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JOÃO MANUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
aborda a importância do ano de 2017 
na materialização de diversos projetos 
que colocam o Grupo na vanguarda
empresarial

Em 1997, lançávamos a marca Bellissimo. Passados 20 anos, apresentamos uma nova imagem que 
queremos simples mas sofisticada. Celebramos duas décadas de um conceito glamouroso, inspirado na 
essência e beleza italiana.

“Il gusto della belezza”. Este é o mote para um novo capítulo na história de uma marca que reflete a 
vibrante e cosmopolita vida italiana. Reforçamos, assim, a nossa oferta no mercado. 

É uma marca feliz. Um conceito que acompanha a evolução das sociedades, que se pretendem inovadoras, 
reflexivas e humanas. 

Reza a lenda que, em “tempos longínquos, um cavaleiro percorreu terras lusas a caminho de Santiago. 
Enfrentou perigos e tormentas, bandidos e homens de má fé, decidido a seguir os caminhos da cruz. 
Cansado e doente, terá encontrado um velho eremita que lhe disse: sei o que procuras; vai ao lado norte, ao 
fim do vale, e planta estas sementes no Monte Maior, e dos seus frutos nascerá a essência da própria vida. 
O cavaleiro assim o fez. Ainda hoje se cultivam as vinhas das quais se elabora esta bebida privilegiada”.

As lendas refletem, muitas delas, a génese e a origem da nossa cultura, dos nossos hábitos e tradições. Em 
1997, e na senda desta maravilhosa história, a Adega Mayor lançou as primeiras sementes à terra, na 
Herdade da Godinha, em Campo Maior. 10 anos depois, em 2007, inaugurámos, em pleno Alentejo, o 
edifício desenhado pelo arquiteto Siza Vieira, que constitui hoje um dos ex-libris da nossa região, 
contribuindo de forma determinante para a elevação do património material do Alentejo. 

20 anos depois, aqui estamos nós, com uma maior maturidade e sabedoria. Construímos uma marca que 
ganha agora novo impulso com o seu “rebranding”.  Uma nova imagem, uma nova identidade em que as 
nossas origens traçam o  nosso futuro. Acreditando que o trabalho é fonte de sucesso, continuamos a 
desafiar-nos, todos os dias, nas várias e diferentes áreas de negócio.

Ainda nesta edição, escolhemos mostrar um dos espaços que nos serve de cenário, a TECNIDELTA II. Esta, 
não é só a unidade onde se produz a MAYOR Q, a primeira máquina de cápsulas de café para os canais 
Horeca e empresarial totalmente produzida em Portugal, é também o lado mais visível da qualidade que 
pretendemos continuar a assegurar aos nossos clientes e amigos. É, pois, a concretização de um projeto 
inovador e que queremos sustentável.

Partilho connvosco a alegria e orgulho pela renovada confiança de todos os portugueses pelo 16.º ano 
consecutivo. A Delta conquistou o prémio Marca de Confiança 2017 das Selecções do Reader’s Digest. Os 
leitores desta reconhecida publicação tiveram ainda o gesto e a amabilididade de reconhecer o meu pai, 
Rui Nabeiro, como Personalidade de Confiança na Área de Negócios. 

Por estes, e outros motivos, 2017 transformou-se num ano de mudança e celebração. 

Com o mundo no horizonte, brindamos aos sentidos!  

Com muito orgulho no que somos e no que  construímos, brindamos à nossa Leal e Valorosa vila de Campo 
Maior, às nossas gentes, ao pulsar dos nossos que, todos os dias, dão corpo e alma à nossa organização.

“COM TEMPO E ESPERANÇA, TUDO SE ALCANÇA”
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Em menino, observava e contemplava a paisagem da Herdade das Argamassas. Habituei-me a ver o 
cultivo da vinha na nossa terra, Campo Maior. Os tempos eram outros, viva-se da cultura dos campos 
que, generosamente, nos retribuíam com o que lhe havíamos cultivado.  

Na altura, acompanhava os meus avós maternos, com pé ligeiro e com a ideia persistente em fazer 
mais pela minha família e pela minha terra. Já nessa altura, namorava aquelas terras e nunca imaginei 
que um dia seriam minhas. Quis a providência que, em 1968, as terras da Herdade das Argamassas, 
com a Serra de São Mamede e a raia a traçar o horizonte, fossem o cenário para a nossa história 
empresarial. Aqui, fizemos crescer um complexo industrial, a Novadelta. A terra tinha ainda muito para 
dar. Plantámos vinha, recuperámos a tradição, o culto do vinho e da vinha em Campo Maior. 

A vinha, por si só, já desenhava a paisagem de forma sublime. Com o traço superior de Siza Vieira, 
realizámos mais um sonho. Já lá vão 10 anos, intensos, de trabalho e dedicação. 

Hoje, a Adega Mayor é uma marca autêntica e que se prepara para novos desafios a uma escala global.    

Tal como acontece no café, o vinho também é um produto natural que tem de ser trabalhado com amor.

A Adega Mayor tem obra feita, corporiza inúmeras vontades, o desejo de criar e fazer diferente, 
exclusivo, moderno, cosmopolita, inovador e, fundamentalmente, um desejo premente em dar a 
conhecer ao mundo a riqueza da minha terra: Campo Maior.    

A mudança de imagem da Adega Mayor que celebramos nesta edição é apenas mais uma etapa num 
caminho em que sempre acreditámos. 

Com trabalho, mas, acima de tudo, com atitude, é possível projetarmos um futuro “mayor”, feliz.

Brindamos ao futuro! Brindamos a todos vós! 

Bem hajam.

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca o percurso feito pela 
Adega Mayor, assim como a 
sua importância no recuperar 
da tradição vitivinícola em 
Campo Maior

UM BRINDE MAYOR!
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PIN - Polientrepreneurship Innovation 
Network apresentado em Campo Maior
     
Nascido da colaboração de uma rede de 13 instituições de ensino superior 
politécnico, o projeto PIN – Polientrepreneurship Innovation Network visa a 
promoção do empreendedorismo. O objetivo é a criação de 45 empresas, 15 
patentes e 120 projetos. Uma ferramenta que implicou um investimento de 
um milhão de euros. 
O Centro de Ciência do Café, em Campo Maior, foi, a 14 de junho, o cenário 
escolhido para a apresentação oficial desta nova plataforma de apoio ao 
empreendedorismo, com um horizonte de execução de um ano. O projeto tem 
objetivos ambiciosos e pretende envolver mais de 1.500 estudantes e gerar 
45 novas empresas nos domínios do conhecimento, tecnologia e indústrias 
criativas. 
Tudo começou em 2015, com uma candidatura aos fundos de financiamento 
do Portugal 2020 apresentada por um consórcio de 13 instituições de ensino 
superior politécnico de todo o país. Com um financiamento aprovado na 
ordem dos 743.126,76 euros, no âmbito dos programas Compete 2020 e 
Portugal 2020, o projeto PIN teve luz verde para avançar, correspondendo a 
um investimento total de 1.104.286,67 euros. 
A plataforma PIN assenta numa interface digital que oferece uma série de 
ferramentas facilitadoras dos processos de implementação de negócios. O 
sistema disponibiliza formação específica sobre temas relacionados com o 
empreendedorismo e criação de empresas, proporcionando aos participantes 
as condições para o desenvolvimento de ideias, soluções inovadoras e 
planos de negócio. A plataforma é composta por módulos de e-learning, 
videoconferência, fórum de discussão e de mensagens privadas. 
Para Nuno Mangas, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos 
Superiores Politécnicos, “o foco no trabalho em rede, presente no projeto 
PIN, apostando em ecossistemas de empreendedorismo, também demonstra 
claramente aquilo que tenho vindo a afirmar: o segredo do negócio está na 
partilha. Os jovens têm a possibilidade de perceber que se podem transformar 
nos seus próprios agentes e que a sua capacidade de iniciativa pode fazer a 
diferença na construção do seu futuro”.
Durante a sessão de apresentação do PIN, o ministro da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, Manuel Heitor, destacou a importância do projeto “na 
dignificação do ensino politécnico, assumindo a responsabilidade de formar 

mais e de formar cada vez melhor. É, por isso, importante que o 
PIN entre na sala de aula desde o primeiro dia”. 
Reconhecendo a validade da metodologia aplicada pelo 
Poliempreende para desenvolver as competências e o espírito 
empreendedor, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés é uma das empresas 
mais ativas no apoio a este projeto. Além do patrocínio ao prémio de 
empreendedorismo e inovação do Poliempreende, tem colaborado 
ativamente na motivação dos estudantes, incentivando-os a 
ultrapassarem as barreiras inerentes ao processo de criação 
de empresas. O comendador Rui Nabeiro mostrou-se satisfeito 
por assumir, uma vez mais, o papel de patrono desta iniciativa, 
destacando a importância das competências empreendedoras no 
desenvolvimento do país. 
O PIN surge na sequência do Poliempreende, um programa de 
referência de apoio ao empreendedorismo que entra agora na sua 
14.ª edição. Ao longo de mais de uma década, esta iniciativa, que 
engloba um total de 21 parceiros, entre instituições politécnicas, 
escolas superiores não integradas e escolas politécnicas das 
universidades, envolveu já um universo de mais de 100 mil 
estudantes, com 83 empresas criadas, 62 patentes registadas e 
uma taxa de sobrevivência das empresas de 77%. 

Centro de Ciência do Café recebeu 
participantes no Portugal de Lés-a-Lés     

O Centro de Ciência do Café recebeu, a 17 de junho, os participantes no 
Portugal de Lés-a-Lés, a maior maratona moto turística da Europa. 
A iniciativa vai na 19.ª edição e contou este ano com um novo formato, 
que incluiu a passagem pelo concelho de Campo Maior, no decorrer da 
segunda etapa. Esta teve início junto ao rio Zêzere, passou o Tejo nas 
Portas de Ródão e rumou a Elvas, por Póvoa e Meadas, Arronches e 
Campo Maior, com visita ao Centro de Ciência do Café e à Adega Mayor. 
Visitaram o Centro de Ciência do Café quase 1.800 participantes, em 
1.650 motos. “Apesar das tórridas temperaturas vividas nesses dias por 
esta imensa comitiva nacional e estrangeira (13 nacionalidades, onde 
se inclui Nova Zelândia, México e Chile), todos chegaram muito bem-
dispostos ao final do roteiro turístico que a Federação de Motociclismo 
de Portugal delineou entre Vila Pouca de Aguiar e Faro. E não ficamos 
indiferentes ao esforço dos elementos do Centro de Ciência do Café que, 
durante tantas horas escaldantes, foram incansáveis para dar a provar o 
excelente Café Delta a todos”, agradece Ernesto Brochado, da Federação 
de Motociclismo de Portugal.



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’17 7

INFO DELTA

Delta apoia livro 
“Escadinhas de Lisboa”     

Com texto de Judite Lourenço Reis e ilustrações de Catarina 
Alpoim, “Escadinhas de Lisboa” é um conto infanto-juvenil 
publicado recentemente pela Chiado Editora, com apoio da 
Delta Cafés.
A relação entre mãe e filho dá o mote para a história desta 
obra que usa as escadinhas como título, porque são estas 
que, “com os seus múltiplos degraus, representam a vida” 
e, ao mesmo tempo, “colocam as artérias em comunicação, 
convidando ao diálogo, a uma paragem – nem que seja para 
ganhar novo fôlego”. 
A autora do conto, Judite Lourenço Reis, é socióloga de 
formação e exerce a sua atividade profissional na Câmara 
Municipal de Lisboa. A ilustradora Catarina Alpoim é 
licenciada em Artes Visuais e Tecnologia e assume que 
desenhar é uma paixão desde criança.
A Delta Cafés está presente no conto “Escadinhas de Lisboa” 
através das ilustrações de Catarina Alpoim.
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O espaço já é pouco para armazenar as distinções que, ano após ano, são entregues à marca 
de café líder em Portugal. Se a Delta “oferece” aos portugueses o melhor café do mercado, os 
portugueses parecem não esquecer a marca quando é hora de homenagear a empresa. A gestão de 
pessoas, recursos humanos, feita pela Delta Cafés foi, desta vez, o “alvo” dos prémios.

Delta Cafés distinguida nos 
Prémios Human Resources

REPORTAGEM
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
HUMAN RESOURCES

OS ADMINISTRADORES 
RUI MIGUEL E RITA 
NABEIRO RECEBERAM os 
prémios referentes às 
distinções conquistadas 
pelo Grupo Nabeiro/
Delta Cafés em mais 
uma edição dos Prémios 
Human Resources 
Portugal
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Se a qualidade do café Delta é já um dado adquirido no mercado nacional, 
valorizada por todos, a empresa mostra ter outras, e importantes, valências. 
Desta feita, a gestão de pessoas da Delta Cafés somou dois prémios.
A 6.ª edição dos Prémios Human Resources decorreu, no passado 
mês de maio, no Museu da Eletricidade, com o carismático humorista 
Salvador Martinha como mestre de cerimónias. A iniciativa da revista 
Human Resources Portugal tem como objetivo premiar as empresas que 
demonstrem uma preocupação acrescida para com os seus funcionários, 
preocupação essa que assume várias formas. Com um total de 23 categorias, 
21 de empresas e duas de personalidades, os vencedores foram escolhidos 
numa votação que envolveu mais de 21 mil pessoas. As listas de nomeados 
foram elaboradas pela equipa editorial da revista, com base em dezenas 

de estudos, e discutidas pelo painel de conselheiros da Human Resources, 
que escolheu as oito empresas nomeadas por categoria, seguindo-se depois 
a fase de votos dos leitores.
A Delta Cafés foi distinguida com o galardão Espírito de Equipa, atribuído à 
empresa em Portugal que, na ótica dos leitores, demonstra melhor espírito 
de equipa. 
Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, subiu 
ao palco para receber, com orgulho, esta distinção. “Este prémio é especial. 
Só é possível porque temos uma equipa com um grande sentido de pertença 
ao nosso grupo. Estamos muito satisfeitos e honrados que exista este espírito 
de equipa, que todos os dias nos ajuda a construir um bocadinho mais”, 
afirmou. Com a cerimónia ainda longe de terminar, Rui Miguel Nabeiro, 

voltaria a subir ao palco para mais uma distinção, desta 
vez, o prémio Equilíbrio Empresa/Família. A Delta Cafés foi 
considerada a empresa em Portugal que consegue proporcionar 
um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. 
“Uma vez mais obrigado. Penso que este prémio vai a par com o 
espírito de equipa. Só com esse equilíbrio é que conseguimos ter 
pessoas felizes e são as pessoas felizes que constroem uma boa 
equipa”, acrescentou.
A Delta Cafés continua a somar prémios e conquistas, 
reforçando a qualidade única e distinta da empresa com mais 
de 50 anos de história. Mais do que uma marca de café, a 
Delta é uma marca de pessoas e uma empresa humana para 
aqueles que todos os dias levam até si o melhor café. Além 
de marca de sucesso em Portugal e além-fronteiras, a Delta 
Cafés distingue-se pelas suas excelentes condições de trabalho 
que, aliadas a uma preocupação que ultrapassa as paredes de 
escritórios e fábricas, criam um espírito de equipa singular e 
um sentimento de orgulho em pertencer a esta casa. 

REPORTAGEM

O grupo de vencedores dos Prémios Human Resources Portugal 2016.
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A Delta Cafés foi, novamente, eleita pela Randstad como uma das três empresas mais 
atrativas para trabalhar em Portugal. Conclusão do “Randstad Employer Brand Award 2017”, 
o maior estudo independente de “employer branding”, desenvolvido junto da população 
ativa, promovido pela Randstad há mais de 15 anos em 25 países, que chegou a Portugal o ano 
passado. Com uma votação de 69,4%, a Delta Cafés reforça a sua posição como uma 
das empresas mais atrativas para se trabalhar em Portugal. Mas também nos Prémios 
Marketeer e do Grupo Ros, em Espanha, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés esteve em destaque.

Delta Cafés no Top 3 
da empregabilidade nacional 

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
RANDSTAD AWARD

Mais de 6.900 participantes, com idades entre os 18 e os 65 anos, dos quais 
47% do sexo masculino e 53% do sexo feminino, constituíram a amostra 
do estudo que esteve na base desta distinção que coloca a Delta Cafés, de 
novo, no topo das empresas mais atrativas para se trabalhar em Portugal, 
repetindo o segundo lugar do ranking conquistado no ano passado.
O Top 20 das empresas consideradas mais atrativas para 
trabalhar em Portugal integra ainda a RTP, The Navigator 
Company, Hovione Farmacêutica, ANA – Aeroportos 
de Portugal, Nokia, Bosch Termotecnologia, Banco de 
Portugal, Volkswagen Autoeuropa, Pestana Hotel Group, 
Fujitsu Technology Solutions, CTT, EDP – Energia, Luz 
Saúde, Sumol+Compal, Siemens e OGMA – Indústria 
aeronáutica de Portugal, entre outras.
Mais do que um ranking ou uma eleição, o “Randstad 
Employer Brand Award” identifica as empresas que mais 
capacidade de atração conseguem exercer sobre o mercado 
de trabalho, tendo em conta critérios de recursos humanos, 
como, por exemplo, salário, equilíbrio entre a vida pessoal 
e profissional, oportunidades de carreira, formação, entre 
outros.
Mas também nos Prémios Marketeer, a Delta Cafés esteve 
em destaque ao sagrar-se a grande vencedora na categoria 
de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, mostrando, 
mais uma vez, que se salienta das demais empresas 
portuguesas.
Um facto que não se esgota no seu reconhecimento em 
Portugal. Também além-fronteiras, os prémios não param 

de chegar. Desta feita, foi o grupo espanhol ROS, uma companhia com 
larga experiência em criação de conteúdos e projetos de comunicação 
empresarial, que distinguiu a empresa nacional. O Palácio de Cristal do 
Hotel Rio, em Badajoz, recebeu a 10.ª edição da Gala de Prémios Grupo 
ROS, que contou com a presença do comendador Rui Nabeiro.
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Loja Delta Q Porto
reabre com novo parceiro

Os clientes da loja Delta Q, no Porto, junto ao Mercado do Bolhão, têm a partir de agora mais 

um doce motivo para visitar a loja da marca. É que no seu interior mora, agora, uma fábrica 

da Manteigaria, conhecida marca de especialidade, pronta a brindar os muitos clientes com 

pastéis de nata acabados de sair do forno. Um acompanhamento ideal para a melhor 

experiência de café.

texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
DELTA Q 

REPORTAGEM

A loja Delta Q no Porto, situada junto ao Mercado do Bolhão, conta agora 

com uma fábrica de pastéis de nata da Manteigaria dentro do seu próprio 

espaço. 

