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JOÃO MANUEL NABEIRO, 
ADMINISTRADOR DO 
GRUPO NABEIRO/DELTA CAFÉS, 
destaca a importância da 
inovação no seio do grupo 

Acredito que o sonho comanda a vida e que nas suas asas somos capazes de alcançar metas que, 
numa primeira instância, nos parecem intangíveis, verdadeiramente inultrapassáveis. Somos um 
grupo empresarial a quem os desafios agradam. Ao longo da nossa história coletiva, temos abraçado 
empreitadas que nos conduziram à liderança do mercado nacional e não só. Com a sustentabilidade 
e a inovação como pano de fundo, divulgámos, recentemente, os frutos do nosso trabalho e 
dedicação para trazer valor acrescentado ao mercado, através de propostas que se apresentam como 
disruptivas, plenas de pertinência e conveniência, num mundo em plena mudança.

Distintos produtos e conceitos que irão, não duvido, conferir maior dinâmica ao nosso porftólio 
comercial. Novidades que se dividem entre bebidas frias e quentes, cafés funcionais e com benefícios, 
cafés para desfrutar em momentos de lazer únicos e irrepetíveis, equipamentos profissionais e

 inovadores dotados de tecnologia de ponta, além da diitalização do nosso cartão de fidelização que, 
no ano em que assinala seu vigésimo aniversário, abraça uma forte componente digital tornando-se 
um serviço omnicanal. Predicados de uma marca líder e que quer estar a seu lado, sempre. Nas mais 
distintas ocasiões de consumo da sua vida.

Também no turismo vimos o nosso mais recente empreendimento, a Herdade dos Adaens, ser 
distinguida com o prémio da Excelência na Inovação por parte da revista Mais Alentejo. Pequenos 
recortes do nosso quotidiano, que acolhemos com gratidão e entusiasmo, levando connosco no 
momento presente e futuro, sempre com a ambição de fazer mais e melhor. Desde 1961, trazemos 
connosco, no nosso âmago, o ADN da inovação. Irreverentes por natureza, ambiciosos e sonhadores 
nos confessamos, conscientes da responsabilidade que transportamos, do prestígio que construímos, 
assim como da confiança em nós depositada.

Diz a douta sabedoria popular que a “sorte protege os audazes”. Ambicionar é um sentimento 
legitmamente humano, concretizar uma consequência dos que tentam a sorte, com ação a gerar a 
natural reação. De coração cheio, recordo tempos passados, sonho com tempos futuros e no momento 
presente reafirmo a nossa promessa de, em conjunto, contribuir de forma ativa para ajudar a criar 
uma realidade mais feliz e plena para todos. O caminho far-se-á sempre caminhando. É nisso que 
acreditamos e para o qual trabalhamos.

Boas Festas e um Ano Próspero é o que desejo a todos vós.

INOVAÇÃO COMO ADN EMPRESARIAL
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Num mundo em permanente mudança, há aspetos que se mantêm inalteráveis. São os valores, os 
princípios, a identidade, que fazem com que as instituições, rosto visível do trabalho de muitos que, de 
forma solidária, contribuem para o atingir de metas comuns, se apresentem de um determinado modo e 
não de outro.

Desde 1961 temos vindo a trilhar um caminho muito próprio e que nos tem levado até ao coração de 
muitos consumidores, em diferentes partes deste mundo cada vez mais global. Percurso cimentado em 
valores como o altruísmo, a solidariedade e a amizade, que podem, acredito, perfeitamente conviver e 
persistir no exigente mundo dos negócios. Onde semeamos amor, colhemos futuro. Um amanhã melhor 
que surge da vontade de fazer melhor hoje, no presente. 
 
 
 

Na Delta Cafés somos movidos pelo sonho, a maior constante da nossa vida. Cientes da nossa 
responsabilidade para com todos os que colaboram connosco, assim como para com todos os que nos 
preferem e elegem, dia após dia, como o seu parceiro de confiança, procuramos desenhar e construir um 
amanhã melhor, com base na inovação, no arrojo do pensamento, no querer ir mais além. 

Atentos ao mundo em que estamos inseridos, foi com particular satisfação que passámos a integrar a 
International Coffee Partners, onde figuram algumas das maiores empresas do mundo relacionadas com o 
café, grande parte delas de índole familiar, de modo a defender, e a promover, o bem-estar dos agregados 
familiares e comunidades que gravitam em torno deste universo. Num ano marcado pela inovação, reforço 
da abrangência do nosso Cartão Cliente que já assinala 20 anos e restantes novidades apresentadas ao 
mercado, fomos solidários como São Martinho, com a nossa Adega Mayor, e procurámos levar um pouco de 
esperança a quem mais dela necessita.

Um ano exigente que nos desafiou a ir, uma vez mais, além. Confiante, sorrio para o que sei ainda há-de 
vir, ciente da capacidade coletiva da nossa organização, respetiva ambição em fazer melhor e confiança 
depositada por todos os nossos consumidores, parceiros e amigos.

De coração cheio, com muita esperança e ambição, desejo-vos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que 
o espírito natalício seja uma constante da nossa vida e que os sonhos nos permitam sempre plantar as 
sementes do amor. Afinal, só assim se pode ter um futuro. Boas Festas!

COMENDADOR 
RUI NABEIRO 
destaca o caminho feito 
pelo grupo no que à 
sustentabilidade concerne

SEMEAR AMOR PARA COLHER FUTURO
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INFO DELTA

IAPMEI aprova projeto Go Green
A candidatura para o projeto GO GREEN, da responsabilidade da Diverge 
– Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, ao sistema de Incentivo P2020, foi 
aprovada. Trata-se de um projeto SI I&DT, que tem como objetivos investigar 
e valorizar resíduos da produção de café para desenvolver novos materiais 
compósitos passíveis de serem utilizados na produção de embalagens.
Esta candidatura foi preparada e submetida pela equipa de I&D da Diverge, 
em parceria com a consultora Ernst & Young, ao Programa Operacional Com-
petitividade e Internacionalização, coordenado pelo IAPMEI (Agência para a 
Competitividade e Inovação), Programa Quadro do Portugal 2020 financiado 
pelo Compete 2020. A candidatura foi submetida no passado mês de abril e 
a execução do projeto terá o seu término no ano 2021.
Recorde-se que a Novadelta e a Diverge já executaram dois projetos SI ID&T 
inseridos no Programa Quadro Portugal 2020, nomeadamente, o projeto Es-
sence, que teve como objetivo o desenvolvimento de bio revestimentos edí-
veis a aplicar em produtos de café, e o Eco4coffee, que visa o desenvolvimen-
to de embalagens ecológicas, que integram subprodutos da produção de café 
torrado, de  forma a responder a questões de impacto ambiental.

