma ambição, para podermos encher cada vez mais os
mealheiros “Tempo para Dar”.  
Após a reunião de trabalho e para finalizar o dia, o grupo realizou duas
dinâmicas de grupo que tiveram como objetivo trabalhar o espírito de
grupo, coesão, cooperação, confiança e motivação.
Como mote final os Embaixadores da Sustentabilidade “vestiram a
camisola”, cada um com uma “t- shirt” com uma letra, construindo a
seguinte nobre frase: “É tempo para pensar e para atuar”.  De regresso
a casa foram entregues aos representantes todas as necessidades
anteriormente transmitidas à equipa Tempo para Dar, tais como uma
cadeira de banho, fraldas, lençóis de aquecimento, TV, aquecedor,

torradeira, fita anti-derrapante para escadas, almofadas, tapetes,
pijamas entre outros.  

Preocupações atuais
Atualmente deparamo-nos com trágicas notícias relativamente ao
estado de solidão e condições desumanas em que muitos dos idosos
portugueses vivem. A tendência deste facto despertou no comendador
Rui Nabeiro um grande estado de preocupação. Neste contexto, o Tempo
Para Dar gostaria de implementar em cada departamento comercial da
Delta Cafés, o que em inícios de Janeiro 2012 se começou a realizar em
Campo Maior, um levantamento da população com mais de 65 anos,
para assim, poder chegar aos idosos mais isolados e dar resposta as
necessidades detetadas.
Nesse sentido, a criação de parcerias com novas
instituições/organismos seria um modo importante, de juntamente com
o voluntariado empresarial, proporcionar mais respostas e chegar
(ainda) a mais idosos.
Este é um sonho alcançável com a colaboração de todos nós. “Pois, a
semente começa a brotar e os resultados começam a dar fruto”, uma
vez que, neste momento, em Campo Maior, realizaram-se 246
inquéritos e resolveram-se 29 situações de idosos de isolamento, tendo
sido colmatadas diversas necessidades percebidas.
Vamos abraçar esta causa e contribuir para a melhoria da qualidade de
vida de todos os seniores do nosso País. 
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30 anos de atividade  
e respeito pelo cliente
Localizada em Santo António da Charneca, concelho do Barreiro, a Nortejo é uma pastelaria de

referência da margem sul do Tejo. Não só pela qualidade da sua pastelaria fresca e ultracongelada,

como pela simpatia do seu atendimento e agradável espaço de lazer. Pastéis de Nata e Bolas de

Berlim são propostas que fazem as delícias de todos, mas a Nortejo não se fica somente por aqui.
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Celso e Dimas são dois nomes incontornáveis de Santo António da
Charneca, concelho do Barreiro, sobretudo se ao nomes próprios destes
dois irmãos naturais de Castro D’Aire se acrescentar o apelido Ferreira.
E, ainda mais, se ao estes dois aspetos se adicionar o nome da casa que
criaram faz agora 30 anos: a pastelaria Nortejo.
Mais do que uma pastelaria de venda ao balcão como tantas outras, a
Nortejo é hoje uma empresa multifacetada, disponibilizando desde
pastelaria fresca, a pão e bolos ultracongelados, com equipas dedicadas
exclusivamente à sua comercialização e produção.
Com uma equipa total de 100 colaboradores nas várias valências da
empresa, é num raio de ação de 150km que a equipa da Nordis (empresa
criada para o efeito) assegura a distribuição porta a porta, cliente a
cliente, da pastelaria da Nortejo, com a restante cobertura do território
nacional (sul do Tejo, para já, em breve âmbito nacional), a ser
assegurada com o recurso a parceiros locais, que certificam que a
qualidade da produção diária desta pastelaria de referência possa fazer
a delícia de ainda mais portugueses.
Um bonito trajeto como nos foi contando Celso Ferreira, sócio-gerente
da Nortejo, juntamente com o seu irmão mais velho, Dimas, o homem
da produção da Nortejo, apaixonado pelo “bastidor” da casa que os
irmãos Ferreira foram construindo passo a passo. “Numa primeira fase
deslocalizámos tudo o que tínhamos nas nossas primeiras instalações
para o lote onde estamos hoje e somente construímos em metade do
terreno adquirido. Era importante criar condições. Com o balcão aberto
íamos trabalhando com o apoio de todo os que nos visitam. Mais tarde
ambicionámos ir um pouco mais longe e passámos para a
implementação da parte da ultracongelação. Pode-se dizer que o ano de
1992 foi o ano de viragem da nossa empresa”, partilha.