Com esta parceria inovadora, as duas marcas portuguesas pretendem 

diversificar a sua oferta e propor a combinação do café Delta Q com os 

pastéis de nata da Manteigaria, cuja receita foi trabalhada tendo por base 

uma receita tradicional com ingredientes de primeira qualidade e sem 

qualquer aditivo. Com fornos adaptados especificamente para a cozedura 

dos pastéis, que atingem 450ºC, é usada manteiga na massa folhada, o que 

proporciona uma folhagem única e caramelizada. “Com esta nova parceria, 
a Delta Q reafirma o seu compromisso, oferecer aos seus consumidores 

propostas diferenciadoras e únicas, garantindo a partilha de bons momentos 
e experiências inesquecíveis. Este é um espaço 100% nacional, que se pretende 
ser referência na cidade do Porto, com a oferta de produtos portugueses de 
elevada qualidade, aliada a todo o ‘expertise’ dos cafés únicos da Delta”, 

afirma Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 

Recorde-se que a Manteigaria contava já com duas fábricas em Lisboa, no 

Chiado e no Mercado da TimeOut, e chega agora ao Porto em parceria com 

a Delta Q.

Para além da recente remodelação, que alterou a imagem da loja, a marca 

vai proporcionar experiências à volta do café com as Qofffee sessions com 

a equipa barista Delta.
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A confiança dos portugueses na Delta Cafés continua, ano após ano, a afirmar-se. Pelo 
16.º ano consecutivo, a Delta Cafés conquistou o prémio Marca de Confiança 2017 das 
Selecções do Reader’s Digest. E também o comendador Rui Nabeiro foi homenageado, 
confirmando o carinho e respeito dos portugueses pelo fundador da marca, ao ser eleito 
Personalidade de Confiança na Área de Negócios.

Um café de confiança, 
pelo 16.º ano consecutivo

REPORTAGEM
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS
MARCAS DE CONFIANÇA

JOÃO NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DA 
DELTA CAFÉS, 
recebeu o galardão que 
simboliza a confiança 
depositada pelos 
portugueses, pelo 16.º 
ano consecutivo, no 
“café da sua vida”
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REPORTAGEM

O espaço Espelho De Água, em Lisboa, foi o palco 
escolhido para a cerimónia de entrega dos prémios 
Marcas de Confiança, das Selecções do Reader’s 
Digest. Uma vez mais, o café preferido dos portugueses 
e também o seu fundador foram distinguidos com o 
galardão. À semelhança de anos anteriores, a Delta 
Cafés conquistou novamente a distinção de Marca de 
Confiança 2017 na categoria de café, que não conheceu 
ainda outro vencedor, naquele que é um dos prémios 
mais importantes do mercado nacional. Com 71% dos 
votos, um aumento de 9% face à edição anterior, a Delta 
continua a distinguir-se das demais e a ser a única 
marca vencedora na categoria de café.
Criado em 2001, o estudo “Marcas de Confiança” tem por 
objetivo medir o grau de confiança e de satisfação que 
os consumidores portugueses depositam nas marcas. 
Uma importante ferramenta de análise estratégica que 
permite às marcas uma melhor perceção do negócio 
em causa. Dividido em 60 categorias diferentes de 
produtos ou serviços, as Selecções do Reader’s Digest 
endereçam o seu estudo a cerca de 15 mil assinantes da 
revista, uma amostra maior do que em anos anteriores. 
Com um questionário de resposta aberta, a fiabilidade 
do estudo é assegurada pela alternância da amostra. 
Os integrantes do estudo ficam sujeitos a uma inibição 
por um período de 24 meses, assegurando, assim, uma 
nova amostra todos anos.
Atualmente na 17.ª edição, a Delta Cafés integra o lote 
de cinco marcas que se sagram vencedoras nas suas 
respetivas categorias desde o início. A categoria de café 
foi introduzida em 2002, um ano depois da criação dos 
prémios. 
Para apurar os resultados obtidos nos questionários, 
as Selecções do Reader’s Digest enumeram três 
parâmetros decisivos: qualidade, relação custo/
benefício e perceção das necessidades dos clientes.
A par dos prémios entregues às marcas, as Selecções do 
Reader’s Digest distinguem também as Personalidades 
de Confiança dos portugueses, com o comendador Rui 
Nabeiro a ser eleito Personalidade de Confiança na 
Área de Negócios. João Manuel Nabeiro, administrador 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, recebeu de forma 
orgulhosa esta distinção. “Um agradecimento especial 
às Selecções e, acima de tudo, aos seus leitores que 
votaram no meu pai, criador da minha vida”, declarou. 
Dois prémios que vêm confirmar a forte ligação dos 
portugueses com a marca e com o seu fundador, 
reforçando a liderança da Delta Cafés no mercado 
nacional.  
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Pauleta leva a Delta Cafés 
a todos os açorianos

Pedro Pauleta, o açor português que brilhou nos relvados internacionais e fez vibrar 

os adeptos nacionais com os seus remates certeiros, é o nome escolhido pela Delta Cafés 

para protagonizar a mais recente campanha multimeios da marca nos Açores. Após correr o 

mundo, sentir o gosto das conquistas e o aroma das vitórias, Pauleta decidiu voltar a 

casa e saborear as coisas boas da vida. Onde o café Delta não é, naturalmente, exceção.

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS/D.R.
CAMPANHA
REPORTAGEM

PEDRO PAULETA, 
reconhecido embaixador 
dos Açores, protagoniza 
a mais recente 
campanha multimeios 
da Delta Cafés naquele 
arquipélago  
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Mesmo sem as chuteiras calçadas e a bola debaixo do braço, Pedro Pauleta, 
o Açor como ficou conhecido no universo do futebol, continua a ser uma 
referência incontornável do desporto nacional e, claro está, do arquipélago 
que o viu nascer.

É nesse sentido que o “paraíso do Atlântico” acolheu a mais recente campanha 
multimeios da marca de café de todos os portugueses. Mupis, imprensa, 
digital, entre outros suportes fixos e móveis, foram ativados para levar a todos 
os açorianos o melhor “gostinho” a Portugal. Aprovado pelo ex-internacional 

português e atual diretor 
da Federação Portuguesa 
de Futebol, um rosto e 
um nome incontornáveis 
quando o tema é os 
Açores. “Pretendemos com 
esta campanha reforçar a 
presença da Delta Cafés nos 
Açores, num mercado que é 
estratégico para a marca. 
Escolhemos, por isso, 
como embaixador o Pedro 
Pauleta, que interioriza 
os valores da marca e que 
é um símbolo açoriano e 
dos portugueses”, sublinha 
Rui Miguel Nabeiro, 
administrador do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés.

Através desta abrangente campanha, a marca procura aproximar-se, ainda 
mais, dos consumidores locais, oferecendo-lhes toda qualidade e garantia de 
confiança de um café Delta, tendo, para esta iniciativa, apostado num rosto 
bem conhecido de todos, bastante reconhecido e acarinhado localmente.
“Viver no melhor lugar do mundo, merece o melhor café do mundo” é o 
mote da nova campanha multimeios da Delta Cafés nos Açores, que conta 
com a participação deste ícone do futebol português e que tem como objetivo 
proporcionar a todos os açorianos o melhor café feito em Portugal. “É uma 
honra ter sido escolhido para dar a cara pela nova campanha da Delta nos 
Açores e, simultaneamente, um desafio voltar a casa para saborear as coisas 
boas da vida”, assegura, por sua vez, o atleta que, agora, “entra em campo” 
com a camisola da Delta Cafés.
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Mayor Q: arte e engenho 
100% nacional

A Delta Q apresentou ao mercado a Mayor Q, a primeira máquina de cápsulas de café para 
os canais Horeca e empresarial totalmente produzida em Portugal, num evento que contou com 
a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Novidade trazida ao mercado 
pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés que projetou este equipamento “100% Made In Portugal” 
igualmente com engenho português, ao ser concebido no pólo industrial Tecnidelta II. Uma nova 
referência no segmento Business e que o vai auxiliar a potenciar o seu negócio.

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
DELTA Q

A MAYOR Q, A PRIMEIRA 
MÁQUINA DE CAFÉ EM 
CÁPSULAS totalmente 
concebida em Portugal, 
tem como objetivo 
ser uma referência no 
segmento Business. O 
seu desenvolvimento e 
apresentação assinala 
uma nova etapa na vida 
da marca



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’17 17

REPORTAGEM

Uma década após a entrada neste competitivo segmento, a Delta Q reclama 
a liderança do mercado e abraça uma nova etapa no seu percurso de 
sucesso ao disponibilizar um produto 100% nacional, dirigido ao canal 
profissional, com a linha de montagem da Tecnidelta II a preparar-se para 
colocar no mercado os primeiros exemplares das muitas encomendas já 
recebidas.
Nova solução ao nível dos equipamentos dedicados ao segmento Business, 
que surge como uma natural consequência de todo o conhecimento 
adquirido ao longo de mais de 50 anos de atividade comercial no universo 
dos cafés e cujo objetivo é chegar ao final de 2017 com seis mil clientes 
e colocar mais de 500 equipamentos Mayor Q nos mercados nacional e 
internacional, superando, ainda, a meta dos 75 milhões de cápsulas 
consumidas. “Este é mais um capítulo de uma história que muito nos orgulha 
e um caminho que queremos continuar a fazer com a humildade que nos 
caracteriza, mas também com elevado espírito de equipa e muita inovação. 
De Campo Maior para o mundo, queremos reforçar a nossa ambição e o 
compromisso de continuarmos com os olhos sempre postos no futuro”, 
assegurou Rui Miguel Nabeiro.

Dinamizador Social
Ao todo são 30 os novos postos de trabalho que foram criados em Campo 
Maior de modo a implementar uma nova linha de montagem que irá 
dar resposta à construção da Mayor Q. Mais uma etapa na vida de uma 

empresa onde se vive “uma cultura empresarial de bem servir, de caminhar 
para a sustentabilidade da empresa e criação de trabalho, daí termos criado 
este polo, a Tecnidelta”, explicou o comendador Rui Nabeiro.
Postos de trabalho tão importantes para a região onde a Delta Cafés se 
insere, com o grupo, com a  sua visão e capacidade de execução, a contribuir, 
de forma decisiva e sustentada, para o desenvolvimento da vila de Campo 
Maior e, por conseguinte, para o crescimento do país. “A Tecnidelta II 
não é só a unidade onde se irá produzir a Mayor Q, é também o lado mais 
visível da qualidade que pretendemos continuar a assegurar aos nossos 
clientes e amigos. Concretização de um projeto inovador e que queremos 

É mais uma página dourada no percurso ímpar da Delta Q. A marca de 
café em cápsulas apresenta a Mayor Q, um equipamento exclusivo para as 
cápsulas de café Delta Q, projetada e fabricada em Campo Maior. Resultado 
de parcerias estabelecidas com diversas outras empresas, quer ao nível 
da indústria quer ao nível da investigação, cuja combinação de esforços 
permite reforçar o capital de conhecimento detido pela empresa, que passa 
a disponibilizar ao mercado a primeira máquina de cápsulas totalmente 
concebida e fabricada 
em Portugal.
Ser uma referência no 
segmento Business é 
a meta estabelecida 
para este novo 
equipamento, que 
assinala uma nova 
etapa no percurso 
da marca. Caminho 
do qual o grupo 
português muito se 
orgulha. “Um caminho 
que se tem pautado 
por conseguir ir mais 
além, superando as 
expectativas de todos. Pretendemos continuar a percorrer este caminho 
com o espírito de equipa e inovação que nos caracterizam e reforçando 
o compromisso no futuro, contribuindo para estimular a economia e a 
ligação com os clientes e consumidores”, introduziu Rui Miguel Nabeiro, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Uma máquina pensada para servir as necessidades dos muitos 
restaurantes, cafés e hotéis de todo o país e dos mercados externos onde a 
marca se faz representar, cuja qualidade da oferta a tem levado a muitos 
consumidores por esse mundo fora. Diferentes idiomas, necessidades 
semelhantes, com o café expresso a marcar a vida de todos nós. 
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muito sustentável”, 
introduziu João 

Manuel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Razões que fazem com que este momento seja de natural satisfação e 
legítimo orgulho, com a apresentação da Mayor Q, a Delta Cafés acrescenta 
mais uma página à sua história e caminho. “Momento que ganha especial 
relevo mediante as características únicas desta máquina, pensada e 
construída por nós. Estas novidades representam um grande passo para 
os nossos objetivos futuros. A realidade é aquilo que se trata, mas nunca 

esquecemos o passado e a memória corporativa da nossa marca. Olhamos 
com particular atenção para a história da nossa empresa e acreditamos que, 
ao trabalharmos a nossa memória, cuidamos o nosso futuro, fortalecemos 
a nossa identidade institucional, conservando, assim, um património 
acumulado ao longo de 56 anos. A nossa memória constitui, sem dúvida, a 
nossa maior grandeza”, reforçou João Manuel Nabeiro.
A combinação de experiências e emoções passadas que ajudam a 
empresa a ganhar o presente e a projetar o futuro. Um futuro de inovação, 
desenvolvimento e investigação, pautado por novos conceitos e ideias. 
“Tendo sempre presente novas áreas de intervenção e projetos que sejam, 

acima de tudo, estruturantes. O 
mercado de hoje assenta numa 
dinâmica em que surgem diariamente novas ideias e experiências, 
emocionalmente positivas. É o caso de Delta Q, um investimento do nosso 
grupo que ganhou muita visibilidade, não só pelo sucesso alcançado, mas 
também pelo aumento dos postos de trabalho”, validou.

Parcerias
Mas a Mayor Q, ao ser produzida totalmente em Portugal, é, igualmente, 

o resultado de diversas parcerias tendo em vista a sua concretização 
final e representando, por si, os três sectores de sucesso nas exportações 
portuguesas: produtos metálicos, maquinaria e produção alimentar. Aspeto 
relembrado pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, que 
sublinhou a importância de se desenvolver um equipamento integralmente 
português “em parceria com o Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, assim 
como um leque de empresas industriais portuguesas”. Para o responsável 
da tutela, “estar no interior do país não é uma desvantagem, pode ser uma 
oportunidade. Estamos mais perto de um grande mercado, o espanhol”. O 
governante ainda abordou a imensa responsabilidade social da empresa 

REPORTAGEM
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campomaiorense, enquanto empregadora local.
Conhecimento nacional, mão de obra local, ambição internacional, os 
condimentos que irão levar a Mayor Q ao sucesso, sendo um equipamento 
de referência para abordagem da Delta Q aos mercados nacional e 
internacional.
Sector alimentar que foi, precisamente, “um dos que mais cresceu nas 
exportações neste último trimestre, com um crescimento acima dos 15%. Os 
sectores dos produtos metálicos e 

das máquinas tiveram também um crescimento próximo dos 20%”, assumiu.
Mas também de inovação se trata a Mayor Q, e de eficiência operacional, 
feita com tecnologia portuguesa e a pensar na melhoria do seu negócio. 
“Este investimento da Delta é um investimento diferenciador, feito com 
tecnologia portuguesa. É uma máquina a pensar nos clientes, mas também 
é uma máquina com uma eficiência energética muito superior a outras que 
há no mercado e consegue poupanças de 50 a 60% de energia”, sublinhou.
Melhorias que serão, consequentemente, transformadas em benefícios 
para os seus muitos clientes, ou não fosse a inovação parte integrante do 
ADN da empresa. “A Delta é um exemplo que devemos sempre olhar, como 

empresa que, estando no interior do país, soube aproveitar essa posição para 
entrar e ter sucesso no mercado português e espanhol e para, a partir daí, 
expandir-se para muitos países e continuar a inovar”, acrescentou Manuel 
Caldeira Cabral.
Aplicação prática do slogan “da simplicidade à eficiência”, com o 
lançamento da Mayor Q, com tecnologia e componentes totalmente 

desenvolvidos em Portugal, a constituir 

mais um capítulo dourado na história da 
marca de cafés líder no espaço nacional. Ao combinar o conhecimento 
prático de uma vida dedicada à cultura do café, materializada em mais um 
equipamento que vai de encontro à filosofia do Grupo, que sempre apostou 
“em servir bem” o seu cliente, o seu amigo.
Uma visão concreta, posta em prática todos os dias, com a marca a 
querer sempre corresponder com qualidade às exigências de clientes e 
consumidores, desenvolvendo produtos e equipamentos que respondam a 
essas mesmas necessidades e que ajudem a construir a sustentabilidade 
do negócio do Grupo. Este novo equipamento é mais um passo certo nesse 
sentido.
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No ano em que o Cartão Cliente comemora 17 anos de existência, a Delta Cafés fez uma 
agradável surpresa a todos os que têm sido, desde o primeiro momento, fiéis utilizadores 
deste cartão de fidelização. Uma oferta personalizada e original, levada em mãos pelo representante 
comercial e pela gestora do serviço, através 
da qual a Delta Cafés quis agradecer a sua 
utilização contínua, ao longo dos anos.