ICP apoia pequenos produtores na Etiópia
A International Coffee Partners (ICP), de cuja estrutura a Delta Cafés faz 
parte, acaba de anunciar a extensão do seu projeto à Etiópia. 
Com o projeto Coffee Alliances for Ethiopia (CAFE), cofinanciado pela Agên-
cia Austríaca de Desenvolvimento (ADA), a unidade operacional da Coope-
ração Austríaca para o Desenvolvimento, irá contribuir para a melhoria da 
situação económica e bem-estar das famílias de pequenos cafeicultores de 
Amhara. Até agosto de 2023, o objetivo do programa é atingir 2.500 famílias 
de pequenos agricultores. “Estando já presente no Uganda, desde 2005, e na 
Tanzânia, desde 2010, a ICP oferece uma ampla gama de experiências e apren-
dizagens para a Etiópia”, diz Kathrine Löfberg, presidente da ICP. 
O projeto apoia a instalação de organizações de agricultores eficientes e in-
clusivas, melhorando os sistemas agrícolas e a sua resiliência às mudanças 
climáticas, segurança alimentar e nutricional, além de contribuir para a 
igualdade de género. 
A Etiópia é o maior produtor de café de África. Aproximadamente 2,2 mi-
lhões de famílias de pequenos agricultores estão envolvidas na produção de 
café, tendo o café como sua principal cultura comercial. Muitos desses pe-
quenos agricultores enfrentam uma série de problemas económicos, sociais 
e ambientais que ameaçam os seus meios de subsistência e comprometem o 
desenvolvimento de cada fazenda.
A Delta Cafés é a única marca portuguesa integrada na ICP que, desde há 18 
anos, vem abordando questões relevantes para os pequenos produtores, as 
suas famílias e comunidades. Da estrutura do International Coffee Partners 
fazem parte mais sete grupos empresariais do sector: Tchibo, Lavazza, Pau-
lig, Löfbergs, Neuman Kaffee Gruppe, Joh. Johannson e Franck.

AngoNabeiro reforça portfólio
Azeite, bolachas e pastilhas são alguns dos mais recentes produtos comercia-
lizados em Angola, com a Angonabeiro a reforçar o seu portfólio com algumas 
das marcas líderes a nível nacional.
Os clientes e consumidores angolanos têm, agora, ao dispor o azeite Qampo, 
assim como as bolachas e biscoitos Vieira de Castro, as pastilhas Gorila, as 
conservas Ramirez, os molhos e condimentos Paladin, além da água Preciosa, 
o vinho Bastardo, o leite Puro e o Croffee. 
Com a entrada destes produtos no mercado angolano, a Angonabeiro reforça a sua 
relevância enquanto parceiro de negócio, ao potenciar cada vez mais momentos 
de consumo num mercado em crescimento e muito recetivo a novas experiências.
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INFO DELTA

PUB

Vending Delta renova 
certificação
O negócio de vending da Delta Cafés garantiu, 
no final do passado mês de novembro, a reno-
vação da certificação na ISO 22000 – Seguran-
ça Alimentar – no polo de Lisboa e a extensão 
desta certificação ao recém-inaugurado polo de 
Coimbra. 
A renovação da certificação foi um passo impor-
tante que reflete a consolidação dos processos e 
procedimentos internos de controlo, que garan-
tem a todos os clientes do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés, por exemplo, o cumprimento da manuten-
ção da cadeia de frio ao longo de todo o processo, 
assim como a rastreabilidade de produto.
Simultaneamente, o polo My Break de Coimbra 
assegurou, a partir do início do mês de dezem-
bro, a operação de mais de 300 máquinas adicio-
nais, ultrapassando já os 470 equipamentos sob 
a sua operação direta.



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’19 8

A Herdade dos Adaens, em Campo Maior, projeto de turismo rural do Grupo Nabeiro, 
foi a grande vencedora na categoria de Excelência na Inovação, na 18.ª edição dos Prémios Mais 
Alentejo. João Manuel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, recebeu 
das mãos de Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de Administração da TAP, o prémio 
que vem reconhecer o carácter inovador e distintivo desta “terra de sonhos aromáticos”. 

Herdade dos Adaens conquista
prémio de Excelência na Inovação

REPORTAGEM
texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS
PRÉMIOS MAIS ALENTEJO

A HERDADE DOS ADAENS
esteve em destaque na 
edição deste ano dos 
Prémios Mais Alentejo. O 
mais recente projeto de 
turismo rural do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés foi 
o grande vencedor na 
categoria de Excelência na 
Inovação
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REPORTAGEM