Uma visão acertada do negócio da pastelaria e padaria, não só mediante
o abrandamento do consumo em Portugal, como em virtude dos limites
de consumo associados à pastelaria fresca, pelo que adoção de um
modelo de negócio mais ambicioso, mais complexo, em que se
assegurasse a entrega diária de produtos se apresentava, então e agora,
como uma área de negócio voltada para o futuro e para o crescimento e
sustentabilidade da própria empresa.
Longe vão os tempos em que o edifício
que alberga hoje a Nortejo era o lar
destes irmãos, com a sucessão a ser hoje
já pensada com a integração das
respectivas filhas, Sónia e Marília, na
estrutura da Nortejo. Equipa que fica
completa com o talentoso barista Carlos
Ferreira, um nome já conhecido desta
arte em Portugal, atuando cada destes
elementos na sua respetiva área, numa
harmonia de esforços para,
quotidianamente, criar soluções novas e
valor acrescentado ao seus fiéis clientes.
“Sempre quisemos trabalhar com a máxima qualidade, pois temos,
acima de tudo, que ter muito respeito pelo dinheiro das pessoas e os
nossos clientes já se habituaram a esse registo, pelo que não
poderíamos enveredar por outro caminho. Procuramos ter sempre
coisas novas, que os façam sentir valorizados em ser nossos clientes e
que tenham gosto a vir a nossa casa”, acrescenta Celso Ferreira.
A juntar à qualidade já habitual em pastelaria fresca e padaria e
pastelaria ultracongelada, a Nortejo possui uma carta de crepes, com
ou sem gelado, e, mais recentemente, uma novidade: os Franorcinno’s.
Trata-se de mais uma tentativa de trazer valor acrescentado aos clientes
Nortejo, ao disponibilizar, a partir de agora, um conjunto de bebidas
quentes ou frias para levar na azáfama do dia a dia. Proposta nascida da
observação dos hábitos quotidianos de alguns dos seus clientes, que
solicitavam somente beber “um café, mas rápido” e que passam a ter a
possibilidade de levar consigo uma bebida diferenciadora e de
qualidade reconhecida. Seja ela o seu Delta Diamante de sempre, ou
algumas propostas inovadoras, como os cappuccino’s, café “latte”, ou,
simplesmente, cacau com coco no caso das quentes, a que se junta as

bebidas frias de morango, caramelo, baunilha,
coco, café e chocolate. Para todos os gostos e
momentos!
Aos produtos estrela Pastel de Natal (com massa
aberta manualmente por uma equipa de 16
pessoas), Croissant de Chocolate, Bolas de Berlim
(apreciadas por muitos), ou Mil-Folhas, junta-se
a simpatia do atendimento de balcão, o espaço
dedicado às artes baristas, a qualidade da
pastelaria ultracongelada, feita com os mesmos
preceitos e procedimentos da pastelaria
tradicional fresca, para exlicar os motivos de
sucesso da Nortejo. Em suma: qualidade,
consistência, carinho e dedicação. Estes parecem
ser os motivos de sucesso da Nortejo, que assinala
no próximo dia 5 de junho o seu 30.�� aniversário.
Uma data que seguramente toda a família
Ferreira não irá esquecer. Muitos parabéns!

UM CLIENTE, UM AMIGO
PASTELARIA NORTEJO

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
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Portugal apresenta um quadro de
envelhecimento demográfico bastante
acentuado, com uma população idosa de
19,15% e uma população jovem de 14,89%.
Prevê-se que, em 2050, se acentue esta
tendência de involução da pirâmide etária,
estimando-se que existam 35,72% de pessoas
com 65 e mais anos e apenas 14,4% com 14 e
menos anos.
Por outro lado, a esperança média de vida à

nascença que, atualmente, é de 79,2 anos, é
estimada para os 81 anos, em 2050. 
Este quadro demográfico representa um
desafio individual e coletivo e exige
concertação de iniciativas públicas e privadas
que permitam, não só, a sustentabilidade dos
sistemas de proteção social, mas também
respostas ao perfil das necessidades,
capacidades e expetativas das pessoas idosas.
Neste contexto, a Organização Mundial de

Saúde (OMS) adotou, no final dos anos 90 do
século XX, o paradigma “Envelhecimento
Ativo”, entendido como “o processo de
otimização das oportunidades de saúde,
participação e segurança, promovendo uma
maior qualidade de vida à medida que as
pessoas vão envelhecendo”.
Como se depreende, o envelhecimento ativo
visa a cidadania plena, ao longo da vida,
reconhecendo a pessoa como um elemento