Cartão Cliente Delta celebra 
17 anos a seu lado

REPORTAGEM
 fotos SARA MATOS/D.R
CARTÃO CLIENTE
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Reconhecido por estes clientes como um meio de 
pagamento muito prático e extremamente útil na gestão 
financeira do negócio, aliado à não menos importante 
componente da premiação que contempla o seu catálogo 
e várias campanhas temáticas, o Cartão Cliente Delta 
Cafés tornou-se, deste modo, indispensável na gestão 
de todos os que dos seus benefícios usufruem. Assim 
o demonstra o alargado número de utilizadores, que 
nestes 17 anos utilizam o seu cartão diariamente.
Ao retroceder no tempo, e concretamente a 1999, quando 
o Cartão Cliente foi lançado, por essa altura, o débito 
direto em Portugal era ainda uma opção de pagamento 
quase desconhecida, o que, consequentemente, 
suscitava inúmeras questões. Facto é que os clientes 
homenageados este ano confiaram na nossa marca 
e juntos continuamos, tendo decorrido quase duas 
décadas desde então.
De modo a premiar a fidelização e a preferência de todos 

aqueles que aderiram nessa 
altura ao Cartão Cliente, foi 
oferecido entre o mês de abril 
e maio, a aproximadamente 
1.000 clientes, uma elegante 
máquina Delta Q Qool Evolution 
personalizada, acompanhada 
de um “blend” de cápsulas 
de edição limitada, elaborado 
especialmente para estes 
clientes.
Um gesto que demonstra 
toda a nossa gratidão e 
reconhecimento. Uma vez mais, 
o nosso muito obrigado!

REPORTAGEM

Vitalino Godinho e família. Padaria S. Tiago de Lisboa. Manuel Joaquim Vendeiro, da Póvoa de Varzim.

Sara Oliveira, provedora da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro.

Manuel Marques e esposa, Pastelaria Toledo de Coimbra.Paulo Matos, Pastelaria El Rei D. Dinis de Odivelas.
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Bellissimo apresenta 
nova imagem
A celebrar 20 anos de existência, a marca 
Bellissimo apresentou uma nova imagem, 

mais simples e sofisticada. E como o preto e 

o branco nunca passa de moda, a marca 
escolheu estas duas cores para o seu 
“rebranding”, tornando-se mais moderna e 

próxima do verdadeiro espírito italiano que 
a caracteriza.

texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
BELLISSIMO
REPORTAGEM
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Nascida em 1997, a Bellissimo Café é, desde a sua 
fundação, reconhecida pela qualidade da sua 

sofisticada oferta de lotes, pensados para 
satisfazer os gostos mais requintados dos 
consumidores. Enquanto marca de sucesso e 
de renome no mercado nacional, a Bellissimo 
decidiu que a celebração dos seus 20 anos 

era o momento ideal para renovar a imagem 
da marca, mantendo a sua essência e inspiração 

italiana. Inspirado na vibrante e cosmopolita 
vida italiana, o “rebranding” da marca oferece aos consumidores uma 
nova imagem, mais atual e sofisticada, mantendo a qualidade 
de sempre. “Il gusto della bellezza” é o mote que celebra este 
novo capítulo de história da marca, que quer surpreender os 
portugueses. 
Se muita coisa pode mudar em duas décadas, as cores preto 
e branco são sempre uma tendência e, por isso mesmo, as 
escolhidas para esta nova imagem com que Bellissimo Café se 
apresenta ao mercado. Mais próxima do seu espírito italiano, a 
imagem da marca está mais simples, com o seu nome a ganhar 
especial destaque. A cada um dos quatro “blends” que compõem 
a marca, D’Oro, Primo, Espresso e Decafé, está associada uma 
cor, permitindo aos consumidores fazer uma distinção mais 
clara e rápida entre cada um deles. Os quatro lotes disponíveis 
distinguem-se pela seleção e combinação das melhores origens 
e pelo tipo de torra tradicional, personalizada por lote, que assim 
otimizam as características sensoriais intrínsecas de cada um 
deles e garantem um aroma intenso, numa bebida com corpo e 

acidez pronunciadas.
Integrada no portfólio do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, a Bellissimo 
assume-se como um produto de estatuto e prestígio, capaz de gerar valor 
acrescentado aos seus clientes. Razão pela qual se destina a clientes cujos 
espaços se destacam pela sofisticação e cuidado acrescido com a imagem. 
A marca Bellissimo inspirou-se nos novos desafios e criou uma nova 
forma de arte, passando do seu registo clássico para um imaginário mais 
contemporâneo e minimalista. A Bellissimo oferece a beleza do melhor 
café em cada chávena, tornando viva a nova promessa da marca: “Il gusto 
della bellezza”. 
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Um jantar em família,
na Sala das Barricas

A Sala das Barricas, na Adega Mayor, foi o local eleito para a apresentação da nova 
identidade da marca às equipas comerciais do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. Um jantar 
intimista, ao longo de uma única mesa, para assinalar este novo ciclo na história da marca.

DESTAQUE
ADEGA MAYOR
fotos SARA MATOS

A ADEGA MAYOR TEM UMA 
NOVA IMAGEM.
A Sala das Barricas 
engalanou-se para um 
jantar muito especial 
de apresentação dos 
pormenores deste 
importante “rebranding”
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Um jantar em família, que reuniu 150 pessoas numa mesa singular. 
Num registo simples e intimista, apresentou-se a nova identidade da 
Adega Mayor, as novas colheitas e o porquê desta mudança. No seu 10.º 
aniversário, este foi o início de um novo ciclo para a marca, que tem 
como objetivo prepará-la para novos desafios a uma escala global.
Todos os convidados foram recebidos no impactante terraço da Adega, 
junto ao espelho de água, ao final do dia, para o Welcome Drink. Ao 
descer para a Sala das Barricas, Rita Nabeiro, administradora da Adega 
Mayor, iniciou a apresentação do “rebranding”, recordando momentos 
importantes na história da marca, números e conquistas. Após o 
balanço dos 10 anos, iniciou-se a apresentação e a viagem à nova marca 
e identidade. A receção foi positiva por parte dos convidados presentes: 
direção comercial, diretores de 
departamento, supervisores de vendas e 
gestores de área. Nesse dia, também se 
fez história.
O jantar foi servido e o clima intimista 
e animado refletiu a filosofia da Adega 
Mayor e do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 
Brindou-se à Adega, ao comendador Rui 
Nabeiro e ao futuro risonho. O jantar 
terminou com a atuação do alentejano 
António Zambujo, que elevou o evento 
ao patamar de inesquecível.
“Adega Mayor abre os Sentidos”. E no 
dia 6/6, abriu os sentidos de todos os 
presentes.

DESTAQUE
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Um capítulo “Sem Título” 
de um livro em aberto

Há 10 anos que a Adega Mayor é reconhecida e premiada no mundo vitivinícola. 
Com muitas histórias para contar nesta década e um longo caminho pela frente, em 2017, a 
Adega Mayor inicia um novo capítulo. No ano do aniversário, revela uma nova identidade 
visual e abriu uma “pop-up store”, no coração de Lisboa. No “Sem Título by Adega Mayor” 
os consumidores e clientes foram convidados a participar nesta história e a abrir os sentidos, 
através de uma experiência gastronómica original, onde os vinhos Adega Mayor eram 
o principal ingrediente.

O “SEM TÍTULO” TROUXE 
O ALENTEJO ATÉ LISBOA
num conceito único, 
onde os vinhos da Adega 
Mayor e os petiscos do 
chef Nuno Bergonse 
combinaram numa 
experiência única
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Em pleno Chiado, o “Sem Título by Adega Mayor” apresentou a nova 
identidade da Adega Mayor e trouxe o Alentejo, mais precisamente Campo 
Maior, para o coração de Lisboa. No número 30B da Rua do Alecrim 
- edifício recuperado por Siza Vieira, o arquiteto que deu traço à Adega 
Mayor –, o “Sem Título” foi mais do que um restaurante. Enquadrado no 
“rebranding” da marca, enalteceu a forma como o vinho abre os sentidos, 
através de uma manifestação de arte e de “foodpairing”, entre os vinhos 
Adega Mayor e a mestria do chef Nuno Bergonse. “A marca mudou, tem 
a assinatura: Abre os Sentidos. Este espaço pretendeu proporcionar a quem 
o visitasse o contacto com os vinhos da Adega Mayor, mas também com a 
gastronomia, naquilo que é um casamento perfeito”, explica Rita Nabeiro, 
CEO da Adega Mayor. 
Na decoração do “Sem Título” eram visíveis os apontamentos que ligavam 
o espaço a Campo Maior e afirmavam a genuinidade da marca, como o 
painel à entrada decorado com as tradicionais flores de papel ou como a 
videira na sala, oriunda da Herdade das Argamassas. A decoração refletia 
também a ligação da marca com artes e com o mundo. Ao longo do espaço 
estavam presentes pincéis, livros de arte e fotografia, livros sobre o mundo 
que preenchiam prateleiras e recantos. No piso superior encontrava-se 
o WINE BAR, onde era possível degustar toda a gama de vinhos Adega 
Mayor e desfrutar de umas tapas ao final do dia. Este projeto constituiu a 
materialização dos 10 anos da Adega Mayor, da sua história e percurso, do 
orgulho nas raízes – Campo Maior, Portugal – e na proposta de valor da 
marca. Tal como o comendador Rui Nabeiro defende, traduziu na íntegra a 
filosofia do grupo empresarial: “fazer as coisas com a alma e dizê-las com 
o coração”.
Neste longo processo de evolução e transformação da marca Adega Mayor, 
todos os parceiros envolvidos foram importantes e destacam-se pelo seu 
compromisso e empenho. A IVITY, responsável pela criatividade da nova 
marca, tem relação com a Adega desde o seu início. A NORMAJEAN abraçou 
este projeto e deu rumo ao “Sem Título”, assim como a equipa do chef 
Nuno Bergonse que proporcionou a todos uma experiência inesquecível. 
Segundo o chef, “o ator principal foi o vinho e o meu papel fazer um ‘pairing’ 
com as colheitas que vão ser lançadas no mercado. Era muito mais do que 
uma refeição. Era, acima de tudo, uma experiência e o meu objetivo foi 
desmistificar alguns preconceitos associados à comida, como o de brincar à 
mesa, que tanto dizemos aos nossos filhos para não fazer”. 
No “Sem Título by Adega Mayor”, que esteve em funcionamento até final 
de julho, todos os pratos eram elaborados para realçar as características de 
cada vinho, proporcionando momentos de partilha e de descoberta. Com 
inspiração no universo artístico, os pratos foram substituídos por telas 
em branco, onde as diferentes propostas gastronómicas constituiram as 
matérias-primas de uma experiência única e disruptiva, que despertou a 
veia artística que há em cada um de nós. “Há 10 anos que o nosso percurso 
é pautado por passos firmes, por uma relação de proximidade com os 
nossos clientes, mas sempre com os olhos postos no futuro e o mundo como 
horizonte. A nova imagem é fruto de uma reflexão profunda da Adega Mayor, 
afirmando aquilo que nos torna únicos. Acreditamos que esta mudança 
tornará a marca mais global, consistente e autêntica. O ‘Sem Título’ foi um 
conceito original, que proporcionou uma experiência única, especialmente 
pensada para reunir de forma inusitada amigos, família e histórias à volta 
de uma mesa. Aqui, o vinho foi o ingrediente principal e inspirou a criação 
de diferentes ‘obras de arte’, onde o artista fomos nós”, reforça Rita Nabeiro.

ADEGA MAYOR
  fotos SARA MATOS/JOÃO REIS
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“Sempre que abrimos uma garrafa de vinho, abrimos um mundo de 
possibilidades. Abrimos conversas. Abrimos desabafos. Abrimos jantares com 
amigos sem horas contadas. Abrimos histórias que contam sonhos. Abrimos 
os ouvidos às músicas que nos tocam de maneira diferente. Às cores com tons 
nunca inventados. Abrimos a alma. Abrimos o coração. Abrimos os sentidos”.

Indo ao encontro do provérbio chinês - “a melhor época para plantar uma 
árvore foi há 20 anos e a segunda melhor é agora” - a Adega Mayor volta a 
plantar e apresenta a sua nova identidade.
Em 1997, há precisamente 20 anos, a Adega Mayor lançou as primeiras 
sementes à terra, na Herdade da Godinha, em Campo Maior. 10 anos 
mais tarde, no dia 15 de junho de 2007, inaugurou o edifício desenhado 
pelo arquiteto Siza Vieira, que hoje é um marco na região do Alentejo. 
Agora, em 2017, 20 anos depois, é, pois, tempo de voltar a plantar e tornar 
a marca cada vez mais global, consistente e autêntica, mas sem nunca 
descurar a sua essência e as suas raízes. A Adega Mayor é, nas palavras do 
comendador Rui Nabeiro, “um sonho feito realidade”. 
O caminho que se percorreu ao longo destes anos e que se reflete na 
construção da própria marca e de uma adega de eleição ganha agora um 
novo impulso. “Fizemos uma reflexão do que somos e, acima de tudo, do que 
queremos ser. Temos já uma maturidade enquanto marca que pretendemos 
transmitir com este ‘rebranding’”, diz Rita Nabeiro, administradora da Adega 
Mayor. Este projeto começou a ser desenhado há dois anos e culmina em 
2017, com base nas origens e com olhos postos no futuro. “10 anos obrigam 
a uma reflexão e a ganhar uma consciência mais forte do que a marca é, do 
que a torna única e traduzi-la num manifesto. 10 mandamentos sobre o que 
‘Ser Mayor é’, que nos identificam enquanto marca, mas também enquanto 
indivíduos”.

Desempenho
Começando pelas pessoas, a Adega Mayor no seu início contava apenas 
com 10 e hoje são já 52 que fazem parte desta história. Como desde sempre, 
as vindimas continuam a ser manuais: é este o cunho humano colocado em 
cada detalhe. “E é assim que queremos continuar a trabalhar, é esta a nossa 

2017 é um ano de mudança e celebração: 10 anos e uma nova identidade. A Adega Mayor escolheu 

o mês de junho como o mês Mayor. O mês seis foi assinalado pelo 10.º aniversário, pela revelação da 

nova imagem da marca, pelo Dia Mayor e pela abertura da “pop-up store” “Sem Título by Adega Mayor”, 

no coração do Chiado. Com orgulho nas suas raízes – Campo Maior – e o mundo como horizonte, a 

estratégia da marca assume o seu posicionamento e uma nova atitude perante o mercado. “Abre os 

Sentidos” é a assinatura que reflete a sua ligação direta ao mundo das artes, a proximidade com os 

consumidores e uma identidade inspiradora.

fotos GONÇALO VILLAVERDE
ADEGA MAYOR

DESTAQUE
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Herdade da Godinha, onde tudo começou há 20 anos. “São números, mas 
também eles contam a nossa história”, diz Rita Nabeiro.
À estatística junta-se a poesia de uma história que é feita de marcos 
importantes e onde a ligação às artes é intrínseca. Os primeiros vinhos 
deste projeto foram conseguidos em 2002, quando ainda não havia adega. 
“Ousámos, sonhámos e convidámos o arquiteto Siza Vieira a desenhar a 
nossa ‘casa’”.

A ligação às artes vem desde o início, manifestando-se tanto nas 
colheitas regulares, como nas edições especiais. A nova 

identidade da marca assinala e realça esta ligação, 
mas apresenta uma nova estrutura, na qual todos 

os vinhos assumem o nome Adega Mayor. A 
gama Adega Mayor Caiado assume a arte 

pintura; Adega Mayor Reserva e Adega 
Mayor Seleção a fotografia; a gama 

dos vinhos monocasta Adega Mayor 
Touriga Nacional/Verdelho/Pinot 
Noir/Pinot Gris e Viognier assume 
a música; as gamas Adega Mayor 
Reserva do Comendador e Adega 
Mayor Grande Reserva Pai Chão 
adquirem a literatura como 
arte e, por final, o Adega Mayor 
Espumante assume o design.
Este processo de “rebranding” 
acompanhará a introdução 
das novas colheitas e chegará 

gradualmente ao mercado, até ao 
final do ano. 