É a materialização de um sonho. A Herdade dos Adaens, em Campo Maior, 
é um dos mais recentes projetos do Grupo Nabeiro. Localizado muito perto 
do Centro de Ciência do Café e da Adega Mayor, o empreendimento de tu-
rismo rural apresenta um conceito inovador no que à oferta de alojamento 
diz respeito. A par dos três apartamentos convencionais que fazem parte 
da estrutura principal da casa, existem três carruagens de comboio, dois 
barcos e três bungalows. Conta ainda com um parque para autocaravanas, 
para aqueles que gostam de partir à descoberta “com a casa às costas”.
Um projeto que visou valorizar e respeitar o montado, a Herdade dos 
Adaens tem também uma forte vertente de ecologia. Aqui, é possível en-
contrar o Centro de Interpretação da Natureza, Mel e Biodiversidade, mas 
também um pomar, uma estufa e uma horta biológica.
Esta original proposta de valor tem vindo a colher o reconhecimento do 
público, o que se pode comprovar pela crescente taxa de 
ocupação e de visitas à Herdade dos Adaens, mas também 
pelas distinções com que tem vindo a ser agraciada. A mais 
recente, e que veio premiar precisamente o carácter inovador 
deste projeto, foi o troféu entregue pela revista Mais Alentejo, 
numa cerimónia que decorreu no Salão Preto e Prata do Casi-
no do Estoril, no passado dia 22 de novembro. 
Organizados anualmente desde 2002, os Prémios Mais Alen-
tejo visam distinguir um conjunto de personalidades, insti-
tuições, projetos, iniciativas e ideias nos sectores das artes, 
cultura, comunicação, desporto, música, lazer, turismo, tra-
dições, inovação, empresas e sociedade em geral. Durante a 
cerimónia, dinamizada pelos jornalistas João Carlos Moleira, 
Patrícia Carvalho, Sara Pinto e Susana Bento Ramos, foram 
distinguidos com prémios Excelência, Percurso e Prestígio a 
Fundição de Évora, o Vila Galé, a CVRA, Carlos Vale Ferraz, 
Luís Vidigal, Joaquim Rita, Joana Carneiro, Paulo de Carva-
lho, Rui Santos, Teresa Costa Macedo, Henrique Monteiro, 
João Reis, Custódia Gallego, Miguel Sousa Tavares e Leonor 

Beleza, assim como a Herdade dos Adaens, esta na categoria de Excelência 
na Inovação. Chamado ao palco para receber o troféu, João Manuel Nabeiro 
destacou a importância de um prémio que distingue a inovação. “Neste 
projeto, tentámo-nos reger por princípios de economia circular, ao colocar em 
cima do montado, daquele território tão nosso, tão alentejano, três carrua-
gens de comboio que fomos buscar ao Barreiro, às quais demos uma nova 
vida. Mas também pensámos que o estuário do Tejo tem barcos tão bonitos, 
como aquele que também conseguimos levar para lá e que agora ‘navega’ a 
planície alentejana. Fomos também a Sevilha e do rio Guadalquivir trouxe-
mos um catamarã que está também agora colocado naquele nosso território. 
E resta-me pedir ao Miguel (Frasquilho) que se houver algum avião dispo-
nível, nós também estaremos disponíveis para lhe dar uma nova vida nos 
Adaens”.
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Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo Nabeiro/Delta Cafés, arrecadou o Prémio Mercúrio 
2019 de “Personalidade do Ano”. Este galardão é uma iniciativa conjunta da Confederação de 
Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e da Escola de Comércio de Lisboa (ECL) e vem eleger 
o melhor do comércio e serviços. Assim, atribui prémios anuais a personalidades de 
distinção no panorama nacional, bem como às empresas e lojas portuguesas que 
se destacam nas categorias de Comércio Alimentar, Comércio Não Alimentar, Empresas com 
História, Serviços, Economia Digital, Franchising e Novos Conceitos.

Rui Miguel Nabeiro é 
“Personalidade do Ano”

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
PRÉMIO MERCÚRIO

RUI MIGUEL NABEIRO,
administrador do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, 
foi distinguido com 
título de “Personalidade 
do Ano” nos Prémios 
Mercúrio, atribuídos pela 
Confederação do Comércio 
de Portugal em parceria 
com a Escola de Comércio 
de Lisboa
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Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, foi 
considerado “Personalidade do Ano” na edição de 2019 do Prémio Mercú-
rio, distinção anual ao que de melhor se faz nas áreas do comércio e dos 
serviços e onde se evidenciam os melhores exemplos de originalidade, 
inovação, formação, competência, empreendedorismo e responsabilidade 
social.
Trata-se de uma iniciativa promovida pela Confederação de Comércio e 
Serviços de Portugal (CCP) e da Escola de Comércio de Lisboa (ECL), do 
Grupo Ensinus, que visa identificar, reconhecer e premiar 
entidades e personalidades que, em Portugal e de forma 
consistente, tenham contribuído para a valorização do sec-
tor do comércio e serviços e das profissões a este ligadas.
Durante a aceitação do prémio, Rui Miguel Nabeiro agra-
deceu, em particular, à Escola do Comércio pela distinção. 
“É um prémio que muito me diz e fico sensibilizado, até 
pela relação que temos com a escola, de há tanto tempo. 
Receber este prémio é um motivo de orgulho. Não se traba-
lha para ganhar prémios, trabalhamos por muitas outras 
razões, mas poder ver o reconhecimento do nosso trabalho 
feito desta maneira é algo extremamente simbólico e muito 
gratificante”.
O administrador da Delta Cafés quis sublinhar a “sorte de 
trabalhar uma marca excecional e fantástica, uma marca 
portuguesa de uma empresa portuguesa, cheia de portugue-
ses muito bem preparados e muito competentes e capazes de 
fazer o seu trabalho. Mas tenho, acima de tudo, muita sorte 
porque, para além disso, tenho uma família excecional. Não 
só a família Delta, mas a minha família em particular, com 
quem empreendo todos os dias. Muita sorte de trabalhar 
com o meu pai e com o meu avô que são, todos os dias, 
os meus mentores. Tenho muita pena que eles não estejam 

aqui, hoje, para me ver receber este prémio, porque é, so-
bretudo, deles”.
O Prémio Mercúrio distinguiu diversas lojas e conceitos 
ao longo da noite. Na categoria de Comércio Alimentar, 
a O’live by Oliveira da Serra garantiu o Prémio Mercúrio 
2019, enquanto que na área do Comércio Não Alimentar 
foi a Alfaiataria Paulo Battista a vencer. A Arruda dos 
Açores foi distinguida nas Empresas com História, a In-
die Campers foi a vencedora em Serviços e a Bordal foi 
a premiada na categoria de Economia Digital. Já a Medi-
cal Shop saiu vencedora na categoria de Franchising e 
o Palácio da Ginja foi distinguido na categoria de Novos 
Conceitos.
Quanto às restantes personalidades distinguidas, o pré-
mio para Jovem Empreendedor foi entregue a Vanessa 
Barragão. Francisco Quintino Ramos (Espaços Angola) 
levou o galardão de Formação e Carreira Profissional e 
Teresa Barata Salgueiro foi a vencedora do prémio Inves-
tigação. José Ferreira de Matos, administrador da Instan-

ta, recebeu o prémio Honoris Causa. Finalmente, o prémio Prestígio foi 
entregue a Salomão Kolinski, CEO da Boutique dos Relógios.
A VIII Edição da Gala do Prémio Mercúrio contou com o alto patrocínio 
da Presidência da República e na cerimónia de entrega, que decorreu no 
passado dia 25 de novembro, no Cinema São Jorge, em Lisboa, estive-
ram presentes o secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do 
Consumidor, João Torres, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, 
Fernando Medina.