Envelhecimento Ativo e    
Responsabilidade Social das Empresas 
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OPINIÃO
JOAQUINA MADEIRA 

coordenadora do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações

capaz e atuante na sociedade.
Neste sentido, exige uma abordagem
multidimensional e implica a
responsabilização e a participação de todos no
combate à exclusão e à discriminação e na
promoção da solidariedade entre gerações.
É este, justamente, o mote para este Ano
Europeu do Envelhecimento Ativo e da
Solidariedade entre Gerações (AEEASG),
assim designado pelo Parlamento Europeu e
pela Comissão Europeia (Decisão n�
940/2011/EU, de 14 de setembro).
A sensibilização da opinião pública para o
valor do envelhecimento ativo e da coesão
intergeracional, a criação de oportunidades
para que as pessoas idosas desempenhem o
seu papel na sociedade, o estímulo ao debate
e ao intercâmbio de boas práticas, a promoção
de atividades de luta contra a discriminação
em razão da idade e a proposta de um quadro
de compromisso e de ação para que se
encontrem políticas, estratégias e iniciativas
inovadoras, sustentadas e de longo prazo, são
os grandes objetivos a atingir. 
No seu cumprimento, a organização
portuguesa do AEEASG pretende envolver
todos os atores sociais que sejam capazes de
gerar as mudanças necessárias para enfrentar
os desafios referidos. Entre esses atores estão
naturalmente as empresas.
De facto, as transformações económicas,
políticas, sociais e culturais têm vindo a exigir
a aproximação dos interesses das
organizações e da sociedade, resultando em
esforços múltiplos para o cumprimento de
objetivos compartilhados. 
Nesse sentido, e sobretudo a partir da década
de 70 do século XX, a responsabilidade social
das empresas é vista como uma
potencialidade e até como uma ética,
entendendo-se que ela é o caminho a
percorrer para a sustentabilidade, êxito
empresarial e edificação de sociedades mais
desenvolvidas e mais justas.
Ora, uma sociedade mais desenvolvida e mais
justa tem, obrigatoriamente, em consideração
não só os interesses dos acionistas, mas
também os de outros stakeholders,
designadamente, dos colaboradores, das
comunidades locais e da sociedade em geral.

Neste âmbito, o Grupo Nabeiro Delta Cafés é
um exemplo de empresa que concretiza, no
dia a dia, a sua responsabilidade social.
Referir-nos-emos – com consciência de que a
abordagem é por defeito - a cinco aspetos
fundamentais em prol do envelhecimento
ativo:

1 - Condições de trabalho adequadas –
existência de refeitórios, de seguros de saúde
extensivos a familiares e de clubes de saúde
que asseguram a prestação de serviços
médicos de várias especialidades;

2 - Rede interna de voluntariado que, em
parceria com instituições de solidariedade
social, desenvolve iniciativas que visam
minimizar dificuldades e situações de solidão
de pessoas idosas, numa verdadeira amostra
de solidariedade entre gerações;

3 – Empregabilidade de pessoas com mais de
55 anos, uma estratégia de valorização de
competências e conhecimentos e de luta
contra a armadilha da estigmatização etária;

4- Capacitação profissional dos
colaboradores, apostando na formação
contínua e tornando-os agentes qualificados
no mercado de trabalho e nas comunidades
onde estão inseridos.;

5 – Criação de Associação de Solidariedade
Social que integra ações de voluntariado e
projetos de cariz social com crianças, famílias,
pessoas idosas, pessoas com deficiência,
assim como ações de integração social e
comunitária, de educação e formação
profissional e de promoção da saúde.

O Grupo Nabeiro Delta Cafés é, assim, uma
organização voltada para o desenvolvimento
sustentável, porquanto planeia e atua num
horizonte multidimensional que assegura
direitos civis, económicos, sociais, culturais e
ambientais, investindo numa economia
solidária e implementando a responsabilidade
social como uma bandeira inquestionável da
sua atividade, como um valor presente e
irremovível!



Delta Magazine - A que se deve a criação deste departamento fora
dos principais centros urbanos transmontanos, como sejam
Chaves, Bragança ou Vila Real?
Ângelo Fonseca - Quando a nossa Administração se decidiu pela
abertura de um departamento comercial em Trás-os-Montes,
pediu-me um relatório sobre a estrutura que, em minha opinião,
este deveria ter e qual a sua localização. Elaborei esse relatório
onde defendi a localização em Vila Real por ser o centro urbano
mais importante da região, é lá que está instalada a Universidade
(UTAD) que se tornou num pólo de desenvolvimento
impressionante, é lá que está o hospital central da região, é lá que
está a decisão, é lá que os imóveis mais se valorizam, etc.…
Inicialmente a decisão acabou por ser Vila Real, onde
inclusivamente chegamos a comprar um lote na zona industrial de
Constantim, só que, um dia estávamos numa reunião do
departamento do Porto, com o Sr. Rui Nabeiro, que, ao olhar para
o mapa da região norte, virou-se para nós e disse: “Se o que
pretendemos é evitar as enormes viagens até ao Porto, então o