A comunicação, assente no eixo 
emocional, sublinha as relações 

humanas que se estabelecem em torno 
do vinho. “Abre” pode falar diretamente com 

que lê ou ouve e, em simultâneo, afirmar que 
a Adega Mayor é uma ativadora de sentidos. “Em 

termos comunicacionais, vem permitir usar a nossa marca 
com a mesma assinatura, não apenas 
do ponto de vista sensorial, mas da 
nossa relação intrínseca às artes. Já 
havia algum trabalho feito com os 
vinhos monocasta através da sua 
associação à música e com o Caiado 
à pintura. Mas, doravante, iremos 
também beber inspiração à fotografia, 
com a gama Adega Mayor Reserva e 
Seleção, de uma forma muito especial, 
celebrando as nossas origens com a 
recuperação de fotografias antigas 
do nosso Alentejo e de Campo Maior 
dos anos 20 aos anos 50. A literatura, 
como arte maior, fica guardada para 
as nossas gamas mais especiais, 
Reserva do Comendador e Grande 
Reserva Pai Chão. Esta foi a forma 
que encontrámos para ‘arrumar’ a 
nossa gama de vinhos, mas, mais 
do que isso, para apresentar a nossa 

filosofia”, garante Rita Nabeiro.
Nos dias de hoje, a Adega Mayor explora, entre a Herdade das Argamassas, 
Herdade da Godinha, Monte da Pina e parceiros, aproximadamente 180 
hectares de vinha. Nestes 10 anos, quatro milhões e meio de litros de vinho 
foram produzidos. Em média, são consumidas 2.800 garrafas por dia, o 
que reflete uma produção anual de um milhão de garrafas. Este aumento 
da produção deveu-se à construção da segunda unidade de produção, na 
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emocional com o consumidor, os objetivos 
clarificam-se: expandir o poder comercial a nível 
nacional e internacional; aumentar notoriedade; reforçar a marca 
enquanto símbolo de qualidade, conferindo um fator de confiança para o 
consumidor e atrair as novas gerações. “Desafiámo-nos a nós próprios, mas 
também o próprio mercado, com uma atitude que queremos que acrescente 
valor e que traga algo de novo. 10 anos são um marco na nossa história 
enquanto marca, mas, na prática, passaram 20 anos. Há aqui um caminho 
já percorrido e um olhar para o futuro que se traduz numa maior expressão 
da marca”.
A Adega Mayor aprofunda, assim, o seu território e explora o seu ADN, 
através da ligação à terra, às castas nacionais, à inovação, à qualidade e 
aos valores de família e comunidade. “Sonhamos, mas a vida altera-se todos 
os dias. Por isso, temos de ter a capacidade para ler o que está à nossa frente 
e ter uma visão de onde queremos chegar, independentemente dos obstáculos 
que vamos encontrar pelo caminho”, sublinha Rita Nabeiro.

marca de uma forma disruptiva”, detalha.

Percurso
Em apenas 10 anos, a Adega Mayor conseguiu implementar-se no mercado 
nacional e internacional com a construção de uma proposta de valor assente 
em fatores de qualidade, originalidade e inovação. “A Adega Mayor é um 
símbolo de tudo o que é bom em Portugal hoje: empreendedorismo jovem, 
noção de marca, ‘know-how’, ambição internacional, bom gosto e confiança 
no design. Mas, ao longo destes anos, ainda não conseguiu traduzir os valores 
numa linha narrativa e que ilustrem devidamente este universo de imagem 
que construiu. Esta narrativa tem sido implícita, no desenho da adega, no 
design dos produtos, na discrição, mas assertiva e segura, nas intervenções 
públicas, nos eventos que tem apoiado, na qualidade do produto. Agora, 
com o desafio da internacionalização, apresenta-se a oportunidade de 
consolidar o universo de marca. É necessário tornar a ideia Adega Mayor 
mais explícita”.
Numa altura em que a atividade da adega se consolida e que o 
enquadramento macro é também favorável aos vinhos portugueses, a 
Adega Mayor aposta na clarificação do seu posicionamento, comunicando 
claramente os seus valores, como base de manutenção de uma perceção 
de valor elevada. Com uma nova argumentação, para maior envolvimento 
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Pedro Ribeiro
nasceu em Lisboa em 1971 e é atualmente diretor de 
programas da Rádio Comercial. Estudou Relações Internacionais, mas a paixão pela rádio falou 
sempre mais alto. Hoje, integra o Programa das Manhãs da Rádio Comercial, líder incontestável de 
audiências em Portugal, e é também comentador desportivo na TVI24. Casado e com quatro filhos, Pedro 
Ribeiro é um dos “engraçadinhos” que anima as viagens para o trabalho dos portugueses.

O RADIALISTA PEDRO 
RIBEIRO é um dos mais 
conceituados 
comunicadores do 
nosso país. Voz e rosto 
conhecidos das manhãs 
da Rádio Comercial, faz 
companhia a muitos 
milhares de portugueses 
que o escutam 
diariamente. Apaixonado 
pela rádio, acabou por 
fazer carreira neste meio. 
Uma escolha repetida 
todos os dias da semana

“Escolho a 
rádio todos 
os dias da 
semana”
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Delta Magazine - Iniciou a sua carreira no mundo da rádio, em 
1990, a fazer noticiários nas madrugadas do Correio da Manhã 
Rádio, com apenas 19 anos. Como é que começou este trajeto na 
rádio, que dura até aos dias de hoje? 
Pedro Ribeiro - Sempre quis fazer rádio, desde miúdo que tinha esse sonho. 
Não entrei no curso de Comunicação Social, que na altura tinha apenas 44 
vagas, e só mais tarde é que fui para Relações Internacionais com o ordenado 
da rádio. Que não cheguei a acabar porque, estranhamente, preferi fazer 
programas de rádio. Basicamente, resolvi enviar o meu currículo, que era 
uma folha A4 com a minha morada, para as duas rádios que ouvia na altura 
e que estavam a começar em Lisboa, a TSF e o Correio da Manhã Rádio, 
que me chamou para uma entrevista e propôs-me um emprego de sonho, os 
noticiários da madrugada.

DM - Atualmente, as Manhãs da Comercial contam com a 
participação de Luísa Barbosa, Vasco Palmeirim, César Mourão, 
Nuno Markl e Ricardo Araújo Pereira. É fácil trabalhar no meio de 
tantos “engraçadinhos”?
PR - É fácil porque há muito talento e quando há muito talento é muito mais 
fácil trabalhar. Para além do mais, são ótimas pessoas, conhecemo-nos há 
muitos anos e somos amigos e, portanto, mais do que fácil, é um prazer todos 
os dias. Diariamente surpreendem e maravilham-nos com as coisas que são 
capazes de fazer.

DM - As Manhãs da Comercial são um caso de sucesso notável 
em Portugal, sendo que, por mais do que uma vez, já encheram o 
MEO Arena com os vossos espetáculos. Como é que se criou este 
sucesso tão grande?
PR - É realmente incrível que, depois de tantos anos, a rádio, enquanto 
meio, conseguisse produzir esse tipo de notoriedade e de êxito. De repente, foi 
possível encher o MEO Arena a partir de conteúdo só de rádio. É um orgulho 
enorme para nós e uma sensação de dever cumprido que vai para lá do que 
alguma vez imaginámos. Já enchemos a sala algumas vezes e é sempre um 
deslumbramento. 

DM - Foi esta vertente do humor que reconquistou de volta os 
ouvintes de rádio?
PR – Penso que foi muito importante. Era preciso que a rádio fosse mais do 
que um sítio para ouvir música e isso passou muito pelo humor de manhã 
e por uma abordagem bem-disposta e natural no discurso. Deixámos de ter 
os locutores e passámos a ter pessoas “mais comuns”, não só os humoristas, 
mas também registos como o do Vasco Palmeirim ou da Vanda Miranda. Não 
tenho dúvida que o humor foi decisivo para a reaproximação das pessoas à 
rádio e também para a aproximação de uma geração que, se calhar, de outra 
forma, não ia ter contacto com a rádio.

DM - É da opinião que a evolução tecnológica vem “prejudicar” 
a rádio ou os novos meios de comunicação ajudam e tornam-se 
novos canais para ouvir na mesma?

CAFÉ COM… 
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos JOÃO REIS

PEDRO RIBEIRO, RADIALISTA

PR - A rádio, de todos os meios, e mais do que a televisão, foi o que 
conseguiu melhor adaptar-se à chegada da Internet. A Internet democratizou 
a rádio, levou-a a mais gente, a outros públicos. Isso veio trazer maturidade 
às estações de rádio.

DM - Passou mais do que uma vez pela televisão, no entanto, 
é na rádio que sempre permaneceu. É uma questão de gosto, 
disponibilidade ou oportunidade?
PR – Sempre fui fazendo televisão ao longo destes mais de 20 anos. Mas é 
sempre a rádio. A rádio é muito orgânica, é o meio mais humano de todos, 
no sentido em que não precisa de intermediários. Abre-se o microfone e és 
tu. A televisão está dependente do cenário, da luz, do guarda-roupa, etc. Na 
rádio falamos sem filtro ao ouvido de cada pessoa e isso transforma-a num 
portento gerador de afetos. Escolho a rádio todos os dias da semana.

DM - Mantém-se, no entanto, como comentador desportivo, agora 
na TVI24. O Pedro é assumidamente benfiquista. Nunca foi 
prejudicial para a sua carreira ser adepto assumido de um clube?
PR - Tenho uma posição sobre isso que é muito discutida, mas é a minha. É 
mais honesto as pessoas assumirem porque, uma coisa é seres de um clube, 
outra coisa é não teres opinião e teres a opinião subordinada ao clube. Eu 
sou benfiquista e tenho até muitas vezes problemas com pessoas do meu 
clube por pensar pela minha cabeça. 

DM - Em maio, a Rádio Comercial e a Delta Cafés ofereceram uma 
viagem ao Dubai para duas pessoas, que, na companhia do Pedro, 
foram ao restaurante mais alto do mundo, At.mosphere & Lounge. 
Como foi esta experiência?
PR - Foi incrível. Nunca tinha ido ao Dubai e é um sítio irreal até do ponto 
de vista físico, é um monumento à capacidade humana de criar a partir do 
nada. E ter uma marca como a Delta, que é portuguesa, a servir café no 
restaurante mais alto do mundo, é uma sensação daquele orgulho português. 
Chegar lá a cima, a uma sala privada onde já estiveram nomes como os 
de Mariah Carey ou de George Clooney, pedir um café, e este é português, 
dá vontade de dizer “isto aqui é da minha terra”. Essa ligação à terra e à 
portugalidade, uma ligação em cima de modernidade, da capacidade de 
ser visionário e chegar mais longe. Para mim foi um prazer ir, e um prazer 
enquanto português. A Delta Cafés devia fazer disso tradição.

DM - O café tem o “poder” de juntar amigos à volta da mesa. O 
Pedro tem este hábito? É um apreciador de café? 
PR - Beber um café com os amigos fora de casa não, mas em casa sim. Por 
causa da Delta e das coisas que tenho aprendido sobre o café, estou agora a 
experimentar bebê-lo sem açúcar. Porque aprendi, com quem passa horas a 
pensar no “blend” certo e na intensidade do café, que só faz sentido apreciá-
lo se não lhe colocarmos açúcar. No princípio, era estranho e, agora, ando 
a fazer um esforço para perceber os diferentes tons, intensidades e texturas 
que o café pode ter. E percebo que andei anos a beber café ao engano e agora 
consigo perceber melhor o café.
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texto JOÃO VINAGRE fotos D.R.
PROTOCOLO
TECNIDELTA

A TECNIDELTA RUBRICOU 
UM PROTOCOLO com a 
Universidade de Évora 
que visa a promoção 
da investigação e 
desenvolvimento de 
máquinas e moinhos 
de café. Parceria que 
poderá ter um objetivo 
mais lato tendo em conta 
outros projetos a serem 
desenvolvidos



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’17 35

Tecnidelta e 
Universidade de Évora 

juntas pela Inovação

Investigação e desenvolvimento de máquinas e moinhos de café é o 

principal propósito de um protocolo de colaboração celebrado, a 31 de maio em 
Campo Maior, entre a Tecnidelta e a Universidade de Évora. Os domínios 

da parceria estendem-se às áreas de desenvolvimento de produto, controlo 
de qualidade, produção industrial, logística e gestão de operações.

TECNIDELTA

assinaturas do comendador Rui Nabeiro, da reitora da Universidade de 
Évora, professora Ana Costa Freitas, e do diretor da Escola de Ciências e 
Tecnologia, professor Mourad Bezzeghoud.

Um mundo de possibilidades
Ainda que, no essencial, o protocolo de colaboração entre a Tecnidelta e a 
Universidade de Évora esteja centrado na investigação e desenvolvimento 
de máquinas e moinhos de café, o seu âmbito é muito mais lato. Conforme 
foi referido na altura pelo gestor de unidade da Tecnidelta, Rui Lagarto, 
há diversos projetos em curso, nomeadamente a possibilidade de 
serem produzidas internamente as grelhas para as máquinas de café, 
desenvolvimento de uma máquina de extração de cappuccino para o 
canal Horeca, desenho de software para produção de novas etiquetas e 
a conceção de um balcão interativo para as barras dos estabelecimentos 
cafetaria e bar.
Nos termos da parceria agora concretizada, prevê-se ainda constituir um 
grupo de reflexão para a inovação. Tratar-se-á de uma equipa constituída 
por especialistas oriundos de domínios científicos diversos, “cuja função 
será refletir sobre os problemas técnicos e gerais da Tecnidelta com o intuito 
de sugerir abordagens inovadoras e não convencionais e soluções”, conforme 
se pode ler na cláusula terceira do protocolo.
A criação de objetos de marketing ligados à marca Tecnidelta, resolução 
de problemas e otimização de processos são outras possibilidades 
consideradas nesta parceria entre a Universidade de Évora e a Tecnidelta. 
Esta última, pelo seu lado, compromete-se a integrar estagiários e 
bolseiros da academia eborense em projetos da empresa, “no sentido de um 
acompanhamento ‘in situ’ dos problemas técnico-científicos”. 

O Grupo Nabeiro/Delta Cafés mantém, desde 
há muito, uma forte ligação ao universo 
do ensino superior em Portugal e, muito 
particularmente, à Universidade de Évora. 
A qualidade do ensino ministrado numa das 
mais antigas academias portuguesas, e o 
facto de estar localizada no Alentejo – berço 
da Delta Cafés -, são fatores preponderantes 
para uma duradoura e profícua colaboração.
A parceria faz-se aos mais diversos níveis e 
tem vindo a conhecer um dos pontos mais 
altos com a Cátedra Rui Nabeiro para a área 
da Biodiversidade, que vem sendo lecionada 
na universidade eborense desde 2009. Agora, 
é chegado o momento desta bem-sucedida 
cooperação entre os meios empresarial e 
académico se estender ao sector de inovação 
e desenvolvimento, através de um protocolo 
que vincula a Universidade de Évora e a 
Tecnidelta– Equipamentos Hoteleiros, Lda.
O documento foi celebrado no último dia de 
maio nas instalações da Tecnidelta II, onde 
escassos dias antes havia sido apresentada 
a linha de montagem da Mayor Q, a nova 
máquina de cápsulas para o canal Horeca 
integralmente produzida em Campo 
Maior. Na minuta do protocolo constam as 
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JORGE MARQUES DOS 
SANTOS, PRESIDENTE 
DO IAPMEI, assume a 
pretensão do organismo 
em ajudar a fomentar o 
espírito empreendedor, 
de modo a que se possa 
traduzir na criação 
sustentável de valor
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“Pretendemos ser 
‘a casa das empresas’”

Assumiu recentemente a presidência do IAPMEI, a Agência para a Competitividade e Inovação. 
Jorge Marques dos Santos está à frente do que chama “a casa das empresas”, tal 
o papel do IAPMEI no apoio, em toda a linha, ao tecido empresarial português. Com 
uma experiência de mais de 30 anos no sector privado, não tem dúvidas em considerar que 
Portugal é um país de empreendedores. Espírito que o IAPMEI pretende fomentar 
para que se traduza na criação sustentável de valor. Independentemente da dimensão das 
empresas, há boas ideias e negócios a surgir em Portugal, mas ainda muito trabalho para fazer. 
No entender do presidente do IAPMEI, há que ter o mundo por horizonte e apanhar o 
inevitável comboio do digital. A nossa competitividade coletiva disso depende. 

ENTREVISTA
JORGE MARQUES DOS SANTOS – PRESIDENTE IAPMEI
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Delta Magazine - Como é que um organismo como o IAPMEI – 
Agência para a Competitividade e Inovação pode ser útil ao tecido 
empresarial português?
Jorge Marques dos Santos – O IAPMEI é útil na medida em que não 
apenas apoia o tecido empresarial, no que diz respeito à canalização de 
fundos estruturais de incentivo europeus, nas áreas da inovação de produto, 
na inovação e desenvolvimento e na qualificação, mas também porque se 
preocupa com, e tem estruturas dedicadas, a capacitação empresarial, o 
desenvolvimento do empreendedorismo e inovação, a gestão de certificação 
de PME, que lhes permite ter acesso a condições específicas à sua dimensão, 
no apoio de proximidade e acompanhamento das empresas por todo o país e, 
inclusivamente, com os aspetos relacionados com o licenciamento industrial 
no âmbito do sistema da indústria responsável.
O IAPMEI é, essencialmente, uma instituição de interface do Estado com todo 
o tecido empresarial português. É o que chamamos, e pretendemos ser, “a 
casa das empresas”.