REPORTAGEM



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’19 12

A EPAL e Delta Cafés abriram um espaço pop up em prol da sustentabilidade. Localizado 
no Pátio da Água, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, o Water, Tea & Coffee Spot está aberto ao 
público até ao dia 31 de janeiro de 2020 e oferece a todos os que o visitarem café e chá 
feitos com água da torneira. 

EPAL e Delta Cafés unidas 
em prol do ambiente

texto BRUNO FARIAS  fotos SARA MATOS
SUSTENTABILIDADE
REPORTAGEM

A DELTA CAFÉS E A EPAL
voltam a dar as mãos na
promoção do ambiente
e da sustentabilidade, ao
antecipar a entrada de
Lisboa no ano em que será
a Capital Verde Europeia
2020. Através do Water,
Tea & Coffee Spot, esta
iniciativa constitui um
gesto de proximidade das
duas marcas com os seus
clientes
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A EPAL e a Delta estão novamente juntas na defesa do ambiente. Depois 
de, já este ano, as duas empresas terem lançado uma coleção de pacotes 
de açúcar com mensagens ambientais, unem-se agora num novo projeto 
com o intuito de promover a sustentabilidade ambiental, mediante o uso 
de água da torneira: um salão de chá e de café em pleno coração da capital 
portuguesa.
A EPAL abre, assim, as portas do Pátio da Água também no inverno, através 
do Water, Tea & Coffee Spot, oferecendo a todos os que o visitam água da 
torneira, café e chá feitos, precisamente, com água da torneira. O Pátio 
da Água e o Water, Tea & Coffee Spot situam-se no número 14 da Avenida 
da Liberdade e estará em funcionamento até 31 de janeiro, de segunda a 
sexta-feira, das 11h30 às 19 horas.

Sensibilizar para a qualidade da água da torneira, para o seu uso 
responsável e reforçar a confiança nas infraestruturas de abastecimento 
de água é o grande objetivo desta ação que volta a unir duas grandes 
empresas portuguesas, que têm apostado na inovação e na divulgação de 
boas práticas ambientais. Segundo o diretor de Comunicação e Educação 
Ambiental da EPAL, Marcos Sá , “a EPAL e a Delta Cafés são duas marcas 
fortes, portuguesas, próximas dos seus clientes e cujo ADN aposta, desde 
sempre, na qualidade, inovação e sustentabilidade ambiental e social. Até 
31 de janeiro, queremos oferecer a 20 mil pessoas café e chá feitos com água 
da torneira de excelente qualidade, o produto alimentar mais controlado em 
Portugal, para promover a melhor opção ambiental”.
Esta ação constitui um gesto de proximidade das duas marcas com os 
seus clientes, mas é também um compromisso de sustentabilidade com a 
cidade de Lisboa, antecipando a entrada no ano em que será Capital Verde 
Europeia 2020.

REPORTAGEM
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A Delta Cafés juntou-se à International Coffee Partners (ICP), associação que, há quase 
17 anos, tem abordado questões relevantes que afetam os pequenos produtores de café, as suas 
famílias e comunidades. Provenientes de origens tão distintas como a Franck, da Croácia, a 
Joh. Johannson, da Noruega, a Lavazza, de Itália, a Löfbergs, da Suécia, a Neumann Kaffee Gruppe, 
da Alemanha, a Paulig, da Finlândia, e a Tchibo, da Alemanha. Recentemente, a direção da ICP 
esteve em Campo Maior, onde pode conhecer em detalhe a dimensão e especificidade 
do seu mais recente membro: a Delta Cafés.

International Coffee Partners
visita Delta Cafés

REPORTAGEM
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
ICP

COM OBRA FEITA À ESCALA 
MUNDIAL, o Internacional 
Coffee Partners tem vindo 
a contribuir, de forma 
ativa, para a aplicação de 
práticas sustentáveis ao 
longo da fileira do café. A 
administração do Grupo 
Nabeiro acolheu a visita 
deste organismo do qual 
faz parte
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Para assinalar a visita da direção da International Coffee Partners a Campo 
Maior, diversas unidades do Grupo Nabeiro/Delta Cafés acolheram a 
comitiva de representantes das empresas europeias do sector do café que 
pertencem àquela estrutura. Acompanhados pela administração do Grupo 
Nabeiro, os dirigentes e associados da ICP visitaram a Novadelta, o Centro de 
Ciência do Café, a Adega Mayor e o complexo turístico Adaens.
A ICP é constituída por sete importantes empresas de café pertencentes 
a famílias europeias que, reunidas nesta organização, têm como objetivo 
ajudar os pequenos produtores de café em todo o mundo a melhorar a sua 
competitividade e o futuro das respetivas famílias, através da promoção 
de práticas sustentáveis a fim de melhorar os seus meios de subsistência. 
Essa visão vai além da implementação de projetos individuais de 
desenvolvimento. A ICP tem como missão tornar os pequenos produtores de 
café competitivos, com base em práticas sustentáveis, com estes torrefatores 
internacionais a contribuírem, de forma ativa, para a transformação 
sustentável do sector do café em geral. “Na Delta Cafés temos muito orgulho 
em fazer parte da família ICP. Desde o momento que em que conhecemos o 
seu trabalho, percebemos que este é um projeto que possui os valores próprios 
da família, o cuidado com a sociedade e o cuidado com o café. Ao longo de 
décadas, a Delta Cafés tem investido em muitos projetos que são socialmente 
responsáveis, quer em Portugal ou noutros territórios internacionais. Estamos 
comprometidos, e empenhados, no progresso da nossa indústria, bem como no 
bem-estar da sociedade. Com a ICP, a Delta Cafés une-se a outras importantes 
empresas de café de propriedade familiar para trabalhar, em conjunto, 
com as famílias de produtores que levam o café às nossas mesas, todos os 
dias. Estamos entusiasmados por nos juntarmos a este grupo dinâmico e ao 
portfólio de projetos de sucesso em todo o mundo”, realça Rui Miguel Nabeiro, 
administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés.
Fundada em 2001, o trabalho desenvolvido pela ICP junto do sector do 
café impacta, hoje, mais de 74 mil famílias de agricultores, em mais de 12 
países tão distintos como Uganda, Indonésia, Brasil ou Honduras, através de 
programas regionais inovadores que demonstram os benefícios significativos 
para as famílias de agricultores e para toda a cadeia de fornecimento, ao 
gerar experiências relevantes sobre o desenvolvimento de operações de 
agricultores e ao fornecer orientações valiosas para as partes interessadas e 
a estrutura da política cafeeira.