“Enorme 
vontade de  
fazer melhor
todos os dias”
A criação do departamento de Mirandela

veio reforçar a cobertura da remota e bela

região de Trás-os-Montes. Entre avanços

e recuos relativamente à localização

inicial do departamento, a escolha pelo

centro geodésico transmontano revelou-

-se decisiva para o que é a realidade

operacional do departamento. Ângelo

Fonseca, diretor do departamento de

Mirandela, traça o retrato de onze anos

a liderar o departamento e de vinte e

quatro ligado à Delta Cafés. 
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departamento tem que ser em Mirandela e não Vila Real”. Mirandela é
realmente o centro geodésico de Trás-os-Montes e foi essa centralidade que
decidiu a localização do departamento aqui na Princesa do Tua.

DM - Que balanço pode fazer do tempo que leva na liderança do
departamento?
AF - Faço um balanço muito positivo. São onze anos muito gratificantes em
que a marca Delta se tem vindo a consolidar na região com uma dinâmica
muito forte e em que, todos os anos, se têm verificado crescimentos
significativos, quer ao nível de vendas quer de colaboradores. Em 2001,
éramos cinco comerciais e agora somos 13 no total de 23 pessoas que, neste
momento, compõem o departamento comercial de Mirandela. Permitam-
me dizer que lidero uma excelente equipa de pessoas e, como sabem, são
as pessoas que fazem a diferença entre o fracasso e o sucesso.

DM  - O conhecimento da região e dos hábitos de consumo locais foram um
trunfo decisivo para a implementação da marca e sua constante evolução?
AF - Como referi atrás tem havido uma enorme evolução e isso também se
deve ao profundo conhecimento que temos da região. No meu caso pessoal
são 24 anos ligado à Delta e quase trinta na área das vendas em Trás-os-
Montes. Para além disso, temos tido a capacidade de recrutar os melhores
elementos da região e construir uma equipa vencedora, dando-lhe uma
formação permanente de maneira a viverem e sentirem esta empresa como
ela merece, com respeito, confiança, humildade, honestidade e lealdade.

DM - Apesar da distância geográfica do Departamento à Sede o prestígio da
marca é reconhecido e valorizado pelos consumidores locais? Que impacto
teve a introdução dos produtos complementares no portefólio comercializado?
AF -  A Delta é uma marca nacional de rosto humano, de enorme prestígio
com 50 anos de história e saber, que há 11 anos consecutivos é eleita como
uma marca de confiança dos portugueses e os consumidores
transmontanos não são diferentes dos outros e têm a perfeita noção disso.
Os produtos complementares vieram, sem dúvida, permitir o reforço da
nossa posição no mercado e são uma mais-valia evidente, quer em termos
de aumento de facturação quer em termos de fidelização dos clientes, pois
os consumidores sabem que a “umbrella” Delta lhes garante consistência
e qualidade para além de um preço justo.

DM - A amplitude geográfica coberta pelo concelho levanta dificuldades à
eficácia das rotas e consequente prestação de serviço?
AF - O nosso departamento é o maior em termos de área geográfica com
cerca de 13.000 km�. Estamos a falar de mais de 200km, de um extremo ao
outro do departamento. A distância poderá aqui ou além levantar um
problema, mas, de qualquer modo, a estrutura montada permite a
cobertura dos 26 concelhos dos distritos de Vila Real e Bragança e garante

TODOS SOMOS DELTA
DEPARTAMENTO DE MIRANDELA

texto DUARTE CUNHA fotos D.R.

B.I.
Nome: Ângelo José Costa da Fonseca 
Idade: 53 anos
Naturalidade: Vila Real
Hobbies: Estar com a família e desporto
Livro favorito: “Peregrinação”, Fernão Mendes Pinto
Filme favorito: Preferia falar de um realizador Stanley Kubrik, pois não consigo 
decidir-me entre filmes como: “Spartakus”, “Dr. Estranho Amor”, “2001 Odisseia no 
Espaço”, “Laranja Mecânica”, “Shining”, entre outros.
Um sonho por concretizar: Visitar os Antípodas (Austrália e Nova Zelândia)

uma excelente prestação de serviço, permitindo-nos, ao mesmo tempo,
continuar com um crescimento sustentado, alicerçado na nossa confiança,
no nosso rigor e na busca permanente da fidelização dos nossos clientes.