DM - Somos um país de cariz empreendedor? 
JMS - Somos, sem dúvida, um país empreendedor. O que se tem de fazer, 
contudo, é ajudar, cada vez mais, esse espírito empreendedor em todos os 
aspetos: inovação, adaptação às novas tecnologias, à modernização e à 
mudança. Vamos estar sempre na primeira linha. O que é preciso é aumentar 
a capacidade de traduzir esse espírito empreendedor na criação sustentável 
de valor. 
Muitas vezes, aparecem boas ideias e capacidades para poder iniciar novos 

empreendimentos, mas, depois, não se desenvolvem ou ficam parados. Não 
se congregam as capacidades por falta de financiamento, de capacitação 
ou capacidade de implementação. É preciso canalizar, cada vez mais, esse 
espírito empreendedor para a criação de valor sustentável.
Tem-se assistido a isso, de uma forma notável, em muitas pequenas e médias 
empresas, que representam a maioria do tecido empresarial nacional. Mais 
de 99% são PME e mais de 90% são microempresas, portanto, empresas com 
menos de 10 trabalhadores, o que traduz bem o espírito empreendedor. 
No fundo, criam-se rapidamente empresas, novos negócios e novas 
atividades. Mas, depois, há uma dificuldade na cooperação, no trabalho 
conjunto, na concretização. Por isso, é que o IAPMEI se preocupa em ajudar, 
inclusivamente através da participação em fundos dedicados às operações 
de concentração empresarial, reestruturação e capacidade das empresas na 
congregação de esforços.
O IAPMEI é que faz o reconhecimento de clusters. Já há 20 clusters 
reconhecidos em Portugal, que permitem congregar as várias partes 
interessadas num dado sector, sejam eles produtores, universidades, centros 
de saber, distribuidores. Todos os que estejam relacionados com essa 
temática agregam-se à volta do cluster. O que permite potenciar aspetos que, 
isoladamente, não se conseguiriam capitalizar. 

DM - Atravessamos, em termos práticos, um ciclo ou um período 
de mudança, seja ela de mentalidade ou de cariz prático?
JMS - Sente-se isso ao nível da criação de startups. Há uma geração jovem 
muito empreendedora que está a sair das universidades, que vive na era 
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digital desde que nasceu e para quem todos estes temas são normais e 
quotidianos.
Para mim, que acompanho a atividade empresarial, a terceira geração é 
diferente do que foi a primeira. Diria que existe uma outra sensibilidade 
fruto de uma estratégia de fuga à crise. Mas não é propriamente uma rutura, 
é mais uma continuidade e uma evolução. Uma adaptação à realidade.

DM - O empreendedorismo jovem é tão importante para o país 
como o empreendedorismo sénior?
JMS - Sim, é tão importante. Não distinguiria os dois tipos de 
empreendedorismo. Empreender é sempre importante, independentemente da 
idade que o empreendedor tem. Agora, a vantagem que o empreendedorismo 
jovem tem é que pode provocar agitação, no bom sentido, nos empreendedores 
mais antigos ou nas empresas tradicionais, desafiando-os para campos de 
intervenção a que não estariam habituados. Aliás, a profusão de startups em 
Portugal traduz um pouco isso.

DM – Essa mesma profusão é prova da nossa capacidade de 
empreender, de criar oportunidades de negócio?
JMS - É importante haver startups em Portugal. Mas também é importante 
que as startups não surjam como “cogumelos” numa perspetiva isolada. É 
importante que surjam com um objetivo determinado. E quando esse objetivo 
é conjugado e articulado com o objetivo das PME, ainda melhor. Há situações 
onde realmente são negócios novos, o que é ótimo. Mas, na maior parte delas, 
o sucesso devia estar ligado e associado ao aumento do impacto que podem 
ter numa PME com a qual estabeleçam parcerias. 
Em alguns casos, também são startups que nascem associadas a grandes 
empresas. Na inovação, as próprias estruturas de uma grande empresa 
são, provavelmente, mais pesadas. Recorrendo a acordos com startups para 
poderem desenvolver aspetos específicos, provavelmente terão uma margem 
de sucesso maior.
Esta capacidade e vontade de criar negócios é importante, mas é bom que 
não sejam nascimentos aleatórios, antes, com um objetivo determinado, 
que ajudem a desenvolver o tecido empresarial nacional. Inclusivamente, 
preenchendo certos aspetos da atividade que muitas vezes estão vazios. Por 
exemplo, com o maior enfoque na economia circular, é importante criar 
negócios dedicados à recuperação e manutenção de equipamentos, em vez 
de os deitar fora. 
No fundo, este é um alerta de que as startups são necessárias e fundamentais, 
mas não apenas para novos produtos, também para necessidades básicas e 
para a potenciação e desenvolvimento das indústrias tradicionais. As startups 
podem dar a visão, o sangue novo, as ferramentas, novas capacidades e 
tecnologias. Desta combinação, então, o tecido empresarial nacional no seu 
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“Esta capacidade e vontade de criar negócios é importante, mas é bom que não sejam nascimentos aleatórios, antes, 
com um objetivo determinado, que ajudem a desenvolver o tecido empresarial nacional. Inclusivamente, preenchendo 
certos aspetos da atividade que muitas vezes estão vazios. Por exemplo, com o maior enfoque na economia circular, é 
importante criar negócios dedicados à recuperação e manutenção de equipamentos, em vez de os deitar fora”

todo pode beneficiar de uma forma estruturada.

DM - O tecido empresarial nacional tem sabido utilizar bem os 
diversos programas e fundos de financiamento e não só, tendo em 
vista a sua competitividade?
JMS - Muito do desenvolvimento empresarial que aconteceu no país não 
teria sido possível sem os recursos dos diversos programas e incentivos 
financeiros para o investimento.

DM - A iniciativa Portugal 2020 tem sido bem acolhida junto 
dos destinatários? O número de candidaturas recebidas até ao 
momento surpreendeu-o?
JMS - Sim, surpreendeu, com números em torno dos milhares. O IAPMEI só 
acompanha uma parte dos fundos, uma vez que há autoridades de gestão e 
outros organismos que acompanham outro tipo de projetos.
O IAPMEI é um organismo intermédio, que analisa projetos mais ligados 
à inovação produtiva e empresarial, à investigação e desenvolvimento, 
à qualificação de PME, à proteção da propriedade industrial, ao 
empreendedorismo qualificado. Mas também algumas áreas, como a 
modernização do comércio e benefícios fiscais ao investimento de natureza 
contratual. Já foram executados, este ano, mais de  1.100 milhões de euros de 
investimento, com incentivos pagos de mais de 550 milhões de euros, sendo 
que mais de metade são do âmbito de intervenção do IAPMEI. Portanto, o 
volume realmente é impressionante. O interesse é, de facto, muito grande.

DM - De que se trata o Espaço Empresa? Quantos já se encontram 
em funcionamento? 
JMS - O Espaço Empresa arrancou em Leiria, numa fase piloto. A grande 
inovação é inverter a abordagem tradicional em relação ao empresário. 
Quando um empresário se dirigia a qualquer instituição, nomeadamente 
ao IAPMEI, pela natureza da sua questão, se tivesse a ver com o ambiente, 
com aspetos fiscais, com aspetos legais ou de articulação com as autarquias 
ou qualquer outra entidade da administração pública, se o assunto não era 
connosco, encaminhávamos para a instituição A ou B. A diferença é que, 
desta vez, não encaminhamos. Há 20 entidades públicas agregadas neste 
projeto e cada uma delas, de uma forma coordenada pelo IAPMEI, definiu 
um ponto de contacto, uma pessoa concreta, com um endereço concreto e 
um nome concreto. No fundo, procuramos trabalhar com o empresário de 
braço dado, em vez de, simplesmente, sermos um sinaleiro. Trabalha-se em 
conjunto até o assunto estar resolvido.
Na sequência deste piloto, vamos apurar qual a natureza das questões 
colocadas, a sua resolução, se as várias interfaces das instituições 
funcionaram devidamente ou se é preciso criar novas fórmulas. De seguida, 
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vamos fazer o ”roll-out” para outros pontos.
A novidade deste programa Espaço Empresa é que criámos também – e 
já arrancaram dois pilotos – zonas de atendimento aos empresários nas 
autarquias. Esses espaços estão articulados connosco. São como se fossem 
uma espécie de extensão da estrutura central.
Assim, estamos a aumentar muito a rede de proximidade ao empresário, 
procurando que os custos de contexto que se colocam sejam analisados no 
sentido de virem a ser eliminados, se for caso disso, ou melhorados, portanto, 
tornando mais ágil a interface entre o empresário e o Estado.

DM - Qual o objetivo do Projeto Mulher 
Líder? É um passo para demonstrar que a 
diversidade do género na gestão é geradora 
de riqueza?
JMS - Sem dúvida. É um protocolo de colaboração, 
uma rede Mulher Líder, que foi estabelecida entre 
o IAPMEI e um conjunto de empresárias e que 
vai funcionar como uma génese deste projeto. 
Tem como objetivo a promoção ativa de políticas 
públicas, o suporte à diversidade de género na 
gestão de topo das PME nacionais, com vista à 
valorização dos negócios, das empresas e das 
empresárias na rede. 
É a própria sociedade civil de braço dado com 
o Estado: o IAPMEI, na medida em que interage 
com as PME; as empresárias, na medida em que 
estão interessadas em governar pela diversidade 
de género. O ideal era que esta diversidade de 
género surgisse de uma forma natural e não por 
imposição. 

DM - Temos dificuldade em assumir-nos 
como um país competitivo? A que se deve, 
na sua perspetiva, esse facto?
JMS - O país tem melhorado as suas capacidades 
competitivas. Temos um longo historial das 
empresas portuguesas se virarem, quase 
exclusivamente, para o mercado nacional, se não 
mesmo para o local.
Ou seja, infelizmente, as empresas ainda muitas 
vezes se consideram em concorrência com o 
vizinho, em vez de terem a visão de que estão em concorrência com o mundo. 
Porque a concorrência não é o meu produto contra o produto do meu vizinho, 
mas é o meu produto contra outro produto que está a ser importado. Se 
não estou atento a substituir importações, ou a exportar o meu produto, 
obviamente que o país não é competitivo no seu todo.
É preciso passar da fase da competição para a “cooptição”. Procurar congregar 
interesses em conjunto com os outros empresários do mesmo sector e ver que 
se tem muito mais a ganhar em partilhar conhecimento, em desenvolver a 
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qualidade conjunta, em ganhar competitividade e aparecer na exportação 
como um bloco, muitas vezes, até criando agrupamentos complementares, 
e ter a confiança de que não vai ser um beneficiado em vez dos outros, mas 
que têm todos a ganhar.
Tem que se pensar no mundo. Aí, as grandes empresas, que hoje já estão 
a exportar, podiam ser um embaixador essencial para trazer, por arrasto, 
as PME. Complementarmente ao mercado que estão a criar, há franjas ou 
componentes que podiam ser potenciados e colocados através das PME. 
Deveríamos olhar para as nossas empresas e a nossa competitividade como 
um país.

DM - A certificação empresarial, independentemente da sua 
dimensão, deve ser vista como um fator de competitividade? Ou 
de diferenciação?
JMS - Sem dúvida. Hoje, muitas empresas que exportam têm-nos transmitido 
que uma das questões que os clientes internacionais colocam é estarem 
certificadas. Porque não basta oferecer um bom produto. 
Aí, sem dúvida, que é um fator de competitividade. Mas é também de 
diferenciação. Cada vez mais se verifica que as empresas, quando procuram 
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potenciais fornecedores, querem ter a certeza de que a qualidade dos 
produtos é consistente.
Um país que está a aumentar, de forma exponencial, as certificações é a 
China. Porque verificou que, para entrar no mercado internacional, tinha 
que mudar completamente a imagem do produto tradicional chinês de baixa 
qualidade, fraco, cópia sem fiabilidade, para produtos que são produzidos 
de uma forma consistente e com elevada qualidade. Toda a normalização na 
China, por exemplo, é obrigatória. Portanto, o Governo chinês não “brinca” 
quando determina os caminhos que devem ser seguidos pelas empresas.
Em Portugal, não temos que o fazer de uma forma obrigatória. Esse caminho 
deve ser percorrido pela via voluntária e pela consciencialização de que 
aquele instrumento é muito importante para garantir a competitividade e a 
diferenciação. 

DM - A transformação digital, por outras palavras, a Indústria 4.0 
pode ser a oportunidade que Portugal precisa? É um “comboio” 
que conseguimos apanhar?
JMS - A transformação digital em Portugal não é uma opção. Nem em 
Portugal, nem em nenhuma parte do mundo. Esta evolução no sentido 
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da digitalização das indústrias, que não é só 
automatizar a produção, mas da interligação da 
linguagem entre máquinas, a linguagem entre a 
empresa e o exterior, com os seus fornecedores e 
clientes, no comércio eletrónico, na interligação 
de todos os sistemas, no diálogo informatizado 
entre os vários parceiros, é inevitável. E tem uma 
característica que é importante para Portugal: não 
tem nenhuma dependência com a localização. 
Por exemplo, visitei recentemente uma empresa 
portuguesa que faz toda a produção dos sistemas 
elétricos e de comando e de operação de robots 
numa linha de montagem automóvel na China, 
envolvendo a gestão e funcionamento de 300 
robots. Estão aqui em Portugal, o cliente está 
na China e estão a interagir em tempo real 
pelos canais de comunicação, com desenhos e 
informação de altíssimo detalhe. É um exemplo 
típico da Indústria 4.0.
Temos gente capaz, temos uma literacia digital 
elevada nas novas gerações, temos boas 
universidades a formar nessa área e podemos 
aproveitar esta onda da Indústria 4.0 também 
como negócio em si. As gerações tradicionais têm 
que perceber que, se não se informarem e não 
começarem rapidamente a utilizar a digitalização 
nos seus processos produtivos, vão ficar fora de 
jogo e isso seria dramático. Diria que é inevitável 
esse movimento

DM - O nosso futuro coletivo é mais risonho ou, no limite, menos 
tristonho do que há cinco, 10 anos atrás?
JMS - Na questão do futuro, é difícil desligarmo-nos da conjuntura do 
momento atual. Temos que olhar para toda a economia, para os tecidos 
empresariais e para o funcionamento de uma forma temporal mais alargada.
O importante é que se saiba respeitar o rigor, cada vez mais necessário, 
no relacionamento entre empresas, no relacionamento comercial, no 
relacionamento entre as várias partes interessadas. E que saibamos, 
coletivamente, quer a estrutura acionista, quer os trabalhadores, quer 
a sociedade em geral, quer a estrutura governamental, administrativa, 
nacional, respeitar a correta combinação entre direitos e deveres. Para 
tornarmos o futuro sólido e sustentável, temos que perceber que, em todos 
os momentos, há sempre direitos e deveres. Porque nos momentos em que 
consideramos que só temos direitos, vamos causar um problema terrível 
de desequilíbrio na economia. Quando julgamos que só nos são impostos 
deveres, criamos um desânimo e uma situação de frustração coletiva que 
provoca diminuição e maus resultados na produção.
Quando tivermos o correto equilíbrio de direitos e deveres, tudo isto se mantém 
de uma forma harmoniosa e evitamos estes ciclos muito pronunciados.
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DESPERTE OS SENTIDOS
COM DELTA GRAN CAFÉ
A Delta transporta para o Gran Café o melhor das 
origens selecionadas da Ásia, África e Américas. Um 
café elaborado para conferir a cada chávena um sabor 
intenso e aroma subtil, envolto em notas de caramelo 
e frutos secos que transformam cada chávena num 
momento de puro prazer.

Deixe-se envolver pelo Delta Gran Café.
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Uma padaria 
em nome e essência 

É o local de eleição para o pequeno-almoço dos habitantes, e visitantes, de Almeirim, 
Santarém e Alpiarça. Pão quentinho, fatiado, acabado de sair do forno, e também a pastelaria 
sempre fresca fazem deste o local ideal para reunir em família de manhã ou para um lanche e um 
café Delta com amigos. A Panitejo destaca-se, assim, no seu espaço, deixando saudades 
a todos os que por lá passam. 

UM CLIENTE, UM AMIGO
PANITEJO
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

É NA TRANQUILIDADE DE 
ALMEIRIM  que a Panitejo 
teve origem. Um espaço 
de excelência de padaria 
que soube, através dos 
tempos, evoluir no 
conceito e abraçar novos 
destinos, sempre com 
a mesma qualidade da 
oferta
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estão localizados, desde os Arrepiados aos Celestes, passando pelos 
famosos Pampilhos e todo um vasto leque de bolos secos. Fabricam também 
pizzas “caseiras” para venda ao quilo, fritos tradicionais e salgados de 
quase todas as espécies. A Panitejo tem ainda também ao seu dispor um 
serviço de encomendas, que inclui bolos de aniversário, as tradicionais 
lampreias de ovos e os semi-frios. “Estamos sempre a inovar tanto no pão 
como em bolos. Mas, acima de tudo, somos uma padaria. Apesar do nosso 
fabrico de bolos, foi como uma padaria que começámos e é o que queremos 
ser. O nosso logótipo remete para uma padaria”, explica.
Tudo isto aliado a um serviço de qualidade e a um atendimento que, além de 
personalizado, é eficiente e agradável. Razões que mais do que justificam 
a aposta pela Delta Cafés. “Porque tem qualidade. A Delta tem uma relação 
muito próxima com o cliente e está sempre disponível. Sempre me trataram 
bem, numa parceria que já conta com muitos anos, pois sou cliente há 30 

anos, desde o princípio”, conta Guilherme Oliveira, que 
elegeu o melhor lote de café: o lote Diamante.