REPORTAGEM

O trabalho desenvolvido pela ICP consiste em assegurar as perspetivas 
dos meios de subsistência das famílias produtoras de café, e respetivos 
descendentes, à medida que novos produtores são impactados por diversas 
formações, que vão desde o desenvolvimento organizacional, aos sistemas 
agrícolas e às oportunidades empresariais.
A entrada da Delta Cafés na ICP pretende reforçar, através do seu 
conhecimento prático do negócio, o trabalho deste organismo junto sector. 
Em cooperação com os outros membros, a marca líder nacional trabalhará 
para continuar a longa história da instituição que tem vindo a batalhar em 
prol da sustentabilidade e futuro do sector do café.
Também Kathrine Löfberg, presidente da ICP, realça o significativo orgulho 
com que a ICP acolhe a Delta Cafés na sua família. “Com a entrada da Delta 
Cafés, podemos continuar a implementar, desenvolver e amplificar projetos 
de melhores práticas com pequenos produtores em todo o mundo. A empresa 
tem um longo historial de apoio ao desenvolvimento da sociedade em Portugal 
e no estrangeiro, onde foram implementados projetos com comunidades 
de produtores em Angola e Timor Leste. Experiências relacionadas com o 
progresso junto de comunidades agrícolas e a educação de crianças estarão 
disponíveis para desenvolver ainda mais as abordagens da ICP”, sublinha a 
responsável.
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LANÇAMENTO
texto CARINA RODRIGUES fotos D.R.
CHICÓRIA E CAFÉ

60% de chicória, 40% de café. Assim se compõe a mais recente novidade 
na gama de bebidas solúveis da Delta Cafés, mais uma opção que vem 
responder à tendência crescente de procura de alternativas saudáveis e 
equilibradas. 
E nada melhor do que começar as manhãs com uma bebida de chicória e 
café, tão fácil e rápida de preparar que nem um “piscar de olhos”. Basta 
dissolver duas colheres da Bebida Solúvel de Chicória e Café Delta em 250 
mililitros de água ou de leite e já está. Além disso, pode ser perfeitamente 
preparada com bebidas vegetais, cada vez mais em voga.
Sem açúcares adicionados, para um pequeno-almoço perfeitamente 
equilibrado, à doçura da chicória vem juntar-se os aromas do café.
Esta é mais uma proposta no portfólio da Delta Cafés que se vem posicionar 
entre tendências de consumo cada vez mais marcadas. Um pouco por 

A Delta Cafés reforça a sua gama de bebidas solúveis com o novo Chicória e Café. A 
combinação perfeita entre os aromas do café e a doçura da chicória, sem açúcares adicionados, 
para um pequeno-almoço saudável e equilibrado.

Chicória e Café reforça gama 
de solúveis da Delta Cafés

toda a Europa, e Portugal não é exceção, se reconhecem cada vez mais os 
benefícios da chicória. A raiz é rica em inulina, uma fibra que alimenta a 
saúde do intestino, protegendo a flora, contém vitamina B6, associada à 
boa saúde cerebral. Para além de ajudar a manter bons níveis de açúcar 
no sangue, alguns estudos indiciam propriedades anti-inflamatórias. As 
folhas, por seu turno, têm bons níveis de vitamina A, que contribui para a 
saúde da pele e das mucosas, e betacaroteno, assim como um elevado teor 
de vitamina K, que contribui para a saúde do cérebro. São ainda uma fonte 
de ácido fólico, importante no metabolismo dos hidratos de carbono.
Em suma, muitas são as virtudes desta planta herbácea originária da 
Europa, que é prima da alface, dos girassóis e da margarida. Mais alguns 
motivos para provar a nova bebida solúvel de Chicória e Café da Delta 
Cafés que, além de tudo o mais, é deliciosa. 
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Aqueça esta época.... 
P�que o melh� café...
m�ece o melh� equipamento!  
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LANÇAMENTO
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.
GAMA CHOCOLATES QUENTES