DM - A revitalização da linha do Tua seria um trunfo importante para a
dinamização do turismo nesta remota região de Portugal?
AF - Sem dúvida! Considero, aliás, que a decisão da construção da barragem
foi um erro tremendo e representa sem dúvida a “crónica de uma morte
anunciada, para a linha do Tua”, o que também já aconteceu com a extinção
da linha do Corgo. A imagem dos comboios a serpentear pelos vales e
escarpas dos nossos rios e pelas vinhas do Douro não passa já de uma mera
recordação. Temos uma marca fortíssima que é o Douro Património
Mundial (ainda recentemente li num jornal que são esperados este ano,
mais de 3.900 turistas australianos no Douro) mas depois não temos
itinerários complementares que lhes possam dar a conhecer a riqueza do
nosso património, da nossa gastronomia e das enormes belezas
paisagísticas deste “reino maravilhoso”  como lhe chamou Miguel Torga.
Enquanto na generalidade dos países se recuperam linhas centenárias e se
desenvolve o turismo ferroviário, em Portugal encerram-se essas linhas e
vende-se o material circulante ao desbarato ou vemo-lo a apodrecer na
estação da Régua. A revitalização destas linhas centenárias seria uma
excelente notícia para a nossa região visto que o “core business” de
Portugal é o turismo e ele não pode, nem deve, passar só por Lisboa e
Algarve.

DM - Em que se distingue este departamento face aquilo que sabe ser a
realidade de outros departamentos espalhados por todo o país?
AF -  O que nos distingue é termos uma enorme área geográfica e muito
pouca população. A título de exemplo posso referir que só concelho de
Sintra (377.837 habitantes) tem mais habitantes do que os dois distritos de
Vila Real e Bragança juntos (364.639 habitantes). De resto, penso que é
mais importante falar daquilo que nos une e que é transversal a todos os
departamentos, que é a nossa enorme vontade de fazer melhor todos os
dias e de continuar a contribuir com humildade e responsabilidade para o
engrandecimento da marca de todos nós.

DM – Ser Delta é?
AF - É honrar e respeitar este símbolo que todos transportamos na lapela,
é entusiasmo, é emoção, é ser capaz de ter um brilho nos olhos (como tenho
agora) sempre que falo da Delta.



“Dificuldades de mercado  
fazem com que sejamos mais fortes”

Ao abranger quatro concelhos e ao servir uma população de um milhão de pessoas, o

departamento de Queluz é um dos mais ativos a nível nacional, não só pelo seu raio de ação

e cobertura geográfica, como pelo facto de se situar numa zona de elevada densidade

populacional, logo de pleno interese para todos os “players” do mercado. José Manuel Martins,

diretor do departamento de Queluz, traça o perfil da unidade por si liderada.
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Delta Magazine - A que se deve a criação deste departamento tão perto
do principal centro urbano nacional, nomeadamente Lisboa, servido
por um departamento próprio?
José Manuel Martins - A criação deste departamento, em 1999, foi
motivada por dois grandes fatores. Por um lado, a necessidade de
espaço físico e alargamento do negócio na área metropolitana de Lisboa
e, por outro, a intenção de fazer face à explosão demográfica destes
concelhos que hoje trabalhamos. O facto deste departamento se ter
iniciado com 10 pessoas num espaço de 200 m2 e presentemente
ocupar 2.500 m2 e empregar mais de 40 pessoas espelha o acerto da
decisão da Administração e o potencial dos quatro concelhos que
abarcamos.

DM - Que balanço pode fazer do tempo que leva na liderança do
Departamento?
JMM - Não gostaria de usar a palavra balanço. O balanço faz-se somente
no final de qualquer “coisa” ou projeto. Eu aplicaria antes a expressão
“que expetativas tem”, pois espelham presente e futuro. É aí que nos
devemos, precisamente, centrar e para onde temos de olhar e ambos só
podem ser positivos. O presente porque sabemos que estamos todos a
fazer melhor e que as dificuldades de mercado fazem com que sejamos
mais fortes e ainda mais profissionais. O que autoriza a que olhemos
para o futuro com esperança e otimismo, sabendo que, ao ser mais
eficazes e exigentes connosco próprios, seremos capazes de dar
resposta a todas as solicitações de mercado, por mais difíceis que
possam ser.

DM - O conhecimento da região e dos hábitos de consumo locais foram
um trunfo decisivo para a implementação da marca e sua constante
evolução na região envolvente?
JMM - Sim, esses fatores têm a sua importância, mas não podemos
esquecer que a marca tem 50 anos, é reconhecida nos últimos onze anos
como Marca de Confiança dos portugueses e isso ilustra bem quais são
os seus trunfos e toda a sua amplitude.

DM - Que amplitude geográfica é coberta e assegurada pelo
Departamento de Queluz?