A Panitejo começou com uma casa original em 
Almeirim. Um negócio que fazia parte da família, 
que passou de pai para filho, até chegar às mãos de 
Guilherme Oliveira, atual proprietário da Panitejo. 
“Houve anos que funcionou só em Almeirim. Fomos 
os primeiros a inovar nos horários de funcionamento. 
Quanto todos fechavam ao sábado, à hora do almoço, 
e só abriam na segunda-feira, começámos a abrir os 
dias todos da semana. Devido a isso, tivemos algum 
sucesso”.
Sucesso que motivou o rumo a Santarém, há cerca 
de uma década atrás. “Julgámos que o negócio devia 
crescer e que nós devíamos crescer com ele. Começámos 
com uma loja”, diz o proprietário, cujas lojas 
funcionam diariamente das 7 às 20 horas. 
A Panitejo já funcionava há cerca de duas décadas 
em Almeirim, quando abriu, em 2008, uma padaria 
em Santarém. O novo estabelecimento foi posicionar-
se num eixo privilegiado da cidade, na Avenida D. 
Afonso Henriques, junto à praça de toiros Celestino 
Graça.
Mas a aposta em Santarém não se ficou por ali. 
Com duas lojas em Almeirim – Panitejo Almeirim 
e Panitejo Mercado –, à loja Panitejo Afonso Henriques vieram juntar-
se mais três: Panitejo Bernardo Santareno, Panitejo Andaluz e Panitejo 
Shopping. Entretanto, as padarias também se expandiram para Alpiarça. 
Ao todo, são hoje sete as lojas Panitejo com fábrica própria. “Fabricamos, 
sendo que algumas qualidades de pão finalizamos nas lojas que têm fornos 
próprios. Tudo em nome da frescura e da qualidade máxima para o cliente. 
A qualidade é a principal razão de cá estarmos e ter as lojas agradáveis e 
apelativas”, diz Guilherme Oliveira.
Com uma equipa de cerca de uma dezena de funcionários, a padaria 
confeciona uma grande variedade de pão, desde o tradicional ao de 
sementes, soja, dietéticos, assim como os de nozes e de azeitonas. 
Contudo, é o pão regional de Almeirim, as tão apreciadas “caralhotas”, 
constantemente a saírem quentes do forno, que faz as delícias dos clientes. 
As lojas dispõem ainda de um vasto serviço de 
pastelaria, com os tradicionais doces da cidade onde 

UM CLIENTE, UM AMIGO
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O CHEF ALEXANDRE 
ALBERGARIA DINIZ é a 
mão certeira e a alma 
do Restaurante Cisco, na 
sua terra natal: Almeirim. 
Espaço onde encara a 
“vida como uma receita”, 
condimentando cada 
prato com carinho, 
empenho e dedicação. 
Numa terra conhecida 
pela Sopa da Pedra, o 
Cisco pauta-se pela 
diferenciação e 
autenticidade
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A vida como 
uma receita

O restaurante Cisco surge em Almeirim, terra em que a Sopa da Pedra serve de porta 
de entrada para os mais curiosos sobre gastronomia. Com este espaço, que abriu portas em 
maio de 2016, o chef Alexandre Albergaria Diniz tinha como intuito criar uma abordagem 
gastronómica diferente: uma cozinha tradicional, que respeita sempre a tradição, com 
uma carta representativa das várias regiões do país.

Natural de Almeirim, o chef Alexandre Albergaria Diniz, de 35 anos, tem 
uma ligação de longa data com a cozinha. “Em minha casa sempre se 
cozinhou bem. Sempre gostei de cozinhar. Sempre foi uma paixão e sabia 
que, um dia, teria que haver um espaço para pôr esta paixão em prática. 
Mas nunca pensei que se tornasse num modo de vida”. 
Mas a sua vida profissional nem sempre esteve envolvida com a 
gastronomia. Tudo começou quando, em 2014, surgiu a oportunidade 
de participar no concurso de cozinha “A Guerra dos Pratos”, que foi 
transmitido pelo 24 Kitchen e pelo Fox Live. Foi a esposa, Mariana, que 
o inscreveu. Para o chef, nem fazia muito sentido ir a um concurso, pois, 
apesar de ter a paixão pela cozinha, era um autodidata que se dedicava 
apenas a fazer alguns petiscos para amigos e família. “Entretanto, até 
me esqueci do concurso. Um dia, ligaram-me da Endemol acerca de um 
casting e só pensei ‘afinal, isto é a sério’. Quando lá cheguei, havia 1.500 
ou 2.000 concorrentes. Pensei, ‘bem, com tanta gente, isto está na barra do 
impossível’, e nunca levei aquilo muito a sério. Fiz o casting como senti que 
o tinha de fazer. Passado algum tempo, ligaram-me outra vez a dizer que 
tinha sido aprovado para os 24 melhores desse casting. E passou a parecer 
possível”. 
Quando deu por si, Alexandre Albergaria Diniz estava entre os quatro 
finalistas do concurso. Nesse dia, confessa o chef, sentiu, realmente, o 
peso da jaleca e, mais do que a vontade de cozinhar, ficou a intenção 
de viver da cozinha. “O programa não me mudou, mas eu mudei com o 
programa. É um marco importante na minha carreira, porque mudou a 
minha forma de ver a vida e abriu uma estrada paralela”.
Após isso, estagiou no restaurante Feitoria, que tem uma estrela 
Michelin, com o chef João Rodrigues. “E tudo foi-se tornando cada vez 
mais sério. Continuei com o meu trabalho, fazendo alguns almoços e 
jantares para fora. Hoje, o conhecimento está à mão de qualquer um e, 
como qualquer autodidata, utilizo as ferramentas disponíveis para evoluir 
e continuar a par das novidades. Mas, acima de tudo, segui por onde me 
sentia mais confortável”.
Apaixonado pela cozinha portuguesa, quando Alexandre Albergaria 
Diniz decidiu abrir um restaurante, idealizou um espaço dedicado à 
cozinha tradicional. Com um toque moderno e atualizado, mas muito 

ALEXANDRE ALBERGARIA DINIZ, CHEF EXECUTIVO CISCO
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA

português. “Depois de passar milhões de vezes nesta Rua da Sopa da Pedra, 
pensei que poderia ser este o espaço. Sempre respeitei muito este roteiro 
gastronómico, que é reconhecido de norte a sul do país. Não há ninguém que 
passe por Almeirim que não pare para comer uma Sopa da Pedra. Consegui 
conciliar tudo: estar na rua do roteiro da Sopa da Pedra e ter a Sopa da Pedra 
na carta sem ser um restaurante só vocacionado para isso, com receitas que 
abrangem Portugal de norte a sul”.
Já o nome, Cisco, era a alcunha de um amigo que lhe era querido, mas que 
perdeu pouco tempo antes de abrir o restaurante. O “amor em pessoa, um 
guerreiro e a força fundamental para abrir este espaço”, descreve o chef. Uma 
homenagem que é mais um exemplo de como encara a vida. “Encaro esta 
minha vida, paixão e negócio como uma receita. Como uma confeção de um 
prato onde em tudo esteve presente o tempero que lhe coloquei. Seja nas obras 
e na decoração, a montar a carta, a escolher a minha equipa. E, até o dia de 
hoje, o ingrediente principal tem sido o amor com que se fazem as coisas”.
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O Cisco de Almeirim:
a casa de Alexandre Albergaria Diniz

O Cisco – Cozinha Tradicional apresenta-se como um projeto diferente, bem no coração 

da capital da Sopa da Pedra: Almeirim. Terra natal de Alexandre Albergaria Diniz, o homem 

por detrás do leme do Cisco, o restaurante homenagem que é também uma extensão 
natural da sua vida. Uma receita, como o próprio descreve, com todos os condimentos e 

ajustes necessários, feita de forma autêntica por quem apostou em abrir um espaço 
próprio junto daqueles que o ajudam a ser quem é.

O CISCO É A EXTENSÃO 
NATURAL DO 
PENSAMENTO DE 
ALEXANDRE ALBERGARIA 
DINIZ, já que é ele mesmo 
quem decide a carta e 
assegura o trabalho da 
cozinha. O bom ingrediente 
e o bom serviço são parte 
integrante desta visão 
que exprime o amor do 
proprietário pela cozinha e 
pelo convívio da mesa
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PERDIZES DE ESCABECHE

Ingredientes
Perdizes
Toucinho salgado
Limão q.b.
Pimenta rosa e preta q.b.
Cravinho
Cominhos
Salsa
Alho
Sal
Pimentão
Cerveja
Vinho branco
Azeite

Preparação 
Com as perdizes já depenadas e amanhadas, fazer uma 
marinada onde ficarão em repouso com toucinho salgado 
em cubos, limão, pimenta rosa, pimenta preta, cravinho, 
cominhos, tomilho, ramo de salsa, alho, sal, pimentão 
fumado, cerveja e vinho branco. Deixar de um dia para o 
outro.
Num tacho largo, deita-se cebola cortada em meias-luas 
grossas e uma quantidade generosa de azeite. Quando a 
cebola quebrar, adicionam-se as perdizes e a marinada. A 
meio do processo, adiciona-se uma quantidade generosa 
de vinagre.
As perdizes cozinham até ao ponto desejado. Já frias, 
devem ser desossadas cuidadosamente e voltam a ser 
colocadas no preparado.
O prato geralmente serve-se tépido ou frio, conforme o 
gosto. Embelezar com tomilho em flor.

RABO DE BOI COM PURÉ
DE BATATA TRUFADO

Ingredientes 
Cebola
Azeite
Alho
Alho francês
Pimenta
Chouriço
Louro
Salsa
Coentros
Rabo de boi
Vinho tinho
Farinha

Preparação (para o Rabo de boi)
Fazer refogado generoso com bastante cebola, azeite, alho, 
alho francês, pimentas, chouriço, louro, salsa e coentros. 
Após refogado pronto, passar o rabo de boi (já cortado) por 
farinha e juntar tudo.
Assim que estiver selado, juntar vinho tinto em lume 
forte para evaporar o álcool. Deixar ferver cerca de 5 
minutos, reduzir o lume e deixar cozinhar lentamente, 
aproximadamente por 5 horas.
No final, retificar temperos e adicionar ervas aromáticas.

Preparação (para o puré de batata trufado)
Cozer as batatas em água abundante e passar no passe-vite. 
Temperar com sal, pimenta, noz-moscada, manteiga, leite 
e natas.
Passar num peneiro fino.
Para finalizar, juntar presunto em brunesa pequena, 
cebolinho picado/fino e óleo de trufa.

LEITE CREME

Ingredientes
Leite
Manteiga
Limão
Ovos
Açúcar
Farinha
Bebida licorosa

Preparação
Colocar num tacho leite a ferver com manteiga e limão.
Num tacho à parte, colocar as gemas com um pouco de leite e 
mistura de açúcar e farinha.
Juntar o leite morno ao preparado e envolver tudo. Juntar 
bebida licorosa – respeitando o segredo familiar.
Deixar cozer o leite-creme até ficar com a textura pretendida. 
Empratar a frio e, com ferro bem quente, caramelizar ao 
momento.

ALEXANDRE ALBERGARIA DINIZ, CHEF EXECUTIVO CISCO
fotos SARA MATOS

GASTRONOMIA

Onde fica?            
Rua de Coruche, n.º 121 A

2080-094  Almeirim

> Tel. 243 595 063

> Horário: 12h-15h30; 19h-00h 

> Encerra às segundas-feiras
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O Centro de Ciência do Café foi o palco escolhido para o lançamento da campanha “Muda 
de Curso – Violência no Namoro não é para ti”. Iniciativa de divulgação da Secretaria de 
Estado para a Cidadania e Igualdade, da qual a Delta Cafés é parceira, e que contou com 
a presença da secretária de Estado, Catarina Marcelino.

CCC
CAMPANHA 
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

CCC acolhe lançamento de campanha
contra a violência no namoro

O CENTRO DE CIÊNCIA DO 
CAFÉ, em Campo Maior, foi 
o local escolhido para o 
lançamento da campanha 
“Muda de Curso - Violência 
no Namoro não é para 
ti”. Uma iniciativa que a 
Delta Cafés apoia com os 
pacotes de açúcar e que 
trouxe, até Campo Maior, 
Catarina Furtado, diretora 
da associação Corações 
com Coroa, entidade  
parceira desta iniciativa
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Prever, alertar, informar, partilhar informação. Ideias que concorrem 
para o mesmo fim: dizer não à violência no namoro. Foi com este espírito 
que o auditório do Centro de Ciência do Café (CCC) se encheu de mentes 
abertas para testemunhar o lançamento da campanha “Muda de Curso – 
Violência no Namoro não é para ti”, iniciativa da Secretaria de Estado para 
a Cidadania e Igualdade e que conta com o apoio da Delta Cafés. Através 
do recurso aos pacotes de açúcar da marca, será possível fazer chegar a 
muitas pessoas, diariamente, uma mensagem clara e assertiva: violência 
no namoro não é normal!
Uma mensagem perfeitamente acolhida pelos muitos alunos da Escola 
Secundária de Campo Maior, que ajudaram a compor o auditório do CCC, 
sempre muito atentos a este tema, bem próximo da sua realidade.
De modo a poder contribuir de forma ativa para a diminuição dos números 

terríveis de violência no namoro no nosso país, os muitos pacotes de açúcar 
que circulam diariamente transportam consigo recados importantes para o 
combate a este flagelo.
A sessão contou com as presenças do comendador Rui Nabeiro, presidente 
do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, de Ricardo Pinheiro, presidente do 
Município de Campo Maior, de Catarina Marcelino, secretária de Estado 

para a Cidadania e a Igualdade, e de Catarina Furtado, diretora da 
Associação Corações com Coroa, entre outras individualidades.
A associação presidida pela mediática apresentadora televisiva trouxe a 
este evento um dos seus projetos, nomeadamente, o “CCC vai à Escola”. 
Um projeto artístico-pedagógico que vem reforçar a importância de alunos 
e alunas conhecerem os seus direitos. Consiste numa peça de teatro 
a ser apresentada em contexto de sala de aula, seguida de exercícios 
pedagógicos com a turma, liderados por uma técnica da Corações com 

Coroa. Os atores Cláudia Semedo e Afonso Lagarto e a técnica Alexandra 
Luís foram os responsáveis pela atuação de Campo Maior, com esta peça 
de teatro a incidir sobre tópicos de trabalho diário da Associação Corações 
com Coroa e a pretender promover a reflexão acerca de questões existentes 
no quotidiano escolar. Entre as temáticas abordadas, salientam-se a 
violência no namoro, a gravidez adolescente, a contraceção, o bullying e 
o cyberbullying.
O modelo de intervenção, assim como o conteúdo do projeto, enquadram-se 
na área temática da Educação para a Cidadania, com particular enfoque na 
Educação para a Igualdade de Género e para a não-violência.

Da esquerda para a direita: Helena Nabeiro, Catarina Furtado, Rui Nabeiro e Catarina Marcelino uniram esforços para divulgar esta campanha.
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Em 2012, a cidade de Coimbra recebeu um conceito inovador. Se um espaço 
de partilha e de petiscos era fácil de encontrar em Lisboa ou no Porto, em 
Coimbra, a realidade era diferente. Oferecer este tipo de experiência, a 
um preço justo e com o serviço de qualidade era o desejo de três amigos 
que, assim, se tornaram sócios. Luís Moura, Luís Marques e Rafael Santos 
puseram as mãos à obra e juntaram os seus conhecimentos para dar vida 

Petiscos e vinhos para 
partilhar em Coimbra
É na eterna cidade dos estudantes que podemos encontrar o conceito DUX. DUX Taberna 

Urbana e DUX Petiscos e Vinhos são dois dos três espaços de excelência onde se podem 

encontrar petiscos tradicionais portugueses, acompanhados de uma vasta oferta de vinhos 

de qualidade a preços bastante acessíveis, a que se junta, ainda, o DUX Palace, em Viseu. Para 

terminar? Só o melhor café que Portugal tem para oferecer. 

a este projeto que é já um sucesso incontestável. “Já nos conhecemos há 10 
anos. Cruzámo-nos em locais de trabalho distintos e, a certa altura, separámo-
nos e cada um seguiu o seu caminho. Felizmente, como em qualquer boa 
amizade, mantivemos o contacto. Quando foi altura de abrir o espaço, que 
era uma intenção de todos, voltámos a cruzar-nos para que isto acontecesse”, 
explica Luís Moura, sócio e “sommelier” do conceito. 