Dirigida a todo o canal Horeca, a nova gama de chocolates quentes Delta 
Cafés disponibiliza um conjunto alargado de referências, para todos os 
gostos, e que variam entre as propostas mais tradicionais, casos do Branco, 
Clássico e Negro, a que se juntam sabores diferenciadores, mas igualmente 
saborosos e reconfortantes, como a Avelã, o Caramelo, a Laranja e a Menta, 
que se pautam pela diferenciação e, até, por uma certa irreverência. Um 
conceito de produto que prima pela qualidade, assim como pela facilidade 
de preparação, apresentando-se como um excelente complemento de oferta 
para o canal profissional.
Quando se assiste a mudanças progressivas no consumo, assim como na 
oferta da restauração, onde os estabelecimentos de especialidade são uma 
tónica muito presente, a Delta Cafés apresenta ao mercado um produto de 
fácil preparação, que tem por base o sempre apelativo chocolate. Fonte de 
conforto em dias mais frios, e no seguimento do verificado nas categorias 
de café e chás, esta nova aposta da Delta Cafés tem como objetivo associar 
também a esta gama toda a notoriedade e prestígio da marca líder nacional.
Atenta à proliferação de novos conceitos de cafetarias e padarias, que 
consigo trouxeram um conjunto de novas ofertas e, consequentemente, 
criaram novos hábitos de consumo, a Delta Cafés está agora a apresentar 
ao mercado a sua gama de chocolates quentes. Cada uma das referências 
que constituem esta gama apresenta-se em embalagens de 15 saquetas 
individuais de 30 miligramas, onde cada saqueta se destina a um ato único 
de consumo. A preparação das bebidas é feita com recurso à máquina de 
grupos, sendo necessário dissolver o conteúdo de uma saqueta em 140 
mililitros de leite, vaporizando até atingir a necessária espessura.
A partir de agora, os clientes da Delta Cafés no segmento de hotelaria, 
restauração e cafetarias passam a ter ao seu dispor um produto que, em 
qualquer uma das suas sete versões, se apresenta como uma proposta fácil 
e rápida de preparar, com toda a garantia de qualidade da marca e que vai, 
seguramente, proporcionar momentos de prazer a todos os apreciadores de 
chocolate, convidado-os a embarcar numa viagem reconfortante.

Avelã, Branco, Caramelo, Clássico, Laranja, Menta e Negro. São estas as sete referências que 
compõem a gama de chocolates quentes da Delta Cafés e que trazem uma nova 
dimensão de consumo a todos os estabelecimentos de restauração e hotelaria. Sob 
o mote “Deixe-se levar”, a Delta Cafés reforça os motivos de atração com a gama de chocolates 
quentes. Propostas diferenciadoras que trazem todo o conforto do chocolate quente, com a 
garantia de qualidade da marca que acompanha os seus dias desde 1961.

Sete deliciosas propostas para
para combater o frio do inverno
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Inovação como ADN 
empresarial, desde 1961
O Grupo Nabeiro/Delta Cafés voltou a surpreender o mercado em mais uma edição do 
Delta Inovação’19. Efeméride que marca a atualidade do grupo empresarial português 
e serve, simultaneamente, para apresentar a colaboradores, parceiros e fornecedores 
o que de melhor o Grupo Nabeiro tem para oferecer a todos os que consigo trabalham 
e preferem as suas soluções, todos os dias, nas suas distintas áreas de negócio.
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texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS
DELTA INOVAÇÃO’19
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serão introduzidos, de forma progressiva, ao longo de 2020. 

New Business
Uma das grandes novidades apresentadas, em maio último, foi a nova 
unidade de negócio do grupo, a qual se tem dedicado a incubar algumas 
startups, com projetos concretos e que já se encontram a dar frutos. Deno-
minada de New Business, é através desta nova área de negócio que o Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés se encontra a diversificar as suas áreas de atuação, 
com o trabalho desenvolvido, ao longo deste último semestre, a permitir já 
apresentar resultados muito práticos. 
O primeiro dos quais diz respeito à NÃM, startup que produz cogumelos 
num processo inovador de transformação de borras de café em cogume-
los frescos. “Neste Delta Inovação’19 apresentámos sete novidades em três 
grandes áreas. Este é o sexto ano em que partilhamos as áreas onde temos 
vindo a inovar. A inovação contribui para o nosso crescimento. Hoje, 80% do 
nosso crescimento vem de produtos lançados nos últimos cinco anos. Mas, 
acima de tudo, inovamos porque somos curiosos. A nossa inovação é uma 
consequência da nossa atitude, da nossa forma de estar, porque somos capa-
zes de substituir o medo pela coragem, o medo de falhar pela curiosidade de 
descobrir até onde podemos chegar se continuarmos a inovar”, introduz Rui 
Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 
Pressuposto base para a abertura da primeira unidade produtiva da NÃM 
já em 2020, dando, assim, continuidade à consciencialização da necessi-
dade de preservação do meio ambiente, num processo suportado pelos 
princípios da crescente economia circular.  Criado em 2018, por Natan Jac-
quemin, fundador da startup, o conceito “From Waste to Taste” apresenta 
um método de aproveitamento simples da borra e inicia-se quando a água 
quente, na extração de uma bica, passa pelo café, limpando dessa forma a 
borra. O processo de preparação de um café só utiliza 1% da sua biomassa, 
sendo os restantes 99% considerados desperdício. Esta borra representa 

O Grupo Nabeiro/Delta Cafés voltou a escrever mais uma página dourada 
na sua já longa existência ao apresentar, pelo sexto ano consecutivo, um 
conjunto alargado de novidades. Sete novos produtos anunciados em si-
multâneo ao mercado, sensivelmente seis meses após ter partilhado o am-
bicioso plano estratégico de sustentabilidade até 2025 e no qual figuram 

vários e importantes compromissos, em áreas tão distintas como a vertente 
económica, a social e a ambiental. Desde a primeira cápsula Delta Q total-
mente biodegradável, ao apoio à produção de café nos Açores, à migração 
para uma frota comercial totalmente elétrica, sem esquecer o reabilitar 
do desperdício das borras de café através da iniciativa NÃM. Ao abrigo 
da New Business, a nova unidade de negócio do grupo, tem 
vindo a incubar startups com resultados muito práticos, com 
outros nomes, em outras unidades de negócio, e que se vie-
ram juntar à NÃM no caminho pela diferenciação, criação de 
valor acrescentado e sustentabilidade desenhado pelo Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés.
Visão estratégica de negócio que se junta a três outras não 
menos importantes, como são as pessoas, a comunidade e o 
planeta. Eixos condutores de uma atividade empresarial que 
tem sido guiada para gerar mais-valias nas diversas comu-
nidades onde se faz representar, seja na criação de emprego 
ou na dinamização das economias locais. Um papel ativo na 
construção de valor para a sociedade, ao criar novos, vários e 
valiosos momentos de consumo e de partilha, como só o café 
pode proporcionar.
Um grupo empresarial que quer, e procura sistematicamente, 
estar na vanguarda tecnológica e produtiva, de modo a pro-
porcionar novos e melhores produtos a todos os consumido-
res dos diferentes mercados onde se faz representar. E que 