JMM - O Departamento de Queluz/Abrunheira (chamo-lhe assim porque
hoje estamos em Sintra, na Abrunheira, mas internamente, continuam
a chamar-nos Departamento de Queluz) cobre quatro concelhos,
Cascais, Oeiras, Sintra e Mafra, num total de 53 Freguesias, 750 km2 e
uma população residente na ordem de 1 milhão de pessoas. E com a
particularidade de termos três das mais populosas vilas do país,
nomeadamente, Algueirão, Mem Martins, Rio de Mouro e Sintra.

DM - Em função da sua amplitude geográfica pode-se falar em
diferentes tipos de perfil de cliente?
JMM – Note que falamos de concelhos à volta de Lisboa com forte
influência citadina e para onde uma boa parte da população se desloca
para trabalhar. Razão pela qual diria que Oeiras, Cascais e Sintra,
acabam por ser muito idênticos, enquanto Mafra, fruto da sua evolução
nos últimos anos, aproxima-se cada vez mais do perfil citadino. Motivos
pelos quais arriscaria dizer que hoje as diferenças estão esbatidas e as
que ainda se notam são residuais e sem impacto relevante.

DM - Os produtos complementares são um trunfo diferenciador para
quem trabalha junto de um imenso centro populacional como o
Departamento de Queluz? A sua presença no portefólio da marca veio
complementar a venda de café?
JMM – De facto, esses são dois dos fatores que justificam a sua presença
no nosso portefólio. Mas também são um ativo de extrema importância
para as vendas, já que permitem uma oferta mais alargada aos nossos
clientes e uma rentabilização da visita do comercial.

DM - Em que se distingue este departamento face aquilo que sabe ser
a realidade de outros departamentos espalhados por todo o país?
JMM - Em boa verdade tenho que afirmar que não existem diferenças de
norte a sul do País. No entanto, esta zona, por estar tão perto da área
metropolitana de Lisboa, é altamente disputada em termos de
concorrência, o que nos leva a seguir uma linha orientadora comum ao
nossos colegas de Lisboa, apoiada pela Administração, num processo
de partilha e comunicação permanente a todos os níveis, onde o desafio
de todos e para todos é “face to face” fazer todos os dias melhor.

DM - Ser Delta é?...
JMM -  Mais ainda do que ser Delta é saber honrar o triângulo vermelho
que usamos na lapela do casaco. Esse é o primeiro indicador do orgulho
que é para nós esta empresa e esta família. E nos vértices desse
triângulo três palavras: lealdade, humildade e honestidade. Este é o
espírito Delta!

TODOS SOMOS DELTA
DEPARTAMENTO DE QUELUZ

texto DUARTE CUNHA fotos SARA MATOS

B.I.
Nome: José Manuel Carreira Martins
Idade: 49 anos
Naturalidade: Carnaxide - Oeiras
Hobbies: Canaricultura e Caça
Livro favorito: “Um cão como nós” - Manuel Alegre
Filme favorito: “BraveHeart” - Mel Gibson
Um sonho por concretizar: Visitar a Austrália e as Seychelles
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A nobre e leal
vila de Marvão

Marvão é um dos mais típicos representantes do Baixo Alentejo. Pertencente ao distrito

de Portalegre, esta simpática vila romana muito tem para visitar, atraindo pessoas de todas as

paragens, motivadas pela paisagem envolvente e pela saborosa e apreciada gastronomia. Ou

não fosse a “mui nobre e sempre leal vila do Marvão” um dos bons embaixadores do Alentejo.
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Num ambiente de paz e tranquilidade, robustamente rodeada por
muralhas do século XIII e do século XVII, a vila de Marvão ergue-se lá
bem no alto, demostrando que o tempo não é tão rápido e veloz como
tantas vezes parece.
Testemunho “vivo” de outros tempos, e do cruzamento de diferentes
estilos arquitétonicos, pela sua privilegiada localização geográfica, o
Marvão é um ponto incontornável no mapa de Portugal, com este antigo
reduto defensivo a ser hoje um fantástico ponto de visita para todos
aqueles que apreciam o ar livre, as caminhadas, a boa gastronomia e a
simpatia das boas gentes do Alentejo. 
Em tempos idos, na vila de Marvão, o planeamento urbanístico e a
conservação dos monumentos históricos eram situações que nem
sequer se colocavam à mais brilhante das mentes da sua época,
apresentando hoje este antigo reduto defensivo uma panóplia de
lugares e recantos a descobrir de extraordinária beleza arquitetónica e
paisagística, materializados pelos seus diversos edifícios históricos
construídos na plataforma rochosa totalmente rodeada pelas muralhas
que serpenteiam à volta do castelo. Erguido no topo da Serra do Sapoio,
a cerca de 850m de altitude, a localização privilegiada deste reduto
defensivo fez com que, durante séculos, fosse disputada.
Hoje reduzida a aglomerado populacional, a “mui nobre e sempre leal
vila do Marvão” dista 12km da fronteira de Galegos e a sua história
perde-se na bruma do tempo, não se sabendo muito da história deste
local em datas anteriores à Reconquista Cristã, razão pela qual os
registos não são os mais precisos. Todavia, sabe-se apenas que entre
1160 e 1164 o morro de Marvão passou do domínio muçulmano para o
domínio cristão onde recebeu a carta de Foral em 1226 pela mão de
D.Sancho II. Foi entre os séculos XIII e XIV que se alargaram as
muralhas envolventes do casario, passando a ocupar a cota de topo,