COM UM ESPAÇO APELATIVO 
E UMA OFERTA ALARGADA, 
o DUX Petiscos e Vinhos, 
ou mais abrangentemente 
a marca DUX, é uma 
referência de bem comer 
e estar em Coimbra e  não 
só. Uma equipa jovem ao 
seu serviço que materializa 
a noção de bem servir e 
excelente gastronomia
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DUX
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos RAQUEL WISE

Ligado à cidade de Coimbra por raízes familiares, Luís Moura iniciou a sua 
atividade profissional na área de hotelaria em São Paulo, no Brasil. Após 
um período de oito anos na Quinta das Lágrimas e de muita formação, 
nomeadamente em áreas como o vinho, nunca abandonou a vontade de 
abrir um espaço próprio. Em 2012, em sociedade com os seus dois amigos, 
a ambição ganhou uma morada: Avenida dos Combatentes da Grande 
Guerra. Foi no número 102 desta rua de Coimbra que nasceu o DUX 
Petisco e Vinhos, um espaço acolhedor para juntar a família e os amigos. 
“Já existiam algumas casas que serviam um conceito similar em Lisboa e 
no Porto, o que nós fizemos foi adaptar algumas ideias ao que achávamos 
correto. Não só ao tipo de comida que é servida, como as quantidades, os 
preços e a qualidade do serviço praticado. Acreditávamos que existia falta 

de qualidade no serviço prestado aos clientes e, sobretudo, preços justos, 
principalmente no que ao serviço de vinhos diz respeito. Sempre tivemos 
essa preocupação. Vendemos vinho a copo a 1,5 euros, que é o preço de um 
refrigerante, um preço competitivo para estimular o consumo. Temos uma 
oferta de vinhos diferenciada, com cerca de 150 referências. Queríamos fazer 
um espaço que fosse único e de referência em Coimbra. Apesar de existirem 
alguns restaurantes, faltava isto, um restaurante completo”, declara Luís 
Moura. 
Com Luís Moura na sala e no serviço de vinhos e Luís Marques e Rafael 
Santos como chefs, o sucesso foi imediato. A sala de 50 lugares tornou-se 
pequena para a elevada procura, sobretudo aos fins de semana. Satisfeitos 
com estes resultados, a ambição levou-os mais longe e, apenas um ano mais 

tarde, nascia o DUX 
Taberna Urbana. A 
Rua Doutor Manuel 
Rodrigues, um 
espaço privilegiado 
na baixa de 
Coimbra, foi o local 
escolhido. Com um 
total de 80 lugares, 
começou por ser um 
espaço secundário 

para encaminhar os clientes que já não conseguiam uma mesa no DUX 
Petiscos e Vinhos. Apenas seis meses depois, e beneficiando também do 
turismo, a casa era já independente e um sucesso por si. Com cerca de 
40 petiscos em carta e uma oferta de 150 vinhos diferentes, o conceito 
DUX oferece uma proposta de valor capaz de agradar aos mais diferentes 
tipos de consumidor. “Para além de ovos mexidos com farinheira ou moelas 
estufadas, oferecemos alguns petiscos mais criativos que nos permitem ter 
uma identidade própria. Assim como ‘meia dúzia’ de pratos principais, 
como bifes, risotto ou polvo, uma oferta tradicional para um público que não 
quer petiscar, neste registo de produtos portugueses e pratos tradicionais. 
Queremos sabor e quantidade. Vamos mudando a carta pelo menos duas 
vezes por ano, sendo que há clássicos que não saem”, explica.
O enorme sucesso, em que ainda hoje é para os sócios difícil de acreditar, 
originou ainda mais oportunidades de negócio. O DUX Palace em Viseu, o 
serviço DUX Catering e a loja Vinhos e Destinos completam o conceito DUX. 
A felicidade pelo sucesso alcançado é notória. “Conseguimos acompanhar 

e dar atenção à velocidade do crescimento rápido que tivemos. Conseguimos 
consolidá-lo, quer pela opinião dos clientes quer financeiramente, estamos 
satisfeitos e sentimos, acima de tudo, que 
continuamos a evoluir”. 
Com uma panóplia de clientes heterogénea, e 
uma oferta criada para responder a isto mesmo, 
a importância do café não foi esquecida. Um café 
que agrade a todos só podia ser Delta, com o lote 
Diamante a ser o eleito. “O café é a última coisa 
que bebemos. Terminar uma refeição de excelência, num espaço agradável, 
com um bom vinho a acompanhar, o café tem de ser de qualidade e, daí, 
a opção pela Delta e pelo lote Diamante, que é para mim o melhor café 
que existe em Portugal. A Delta tem-nos apoiado sempre em cada casa que 
abrimos, dando sempre uma resposta rápida aos nossos pedidos”, remata. 

UM CLIENTE, UM AMIGO

Onde fica?            
> Rua dos Combatentes 
da Grande Guerra, 102
3030-181 Coimbra
> dux.geral@gmail.com
> Tel.:239 402 818
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Cooperação transfronteiriça 
gera frutos para o futuro

O CENTRO DE CIÊNCIA
DO CAFÉ FOI O PALCO
ESCOLHIDO para dar a
conhecer todos os detalhes
do programa “PRO-MOVE-
TE”. Iniciativa pioneira
em Portugal e que nasce
da semente do projeto
Lanzaderas de Empleo que,
em Campo Maior, registou
uma taxa de 70% de
inserção laboral

CORAÇÃO DELTA
PRO-MOVE-TE
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
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Chama-se “PRO-MOVE-TE” e nasce da semente da metodologia e filosofia 
do projeto Lanzaderas de Empleo, criadas pela Fundación Santa María la 
Real, com a primeira “lanzadera” desenvolvida em Portugal a ter agora 
continuidade com um novo projeto de empregabilidade social. Na altura de 
se fazer o balanço deste projeto pioneiro, a taxa de sucesso do projeto-piloto 
desenvolvido em Portugal, concretamente em Campo Maior, logrou 70% de 
inserção laboral, um tremendo êxito que impulsionou o novo programa: o 
“PRO-MOVE-TE”.
Assim o anunciaram Vieira da Silva, ministro do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, e Fátima Báñez, ministra do Trabalho e Segurança Social 
do Governo espanhol, que firmaram um protocolo - no âmbito do Fórum de 
Empregabilidade Jovem no Distrito de Portalegre, que se realizou no Centro 
de Ciência do Café, em Campo Maior - que permitirá a internacionalização 
do projeto Lanzaderas num eixo de colaboração transfronteiriça.
Igualmente promovido pelo Coração Delta, associação de solidariedade 
social do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, o “PRO-MOVE-TE” tem o mesmo fito 
de combater o desemprego jovem, ao constituir uma resposta prática a este 
problema social. Desenvolvido em nove localidades do Alentejo – Alter do 
Chão, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Marvão, Nisa, Portalegre, Ponte de 
Sôr e Sousel –, o “PRO-MOVE-TE” irá atuar num eixo temporal entre 2017 

CORAÇÃO DELTA

e 2020, estendendo-se em três edições por ano, num total de nove edições. 
Na base desta decisão está o êxito alcançado pelo projeto-piloto desenvolvido 
na vila de Campo Maior, com o Governo português a reforçar, pela voz do 
ministro da tutela, o compromisso com esta nova iniciativa que “bebe” a 
filosofia das Lanzaderas de Empleo, ao disponibilizar o acompanhamento 
a um conjunto de pessoas desempregadas de modo a proporcionar apoio e 
a orientar a sua procura de trabalho, como testemunharam no decorrer do 
Fórum de Empregabilidade Jovem no Distrito de Portalegre.
Incluído no Portugal 2020, o “PRO-MOVE-TE” partilha a génese dos desafios 
de cariz social que estiveram na base da criação do projeto Lanzaderas 
de Empleo no país vizinho. Álvaro Retortillo Osuna, diretor da Fundação 
Santa María la Real e do programa Lanzaderas de Empleo, assinalou 
que, desde que se vislumbrou a efetividade da experiência em Espanha, 
começaram a dar-se passos concretos para a internacionalização da ideia, 
estendendo-a a outras países. “Partilhamos muitas problemáticas sociais, 
sobretudo no âmbito do emprego, e temos hábitos culturais semelhantes, pelo 
que começámos a trabalhar na exportação do programa”, denota.

Chama-se “PRO-MOVE-TE” e é a mais recente iniciativa de empregabilidade jovem 
que a Associação Coração Delta se encontra a desenvolver. Programa apresentado no 

Fórum da Empregabilidade Jovem no Distrito de Portalegre, que teve lugar no Centro de Ciência 
do Café, em Campo Maior, com o objetivo de combater o desemprego jovem, conferindo, assim, 

uma resposta concreta ao desafio social do desemprego. Atingir os 30% de inserção 

profissional é a meta a que se propõe a equipa do “PRO-MOVE-TE”, que até 2020 irá dinamizar 
esta iniciativa nos nove municípios que rubricaram o protocolo.

Delta Saúde

Hepatite A – 
um problema presente      
            
A Hepatite A é uma infeção provocada por um vírus, o VHA, que é 
absorvido no aparelho digestivo e multiplica-se no fígado, causando 
inflamação. Os seus sintomas são olhos e pele amarelados e urina 
escura.
A forma mais frequente de transmissão da Hepatite A é através de 
contaminação dos alimentos (o vírus resiste aos processos de produção 
de alimentos) e água contaminada.
Regra geral, cura-se num período de 30 dias, com uma dieta específica e 
repouso.
Embora a Hepatite A seja um problema mais frequente em países com 
falta de água, poucas condições sanitárias e de higiene pessoal, é uma 
doença que também ocorre em Portugal.
O Dia Mundial da Hepatite assinala-se a 28 de julho.
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muitas oportunidades de 
emprego a jovens de ambos 
os lados da fronteira. 
Um exemplo a seguir e 
que terá agora uma nova 
etapa na sua concretização 
transfronteiriça com o 
“PRO-MOVE-TE” e com 
o apoio da Associação 
Coração Delta, entidade 
coordenadora do projeto, 
cujo objetivo é atingir 
os 30% de inserção 
profissional e que tem como 
parceiros a Comunidade 
Intermunicipal do Alto 
Alentejo, o Instituto 

de Emprego e Formação 
Profissional, além dos 
municípios e instituições 
particulares de solidariedade 
social locais.

Uma “ferramenta para trabalhar em equipa”, que coloca a inovação ao 
serviço do emprego e apresenta resultados, considera Fátima Báñez, que 
destacou ainda que, em 2016, os cerca de 41% de jovens menores de 25 
anos que abandonaram o desemprego o fizeram em Portugal e Espanha. 
Idealizado pelo criador da Fundação Santa María la Real, José María Pérez 
“Peridis”, o projeto Lanzaderas de Empleo encontra-se a proporcionar 

CORAÇÃO DELTA

Pessoal          
            
Nome: Irina Oboroceanu
Naturalidade: Moldava/portuguesa
Na Delta Cafés desde: 2015
.... e voluntária desde: 2015

O que representa ser voluntária? 
Ser voluntária, para mim, é partilhar o meu 
coração com vários corações, é despertar o 
bom que há em nós e nos outros, é ajudar 
e ser ajudado, é estar presente, é dedicar e 
aprender. Ser voluntária é ser responsável, 
interessada e corajosa, é ter sentimentos e 
criar felicidade sem receber nada em troca. 
É ter um coração gigante e fazer os outros 
felizes.

Qual o momento/ação que mais a marcou? 
O momento que mais me marcou, e 
continua a marcar, é quando vamos fazer a 
entrega dos cabazes. As pessoas, mesmo 
sabendo que estão a viver uma situação 
difícil , continuam a receber-nos sempre 
com um sorriso e com um abraço.

Uma mensagem para aqueles que não são, 
ainda, voluntários? 
Há tantas pessoas a precisar da sua ajuda, 
junte-se a nós e ajude. Ajude com um 
simples gesto carinhoso todos os dias e 
tornar-se-á uma pessoa ainda mais feliz.

39.041791 N, 7.098402 W

www.centrocienciacafe.com

10H • 18H
CAMPO MAIOR

O Centro de Ciência do Café convida-o a descobrir a 
história do café, numa visita que estimula os sentidos 

e o desejo de aprender.

AGORA
É O CAFÉ 

QUE O 
CONVIDA
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Com mais de 50 anos de existência, a palavra inovação está presente na Delta Cafés, desde 
a sua fundação, pelas mãos do comendador Rui Nabeiro, até aos dias de hoje. É com o 
mote “A inovação acontece agora. A inovação somos todos nós” que a Diverge, o 
Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, criou o DeltaMIND Lab, que decorreu nas instalações 
do Hub Criativo do Beato.

DELTA MUNDO
DELTAMIND LAB
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos SARA MATOS / D.R.

DeltaMIND Lab:
Inovação ao alcance de todos

A PRIMEIRA EDIÇÃO DO 
DELTAMIND LAB é o 
terminar de um ciclo que 
deixa Catarina Jorge (à es-
querda) e Cláudia Figueira 
(à direita) orgulhosas com 
o resultado final. Um evento 
corporativo que visou dar 
voz a ideias para modelos 
de negócio apresentadas 
por colaboradores do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés
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Acreditando sempre que o caminho para, continuamente, alcançar o 
sucesso passa pela inovação, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés criou, em 2012, 
a Diverge. O Centro de Inovação do Grupo Nabeiro tem por missão ser 
um órgão transversal a todas as marcas do grupo, trabalhando projetos de 
inovação, quer sejam desenvolvimentos de produto, de cultura interna de 
inovação ou investigação, como foi o caso do MyQoffee. 
Com 14 colaboradores, a Diverge está dividida em duas grandes áreas. 
A primeira é uma área de Desenvolvimento de Produto dedicada ao 
desenvolvimento das máquinas Delta Q e Delta Cafés, tendo, por isso, uma 

equipa especializada em engenharia e design de produto. A segunda área está 
focada no Pensamento Estratégico para a inovação e é onde, normalmente, 
começam todos os desenvolvimentos, trabalhando com as tendências de 
mercado e conhecimento interno capitalizado no MIND - Modelo de Inovação 
Delta. Cláudia Figueira, responsável pela Diverge, reforça que a inovação 
não é um exclusivo deste Centro. “O nosso objetivo é gerir todo o processo de 
inovação, de forma 
sistemática com 
resultados. Dizemos 
que inovação é tudo 
o que traz valor, tanto 
para a empresa como 
para o mercado, 
valor esse que pode 
ser tanto económico 
como social ou 
ambiental, mas tem 
de ser mensurável. 
Acabamos por ser o 
acelerador de todos 
os processos de 
inovação que existem na empresa, mas também temos a responsabilidade de 
disseminar essa cultura de inovação. A inovação somos todos nós, não é uma 
exclusividade desta equipa, nós temos de a gerir, mas não quer dizer que 
todas as outras unidades de negócio não a pratiquem”, explica. 

MIND - Modelo de 
Inovação da Delta
Foi dentro da Diverge que 
se construiu o MIND. O 
Modelo de Inovação Delta 
assenta em três momentos 
fundamentais: MINDset, 
MINDin e MINDlab. “O 
MIND corporiza o modelo 
de inovação da Delta e está 
assente numa plataforma 
online onde são lançados 
desafios estratégicos e a 
comunidade presente nessa 
plataforma responde com 
ideias e soluções para aquele 
problema. Normalmente, 
são desafios estratégicos 
da empresa e são uma boa 
forma de veicular a estratégia 
global”, acrescenta Cláudia 
Figueira. 
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DeltaMIND Lab
Em parceria com a Fábrica de Startups, nasceu o DeltaMIND 
Lab, um programa no qual foram selecionadas 10 ideias 
inovadoras da plataforma e que teve a sua primeira edição 
entre dezembro e março. Depois de escolhidas as 10 ideias 
e formadas as equipas, sempre multidisciplinares, estas 
estudaram e validaram o modelo de negócio durante quatro 
meses. Neste período, as equipas de cinco a seis pessoas 
dedicaram-se à validação da ideia, em sessões de um dia 
onde, para além da parte teórica, se realizaram vários 
exercícios com os consumidores, como inquéritos, provas de 
conceito ou protótipos. 
No final do programa, ocorreu um “pitch”, que recebeu 
como jurados algumas caras conhecidas a nível nacional. 
Sandra Correia, fundadora da Pelcor, Rui Paiva, CEO da 
WeDo Technologies, Nuno Ferreira Pires, administrador 
do Grupo Pestana, Mário Ferreira, CEO da Douro Azul, 
e José Avillez, chef e CEO do Grupo José Avillez, foram os 
escolhidos para integrar o júri, num formato semelhante ao 
modelo Shark Tank. Cada equipa teve direito a oito minutos 

para apresentar o seu modelo de negócio, resultando depois num vencedor. 
Deste “pitch” saiu uma ideia vencedora que, posteriormente, será 

preparada para ser lançada no 
mercado. A primeira edição do 
DeltaMIND Lab é o culminar 
de um ciclo, deixando 
Catarina Jorge visivelmente 
orgulhosa. “Este foi também 
um evento corporativo, porque 
foi a primeira vez que fechámos 
o ciclo: desde a ideia inserida na 
plataforma até ao final”, declara. 

Este modelo de inovação engloba, para além da plataforma MIND, dinâmicas 
e sessões que querem despertar a inovação em cada um. As sessões 
MINDset, workshops de inovação onde são debatidos temas estratégicos 
para a inovação, realizam-se todos os meses e recebem convidados que 
são referências na área e partilham os seus exemplos. Paralelamente, 
acontecem ainda sessões de idealização de ideias, organizadas dentro 
da própria Diverge e com grupos de 10 a 12 pessoas de diferentes áreas, 
onde são debatidos alguns dos temas lançados na plataforma e discutidas 
novas ideias, envolvendo toda a comunidade. Para Catarina Jorge, 
responsável pela área de cultura de inovação, “é com a nossa diversidade 
de colaboradores que conseguimos inovar. É tão importante ter ideias, como 
comentar ideias e valorizar as ideias dos outros”.