REPORTAGEM
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um substrato limpo e rico em nutrientes, um excelente alimento para os 
cogumelos. 
Mas não foi a única novidade em termos de apoio a startups ao abrigo 
da New Business, com a Why Not Soda a constituir a segunda aposta em 
termos de incubação pelo grupo empresarial campomaiorense. Já à venda 
no retalho especializado, caso da cadeia Go Natural, a inclusão da Why 
Not Soda no portfólio da Delta Cafés tem por objetivo alargar a distribui-
ção desta bebida ao canal Horeca, sem esquecer a ampliação da presença 
no retalho organizado. A Why Not LemonMate é uma bebida ligeiramente 
gaseificada, com limão, com um “twist” de chá mate e um pouco de açú-
car orgânico de cana. Um produto com certificação biológica, produzido 
em Portugal e que contém apenas ingredientes naturais de alta qualidade 
(95% de água e 5% de sumo de limão biológico, extrato de chá mate, açúcar 
de cana orgânico e cafeína).
Uma proposta de valor única em Portugal, 100% orgânica, com 0% de álcool 
e sabor a limão, criada por Stefi Hunstock e Nils Schwentkowsi, que dei-
xaram a Alemanha natal, onde tinham carreiras de sucesso, para arriscar 
num novo projeto de vida num país que consideram ter todas as condições 
para educar condignamente os seus descendentes. “A que se deve a aposta 
na Delta Cafés? Por duas razões principais: a primeira, o seu imenso poder 
e profundo conhecimento do mercado. A segunda, e a mais importante para 
nós, a Delta Cafés é uma empresa boa e honesta. É uma empresa com cora-
ção e com alma”, comenta Nils Schwentkowsi, fundador da Why Not Soda, 

marca que tem como missão criar novas experiências de sabor, com duas 
novas referências a juntarem-se ao sabor limão já no próximo ano.
Este lançamento antecipa as tendências para as bebidas mais saudáveis e 
sem álcool, em contexto social ou no acompanhamento de refeições. Uma 
nova bebida para os jovens adultos, que será distribuída em todos os ca-
nais de distribuição do grupo.

MIND
Para todo este percurso de inovação e de criação de valor acrescentado, o 
MIND tem-se revelado um recurso verdadeiramente preponderante, com o 
Delta Inovação’19 a apresentar mais alguns produtos que saíram da plata-
forma de inovação do Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que investe, em média, 
1% da sua faturação anual em inovação. 
Composta por 20 pessoas, a tempo inteiro, a Diverge – Centro de Inovação 
do Grupo Nabeiro é o berço de toda a inovação criada no seu universo 
empresarial, com Rui Miguel Nabeiro a assumir que o grande objetivo é 
construir “3.800 colaboradores de inovação na Delta. Neste evento, apre-
sentámos mais dois produtos que saíram do MIND. Há um ano, já tínhamos 
apresentado o Croffee e o Go Chill, que é um enorme sucesso em Espanha. 
O nosso grande trabalho é criar uma cultura de inovação na Delta Cafés”, 
conclui o responsável.
A julgar pelos resultados apresentados até aqui, os próximos tempos serão 
entusiasmantes para a Delta Cafés.

REPORTAGEM
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Seis meses após ter anunciado ao mercado um dos lançamentos mais inovadores 
da sua história, o Grupo Nabeiro/Delta Cafés volta a demonstrar todo o seu vanguardismo 
e liderança com um conjunto alargado de inovações que visam trazer efetivas mais-valias ao 
mercado e aos consumidores. Novos momentos de consumo, soluções de conectividade 
e produtos funcionais foram os três grupos de novidades apresentados no evento 
Delta Inovação’19.

Delta Cafés continua a inovar 
e aposta na saúde e no bem-estar
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A Estufa Fria, em Lisboa, foi o palco novamente escolhido para dar a 
conhecer o que de melhor a Delta Cafés se encontra a desenvolver para, 
uma vez mais, surpreender o mercado com as suas propostas de valor, 
nas diversas categorias onde está presente. E se há seis meses se falou de 
sustentabilidade, desta feita, chegou o momento para se abordar outro pilar 
estratégico para o Grupo Nabeiro/Delta Cafés: a inovação. “Inovação para 
chegar ao top 10 mundial, proporcionando a todos os nossos consumidores 
a energia necessária para, todos juntos, lutarmos por um mundo melhor. A 
Delta Cafés continua a inovar e aposta na saúde e no bem-estar”, introduziu 
Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 
Novos momentos de consumo, soluções de 
conectividade e produtos funcionais marcaram 
a agenda do dia, com o grupo empresarial 
campomaiorense a demonstrar que está muito 
atento ao mundo que o rodeia ao apresentar, 
a todos os presentes, um conjunto alargado 
de inovações que visam não só trazer valor 
acrescentado ao mercado, como contribuir para 
a dinamização dos parceiros de negócio, assim 
como facilitar o dia-a-dia dos clientes do canal 
profissional. 
Nesse sentido, e apostado em criar novos 
momentos de consumo, a Bruma foi a primeira 
novidade a ser apresentada. Uma nova 
experiência de sabor, suavidade e cremosidade 
que se forma no topo do copo, naquela que 
é a primeira imperial de café do mercado. 
Uma bebida refrescante, que constitui uma 
alternativa adequada para todos os momentos 
de convívio e de partilha. Sem álcool presente 
na sua composição, esta bebida refrescante de 

café apresenta-se ao mercado como a primeira deste 
conceito inovador. Extraída a frio através de um 
novo sistema de pressão, a Bruma é um café único, 
com um posicionamento perfeitamente ajustado às 
novas tendências de consumo, onde a sociabilidade, 
a partilha e o convívio dão cartas. 
Adequada a todos os momentos de convívio e de 
partilha, a Bruma junta-se, assim, à Why Not Soda, 
que com a sua Lemmon Mate, uma soda orgânica 
(ver peça à parte). Ambas reforçam os motivos de 
interesse do portfólio comercial da Delta Cafés, com 
duas alternativas de consumo saudáveis e frias, para 
um consumo de final de tarde e não só.