altura na qual a Igreja de Santa Maria – hoje um museu municipal – e
o convento de Nossa Senhora da Estrela foram edificados.
Testemunhos do tempo, imortais na sua passagem, a história e o
engenho humano proporciona-nos a oportunidade de apreciar um dos
mais belos legados patrimoniais e arquitectónicos do Alentejo e de
Portugal. São muitos os locais a visitar nesta adorável vila medieval de
casas encostadas entre si, que compõem as suas ruas e ruelas estreitas
e sinuosas. Localizada a apenas 13km de outra referência de Portugal,
Castelo de Vide, Marvão encontra-se na Área do Parque Natural de São
Mamede e como é habitual em todas as vilas do interior alentejano e,
sobretudo no Alto Alentejo, o frio faz-se sentir com bastante intensidade
no Inverno e o calor chega a ser quase insuportável no pico do Verão,
razão pela qual se aconselha a visita a numa época do ano com
temperaturas mais amenas, casos da Primavera ou do Outono, de modo
poder apreciar na plenitude os encantos naturais desta vila medieval.
Encantos tamanhos que vão desde os bordados tradicionais com casca
de castanha, às escadas em castanho, sem esquecer a cestaria em
madeiro de castanheiro. Objetos em cortiça, barro e até madeira, são
outras artes que se podem encontrar em Marvão, a que se junta uma
gastronomia de “mão cheia”, típica da região, que ajuda a retemperar
forças para calcorrear ruelas e ruelas, ora rumo ao castelo que vigia
toda a extensão envolvente, datado do século XIII, e que conserva, ainda

ROTEIRO DELTA
MARVÃO

texto ALEXANDRE PAULO fotos SARA MATOS



nos dias de hoje, a cintura de muralhas e a torre de menagem com o teu
imponente teto em formato de abóboda. Desde este ponto de vigia, o
mais elevado do Marvão, pode-se admirar, quase na plenitude, a
impressionante paisagem em seu redor, desde as encostas da Serra do
Sapoio e o Pico de São Mamede que se sobreleva a 1027 metros de
altitude.
Já o Largo do Pelourinho surge no final da Rua das Portas da Vila, onde,
e para além deste marco jurisdicional, classificado como Imóvel de
Interesse Público, em 1933, encontra-se também o edifício dos antigos

Paços do Concelho,
devidamente
acompanhado pela
torre do relógio,
assim como por
uma torre sineira,
e, já mais acima,
rumo de volta ao
castelo, a Casa do
Governador militar
da praça, com as
suas varandas em
ferro forjadas com o
saber e mestria

existente no século XVII.
Testemunhos da passagem do tempo, da importância histórica da vila,
que apresenta uma harmonia de construção muito interessante,
partilhada quer pelos edifícios nobres quer pelas
construções religiosas. Aspeto que é realçado pela
entrelaçado de casas branca, que se cruzam entre
si, criando um agradável aglomerado. Casarios e
igrejas, casas e casinhas, paredes de pedra
batizadas pela cal, quase se confundem com
humilde igreja local, de formas góticas,
renascentistas e barrocas, não se distanciam da
restante linha arquitetónica traçada  no Marvão,
numa mescla uniforme de luz, traços, pedras e
formas.
Claro está que a maneira mais agradável de
conhecer a região, e a área envolvente ao Castelo é
através de um passeio a pé, em que se percorre
cerca de 7km, se demora, em média, três horas, mas
cujo retorno é imenso. Vale a pena visitar! Mas se
optar por fazer um percurso mais longo, não deixe
de levar um lanche e fazer um piquenique no meio
do caminho, aproveitando, assim, a bela paisagem
da região, abundante em fauna e flora, ou não fosse
localizada na Área Natural do Parque de São
Mamede.
Mas se prefere deleitar-se com outras propostas e