“A inovação somos todos nós”           
            
Seguindo o “claim” “A inovação acontece 
agora. A inovação somos todos nós”, a 
Diverge convida todos os colaboradores da 
Delta Cafés a juntarem-se a esta iniciativa. 
Através do e-mail mind@grupo-nabeiro.pt, é 
possível solicitar o acesso à plataforma MIND 
e, assim, dar azo à imaginação de cada um 
em prol da resolução de desafios do Grupo.

DELTA MUNDO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_PUB_Manteigaria_230x295mm_Delta Magazine_não editável.pdf   1   14/07/2017   10:34



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’17 59

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_PUB_Manteigaria_230x295mm_Delta Magazine_não editável.pdf   1   14/07/2017   10:34



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’1760

para si um imenso menu com combinações de lanches e refeições para 

os diferentes momentos do dia, assim como uma vasta carta de cafetaria. 

No Deltaexpresso do Aeroporto de Congonhas não se bebe um café, bebe-

se um café Delta! Um não, vários! Pois além dos expressos com “blends” 

exclusivos e originários de mais de 15 destinos distintos, podem, ainda, 

ser apreciados cappuccinos com receitas exclusivas, assim como bebidas 

quentes à base de café. E caso queira repetir a experiência no conforto do 

lar, junto daqueles que mais estima, pode levar consigo os nossos cafés em 

grão, moídos ou em cápsulas.

São Paulo tem agora mais um bom motivo para a sua visita!

Viajar é sempre algo positivo. Seja fisicamente, seja nas páginas de um bom livro, seja com os 
sabores das melhores origens de café do mundo. Este é o negócio da Deltaexpresso, que abriu um 

novo espaço no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um espaço de cafetaria que delicia todos os que 

o visitam e que serve do outro lado do Atlântico um café com aquele aroma português.

Aeroporto de Congonhas 
acolhe loja Deltaexpresso

DELTA MUNDO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.
DELTAEXPRESSO

A rede Deltaexpresso, que opera com o modelo Coffee Convenience Store, 

agregando, assim, os serviços de cafetaria, conveniência e “coffee shop” 

e que conta já com unidades em 12 estados do Brasil, chegou agora 

a São Paulo. Em concreto, ao Aeroporto de Congonhas, com um espaço 

apelativo, moderno e atual, que reflete toda a dinâmica de um dos mais 

movimentados aeroportos da América do Sul.

Com um apelativo “cheirinho” a café moído no ar, a loja Deltaexpresso 

do Aeroporto de Congonhas convida a uma pausa antes de embarcar, 

beneficiando de um espaço agradável e relaxante, onde as poltronas 

confortáveis e a indicação de “wi-fi” livre levam a entrar. Disponível 
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A Delta Cafés e a Rádio Comercial levaram dois consumidores até ao restaurante mais alto 
do mundo: o At.mosphere & Lounge no Dubai. Proporcionar uma experiência única e inesquecível a dois 

consumidores foi o mote para o passatempo que a Delta Q, em parceria com a Rádio Comercial, 
desenvolveu no passado mês de maio.

Delta e Rádio Comercial 
levam consumidores ao 

restaurante mais alto do mundo

DELTA MUNDO
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos D.R.

CAMPANHA

A ideia, simples e muito focada no produto, o café Delta, desafiava os 
ouvintes da Rádio Comercial a fazer um vídeo onde mostrassem porque é 
que têm em casa Delta Q. E o resultado não poderia ter sido melhor, pois, 
ao longo de três dias de passatempo, foram dezenas os vídeos enviados. 
Originais, divertidas e bem-dispostas, as propostas surpreenderam o júri 
na hora de atribuir o prémio e eleger o vencedor.
Rita Machado levou o cartão de embarque para casa, com uma música 
disruptiva onde o bom Groove se fez notar durante toda a melodia. 
Malas feitas e a vencedora rumou, juntamente com o irmão, e com  
Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, até ao Dubai, onde tiveram a 
experiência única de subir ao topo do Burj Khalifa, o prédio mais alto do 
mundo, e almoçar no At.mosphere & Lounge, o restaurante mais alto do 
mundo, cliente Delta Cafés. A experiência foi partilhada em direto pela 
Rádio Comercial para Portugal através da emissão e respetivas redes 
sociais.
A experiência continuou por terras dos Emirados Árabes Unidos com um 
programa pensado ao detalhe por parte dos comerciais locais da empresa, 
onde deram a conhecer a parte antiga do Dubai, na qual fizeram uma 
travessia do Creek no barco típico, o Abra, visitaram os mercados antigos 
e tiveram a oportunidade de ver o contraste com a parte mais recente da 
cidade, onde figura o Mall of Emirates com a sua pista de ski. Uma viagem 
que a vencedora jamais esquecerá, ao “lado” do nosso café.
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DELTA MUNDO
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
MEGA MOÇAMBIQUE

Mega Moçambique: parceiro 
de presente e futuro
A oportunidade de mercado, associada ao facto de os clientes preferirem o seu café, 
estiveram na base do arranque da parceria estabelecida entre a Mega Moçambique e 
a Delta Cafés. Relação comercial que conta já com mais de 13 anos e que tem levado as 
marcas do Grupo Nabeiro/Delta Cafés ao topo do mercado moçambicano. Onde já se 
faz representar desde a década de 90, sendo uma presença ativa no quotidiano de todos 
os consumidores locais.

A MEGA MOÇAMBIQUE É 
a distribuidora exclusiva 
do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés em Moçambique. 
Relação que já se 
estende há mais de uma 
década e que tem 
produzido bons 
frutos, com a empresa 
portuguesa a deter uma 
presença transversal aos 
vários canais de 
comercialização
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Forte presença nos hábitos de consumo de todos os moçambicanos, 
possível apenas graças a um verdadeiro espírito de parceria, já que a 
Mega Moçambique distribui, praticamente, todos os produtos que o Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés tem disponível no seu portfólio para venda: café, 
vinho, azeitonas, azeite, água, chás, sumos, entre outros.
E se este é o espírito reinante ao fim de 13 anos de estreita relação comercial, 
a verdade é que os motivos que estiveram na sua origem continuam a 
ser, presentemente, válidos. “Como já tinha havido um histórico, e após 
um criterioso estudo de mercado efetuado a nível nacional, não foi difícil 
detetar a oportunidade imensa que existia no mercado. Foi com este espírito 
que abordámos o negócio e hoje, passados quase 13 anos, a trajetória de 
crescimento e de sucesso verificada confirma a opção tomada”, valida José 
Pedro Fernandes, administrador da Mega.
Confiança que se traduz em produtos de qualidade reconhecida, com a 
inovação a ser, igualmente, um predicado muito presente no léxico deste 
parceiro local, para quem as cápsulas de café são, claramente, o futuro, 
com o mercado moçambicano a não constituir uma exceção à regra. “Em 
Moçambique, e devido ao peso que as cápsulas já têm nos lineares do retalho, 
podemos dizer que, mais do que o futuro, são já o presente. No canal Horeca, 
as cápsulas são ainda uma relativa novidade, mas a evolução e inovação das 
próprias máquinas, com maior e melhor capacidade, mantendo a qualidade 
do produto, irá potenciar o seu crescimento. A marca Delta Q tem andado 
desde a primeira hora na linha da frente, sendo líder destacada no segmento, 
tendo uma forte presença nos principais ‘players’ do mercado, alicerçado por 
ações agressivas e ambiciosas, com o intuito de fazer chegar ao cliente final 
a máquina e as cápsulas que lhe permitam desfrutar do expresso perfeito”, 
reforça.
Preferência e confiança nas marcas do Grupo Nabeiro/Delta Cafés que 
se estende, naturalmente, aos vinhos da Adega Mayor, que têm feito em 
Moçambique um percurso firme e sustentado, devidamente apoiado pelo 
trabalho das equipas dedicadas à ativação de marcas. Vinhos de “terroir” 
que têm vindo paulatinamente a fazer parte das escolhas dos clientes 
profissionais que, ao optarem pela sua colocação nas cartas de vinhos, 
os dão, por sua vez, a conhecer ao consumidor final. E é unânime o 
reconhecimento do nível de qualidade das propostas Adega Mayor, com a 
totalidade da gama a ser comercializada nas lojas Mega.
Espaços dirigidos aos profissionais do canal Horeca e do retalho 
organizado, com o operador a apostar forte na melhoria contínua do cardex 
disponibilizado aos clientes de modo a apresentar-se, cada vez mais, como 
um fornecedor global. Ao cobrir cerca de dois mil pontos de venda de 
diferentes canais – Horeca, Retalho, Office – e ao estar presente em duas 
cidades – Maputo e Beira –, a Mega Moçambique apresenta-se como um 
operador de âmbito nacional e que tem contribuído de forma ativa para a 
consolidação e crescimento das marcas do Grupo Nabeiro em Moçambique. 
“A Mega, tal como o Grupo Nabeiro, acredita em relações duradouras com 
os seus parceiros, alavancadas na confiança e no sucesso mútuo. A parceria 
com o Grupo Nabeiro é muito importante para a Mega, ao apresentar produtos 
de qualidade, de origem portuguesa e com marcas de elevada notoriedade. 
Sendo a propensão para a compra de produtos portugueses muito elevada, 
a existência destas marcas no nosso portfólio é uma importante âncora para 
abrir portas e crescer no mercado moçambicano”, conclui José Pedro Fernandes.



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’1764

seu nome como referência daquela que apenas foi coroada rainha depois 
da sua morte e que protagonizou, com D. Pedro, uma das mais bonitas 
histórias de amor que Portugal conheceu. 
Com 25 anos de existência, o hotel Dona Inês tem conseguido reinventar-se 
ao longo dos tempos, mantendo a sua vitalidade e atratividade, sem perder 
o atendimento familiar que o caracteriza. Em 2011, depois de algumas 
obras de renovação, aumentou a sua capacidade para 122 quartos, 

O nome Dona Inês não é indiferente a quem passe pela Rua Abel Dias Urbano, em 
Coimbra. Uma das histórias de amor mais marcantes e emblemáticas da História de Portugal, a de 
D. Pedro e D. Inês de Castro, serviu de inspiração para o nome do hotel e também do 
seu restaurante. Se na emblemática letra de Fernando Machado Soares “Coimbra tem mais 
encanto na hora da despedida”, o hotel Dona Inês é uma excelente opção para não se querer 
despedir tão cedo e aproveitar o que de melhor a cidade tem para oferecer.

Hotel Dona Inês, 
um encanto em Coimbra

ROTEIRO DELTA
texto PATRÍCIA SANTOS FERNANDES fotos RAQUEL WISE
HOTEL DONA INÊS

Portugal dos Pequenitos, a Torre de Almedina, a Igreja de Santa Cruz 
ou a Universidade de Coimbra são alguns dos pontos turísticos mais 
conhecidos. Conhecida pelo seu inigualável espírito académico, a cidade 
banhada pelo Mondego é de encantar não só os estudantes que para ali se 
mudam, como todos os que a visitam. 
É na baixa citadina de Coimbra, mais precisamente no número 12 da Rua 
Abel Dias Urbano, que podemos encontrar o Hotel Dona Inês. Ganhou o 
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impulsionar a região, dentro e fora de portas. 
“Coimbra tem tanto para ver e para conhecer que 
é pena não existir uma imagem de marca. É nisso 
que estamos a trabalhar. Queremos fazer parte 
do projeto e ajudar a potenciar as qualidades da 
região. É importante para nós que quem nos visite 
sinta que em Coimbra é bem-recebido”, acrescenta. 
A atravessar um período de transformação e 
de melhoria contínua, o hotel Dona Inês quer 
conquistar também os locais, através do seu 
restaurante e também do bar. O restaurante Colo 

da Garça, nome que remete uma vez mais para D. Inês de Castro, que assim 
foi apelidada pelos poetas da altura, está também num ponto de viragem. A 
partir do próximo mês de dezembro, o restaurante terá uma porta aberta para 
a cidade, esperando 
com isso conseguir 
conquistar o 
estômago dos locais. 
“O nosso restaurante 
será aberto para 
a cidade, com um 
novo conceito e uma 
carta elaborada 
pelo nosso novo 
chef, que está a ser 
muito elogiado pelos 
nossos clientes. Os 
locais de Coimbra 
ainda não conhecem 
o nosso restaurante. 
Existe sempre 
aquele senão de ser 
um restaurante de 
hotel e o estigma 
do preço. Por isso 
é que queremos abrir o nosso restaurante para a cidade, com um conceito 
fácil, agradável e ligeiro, para conseguir que a população de Coimbra 

nos venha visitar. Mantendo sempre, claro, o serviço 
familiar e cuidadoso”, declara 
Helena Sequeira. Para além 
do restaurante, o hotel dispõe 
também do bar Príncipe Real e 
de um SPA, que inclui sauna e 
serviço de massagens. 
Inserido naquela que, por ser a 
eterna cidade dos estudantes, gera muito tráfego, o hotel 
Dona Inês é um espaço que se mantém atual, com um 
serviço de excelência e que espera continuar a conquistar 
clientes e a aumentar o tempo de passagem destes pela 
cidade. 

preparados para receber os mais diferentes perfis de clientes. “O Dona 
Inês está agora a dar-se de novo a conhecer ao mercado. A nossa equipa é 
composta por elementos que estão cá há muitos anos, o que nos faz ter um 
serviço muito familiar, prestando atenção aos pormenores. Agora, estamos 
também a direcionar-nos para a área dos negócios e congressos, temos 
excelentes condições que queremos explorar. O serviço é a nossa principal 
bandeira”, declara Helena Sequeira, diretora geral do hotel. 
Com cerca de sete salas, o hotel está preparado para receber até 600 
pessoas. Congressos, banquetes ou reuniões de negócios, no Dona Inês 
existe a possibilidade de acompanhar estes eventos com almoços, jantares 
ou coffee breaks.
Desde que Helena Sequeira assumiu o cargo, no início do ano, o hotel tem 
vindo a apostar nesta vertente mais corporativa, algo que, na sua opinião, 
faltava à cidade, e com um feedback muito positivo. “Todos os meses, temos 
tido um congresso grande. Com 200 ou até mesmo 400 pessoas, sobretudo a 
nível de congressos médicos, e tem corrido muito bem. Somos elogiados pelo 
serviço que prestamos. Há escassez de oferta em Coimbra de espaços com 
este nível de qualidade de serviço e instalações”, explica. 
Para a diretora do hotel, existe ainda muito a fazer pela cidade de Coimbra, 
evitando que seja só um local de passagem e promovendo que se torne 
um destino. Os eventos desportivos e culturais que ocorrem na cidade 
são fatores de atração, não sendo ainda suficientes para fixar os turistas 
por mais do que uma noite. Os eventos pontuais são capazes de esgotar a 
lotação dos hotéis, que não abundam na cidade, no entanto, no resto do 
ano, a situação é diferente. 
O hotel Dona Inês quer fazer parte da solução para este problema e 

ROTEIRO DELTA

Onde fica?            
> R. Abel Dias Urbano 12
3000–001 Coimbra
> reservas@donaines.pt
> Tel.: 239 855 800

Helena Sequeira, diretora geral Hotel Dona Inês, Coimbra.



DELTA MAGAZINE
ABRIL/MAIO/JUNHO’1766

Delta volta a 
pedalar na Volta 

A 79.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta está na estrada de 4 a 15 de agosto e a 
Delta Cafés é, uma vez mais, o café oficial da mais importante prova velocipédica do 
calendário nacional.

As primeiras pedaladas da Volta 2017 tiveram lugar no prólogo 
de Lisboa, em sistema de contrarrelógio, para tudo terminar, 11 
dias e mais de 1.600 quilómetros depois, com a derradeira tirada, 
em Viseu. Pelo meio, são mais nove etapas em linha, que incluem 
momentos altos como a subida à Senhora da Graça, em Mondim 
de Basto, a travessia da Serra da Estrela e o mítico Salto da Pedra 
Sentada, em Fafe.
Do pelotão da 79.ª Volta a Portugal fazem parte as equipas 
profissionais do circuito nacional e algumas formações 
estrangeiras, num total de aproximadamente centena e meia de 
ciclistas.
À semelhança do que vem acontecendo nos últimos anos, a Delta 
Cafés patrocina o melhor classificado português de cada etapa, 
fazendo a entrega de uma máquina Delta Q nas cerimónias do 
pódio. Os ciclistas e todo o staff da Volta a Portugal em Bicicleta 
têm todos os dias à sua disposição o expresso perfeito da Delta. Já 
para os espetadores da prova, a Delta Cafés tem reservada uma 
ativação de marca com distribuição de merchandising nas zonas 

de meta.
Em antecipação a esta 79.ª Volta a Portugal, a 
Delta Cafés pôs em circulação uma campanha 
nacional de pacotes de açúcar centrada nos 
“Notáveis da Volta”. É uma autêntica edição 
de colecionador, que destaca 14 vencedores 
históricos da prova, entre os quais Joaquim 
Agostinho, Alves Barbosa, José Maria Nicolau, 
Marco Chagas e Gustavo Veloso.
Com a associação de longa data à Volta a 
Portugal em Bicicleta, a Delta Cafés afirma 
a sua forte ligação ao universo do ciclismo, 
sendo também café oficial de outras provas 
de grande dimensão e visibilidade, como os 
Campeonatos de Portugal, a Volta do Futuro e 
a Volta ao Alentejo.
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