conhecer Marvão pela sua gastronomia, saiba
que esta vila alentejana é também conhecida
pela sua riqueza à mesa. E são várias as
especialidades da região, tais como, a sopa de
castanhas ou o sarapatel, miúdos e sangue de
borrego com fatias de pão, tudo mergulhado
no caldo. Destaca-se, também, ratatau, o
coelho de cachafrito e a tomatada de galinha,
enquanto nas sobremesas ganham destaque
o arroz doce e as boleimas de maçã. Muito há
para ver e descobrir, pelo que uma dose extra
de açúcar vem sempre bem!
Já fora das muralhas, merecem igual destaque
a Capela do Espírito Santo e o Convento de
Nossa Senhora da Estrela, cuja santa
padroeira se diz ser milagrosa e ser o motivo
de proteção do reino, concretizando-se,
anualmente, as festividades a ela dedicadas,
muito concorridas e afamadas na região. E
porque não visitar Marvão nesta altura do
ano?
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Lenda   
Nos idos do século VIII, sem conseguir resistir ao
avanço dos muçulmanos na região, os habitantes de
Marvão abandonaram as suas terras para buscar
refúgio nas montanhas das Astúrias, onde se
mantinha viva a resistência cristã. Antes de partir,
porém, trataram de esconder as imagens sagradas. À
época da Reconquista, passados mais de quatro
séculos, afirma-se que em uma noite, um pastor
guiado por uma estrela, dirigiu-se a um monte onde
encontrou, entre as rochas, uma imagem de Nossa
Senhora. Em sinal de devoção, foi erguido nesse local
um convento franciscano (Convento de Nossa
Senhora da Estrela), tendo a Senhora se tornado
protetora do castelo. Com relação a essa devoção em
particular, conta-se ainda que, uma noite em que
forças castelhanas, conduzidas por dois traidores, se
aproximavam sorrateiramente do castelo para o
assaltar, ouviu-se na escuridão uma voz feminina que
bradava “Às armas!” enquanto os sentinelas avisavam
a guarnição para se pôr a postos, puderam ser vistos
os castelhanos em fuga descendo a encosta,
assustados.
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28 de março é um dia marcante na vida do Grupo Nabeiro/Delta Cafés,
uma vez que foi neste dia, um dos primeiros de cada nova primavera
que se anuncia, incessante, ano após ano, que o fundador da empresa,
Marca de Confiança, há 11 anos eleita pelos portugueses, celebrou mais
um aniversário: o octogésimo primeiro. 
E os 81 anos de Rui Nabeiro, à semelhança de outros aniversários,
foram, naturalmente, celebrados na sua terra natal, com as instalações
da Novadelta a voltarem a ser palco de profícuas demonstrações de
carinho por parte dos colaboradores ao fundador da Delta Cafés.
É que paralelamente ao aniversário do mentor e líder do grupo
português, também o Centro Educativo Alice Nabeiro (CEAN) celebrou
neste dia o seu 5.�� aniversário, com as muitas crianças que frequentam
este núcleo pedagógico a homenagearam o comendador Nabeiro com
um texto alusivo à história do CEAN e a todo o apoio disponibilizado ao
mesmo por parte do líder da Delta Cafés.
Dia de festa ao qual se juntou ainda a homenagem dos colaboradores do
Grupo, através da leitura de um texto que recuperava Montesquieu,
pensador, filósofo e escritor francês do século XVIII, cujo legado ainda

Comendador Rui Nabeiro   
assinala mais uma primavera

O presidente do conselho de Administração da Delta Cafés, comendador Rui Nabeiro, assinalou

no dia 28 de março mais uma primavera. Exemplo vivo do empreendedorismo nacional, o mais

conhecido filho da vila de Campo Maior celebrou novo aniversário na companhia dos colaboradores,

amigos e familiares. Muitos parabéns comendador Rui Nabeiro!

pode hoje ser considerado bastante atual. “O que não for bom para a
colmeia, também não é bom para a abelha”, uma ideia trazida do
passado com imensa atualidade presente e cuja singularidade se
adapta, na perfeição, ao exemplo vivo de alguém dedicado a uma causa
e a um projeto empresarial que se cruza, em todas as dimensões, com
o seu próprio projeto de vida. 
Leitura que sensibilizou todos os presentes e que antecipou a oferta de
uma pequena lembrança, uma simbólica caravela, meio de transporte
também ele de elevada representatividade para o povo português, da
raia ao litoral.
Este dia especial na vida do comendador Nabeiro culminou com a
celebração de um jantar de foro mais íntimo, com a noite a ser reservada
a familiares e amigos mais próximos, que não puderam deixar de estar
presentes neste dia sempre especial para o Grupo. 
Os votos, esses, são os que se renovam todos os anos, unânimes a todos
que gravitam em torno deste grande grupo português, expresso no texto
lido pelos colaboradores do Grupo: “o desejo de longa vida para quem
tão bem tem sabido viver!” Muitos parabéns comendador Rui Nabeiro.

A FECHAR