Slow Coffee
Bebidas frias, mas também quentes estiveram em 
destaque, com o Slow Coffee a ser uma das grandes 
novidades apresentadas no Delta Inovação’19. Um 
café artesanal para saborear em boa companhia, com 

toda a calma e solenidade que uma proposta de valor desta índole merece.
Conceito que teve um cunho particular do administrador João Manuel 
Nabeiro, que recordou, perante todos os convidados, o imaginário que 
esteve na base deste mesmo lançamento. Origens que continuam vivas 
na sua memória, “naquele território magnífico que é o Alentejo, onde 
começámos este trabalho do café”, recorda o gestor. Em palco com Rui 
Miguel Nabeiro, o administrador do grupo prosseguiu na sua explicação. 
“Recordo-me da casa do teu avô. A nossa saudosa avó Maria era quem ditava 
as leis gastronómicas e a primeira situação que acontecia no dia-a-dia era 
fazer o café. Não era um café Delta, mas já tinha conotações do que viria a 
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ao consumidor usufruir de duas experiências de preparação: a Pressing 
Experience (Balão, French Press e Aeropress) e a Dripping Experience 
(Chemex e V60). 
Disponível em separado, ou em conjunto com os diversos equipamentos de 
preparação, o Delta Slow Coffee assinala a entrada da Delta Cafés num novo 
segmento de café artesanal, onde cada blend é torrado de forma separada e 
lenta, de modo a garantir as melhores notas e propriedades, que resultam 
numa experiência sensorial única. Estará disponível no início do próximo 
ano no canal Horeca e na loja online em deltaslowcoffee.com. 

Quorum Connect
Já a pensar no canal profissional e nas suas respetivas necessidades, e de 
modo a reforçar, ainda mais, a conexão com todos os clientes do grupo, a 
Delta Cafés anunciou a disponibilização de uma nova geração de máquinas 

inteligentes para o canal profissional. No ano 
em que o Cartão Cliente assinala 20 anos e 
reforça a sua presença na esfera digital (ver 
peça à parte), o Grupo Nabeiro/Delta Cafés 
apresenta ao mercado a nova Delta Q Quorum 
Qonnect. “Uma nova geração da máquina 
inteligente Quorum para o canal profissional. É 
uma máquina que tem 100% de conhecimento, 
100% de prevenção e 0% de complicação”, 
destaca Rui Miguel Nabeiro.
Com um novo interface de utilizador baseado 
na inclusão de um ecrã touch, este novo 
equipamento permite maior adaptação ao 
negócio dos clientes e assenta a sua existência 
na importância da conectividade, com o seu 
lançamento a ser acompanhado de uma App, 
“que permitirá ao cliente saber tudo sobre o 

ser Delta, porque a primeira empresa onde começámos a trabalhar o café foi 
a Torrefação Camelo. Era toda uma encenação bem cedo pela manhã: um 
sorriso, a cafeteira de barro, o café e, muitas vezes, uma brasa. Estamos a 
retornar a esses princípios. Estamos a apresentar ao mercado uma inovação, 
que tem raízes nos tempos antigos”, acrescentou João Manuel Nabeiro.
Mais um produto que surge do MIND, a plataforma de inovação da Delta 
Cafés, e que dá a conhecer ao mercado este produto diferenciador, onde 
todas as origens foram devidamente selecionadas, com um critério 
muito estrito, e que cuja combinação resulta num café com um perfil 
muito específico, assim como num conceito de consumo muito concreto, 
inspirado na crescente tendência do “slow living”. 
Uma nova experiência de café criada para para desfrutar com tempo e sem 
pressa, com o Slow Coffee a disponibilizar uma gama de quatro blends 
especificamente desenhados para uma preparação “slow”e que permitirão 



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’19 27

seu equipamento. Com comunicação bilateral 
entre a Cloud e o equipamento, a informação é 
encaminhada para que a Delta Q possa atuar 
preventiva e proativamente, ou seja, atuar antes 
que seja realmente necessário”, acrescenta Rui 
Miguel Nabeiro.
O ecrã touch incorporado no equipamento 
permite, ao mesmo, apresentar uma maior 
orientação para o negócio do cliente, onde 
não só será possível realizar uma manutenção 
preventiva, assim como solicitar uma 
intervenção remota em termos de despistes 
técnicos. “Sabemos que o custo de ter uma 
máquina parada é muito elevado, daí a 
importância de atuar preventivamente”, destaca.
A sua conectividade possibilitará, ainda, que 
o cliente solicite o contacto por parte dos 
comerciais da Delta Q através do seu ecrã touch, 
que, entre outras funções, também possibilita 
a visualização de consumos e a configuração 
remota dos parâmetros da máquina. 
A nova Delta Q Quorum Qonnect tem 
lançamento previsto para o primeiro semestre 
de 2020.

Delta Q aQtive Coffees 
e Sweet Qoffee
Mas também a nível do produto o Grupo Nabeiro/Delta Cafés voltou 
a surpreender o mercado ao anunciar duas novas gamas ao abrigo da 
“umbrela” Delta Q. Disponíveis em canais de comercialização distintos, 
os cafés funcionais aQtive Coffees, um exclusivo do canal farmácia 
e parafarmácia, e o Delta Q Sweet Qoffee, o café que dispensa a adição 
de açúcar, foram anunciados e concorrem ambos para o fim comum de 

REPORTAGEM

proporcionar aos consumidores alternativas na área de saúde e bem-estar. 
“A Delta Cafés sempre esteve presente no segmento da saúde e do bem-estar. 
Nunca se falou tanto dos benefícios do café como nos últimos anos. Todos 
estes produtos proporcionam bem-estar ou são saudáveis”, denota.
É nesse sentido que se explica o desenvolvimento da primeira gama de cafés 
funcionais do mercado nacional: os Delta Q aQtive Coffees. Em parceria 
com o laboratório português EDOL, Produtos Farmacêuticos, e resultado 
do trabalho desenvolvido pela Diverge, o Centro de Inovação do Grupo 
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Nabeiro/Delta Cafés, o expresso perfeito apresenta-se agora enriquecido 
com vitaminas e minerais que fornecem uma resposta preventiva e  
equilibrada a todos os que procuram soluções para combater o cansaço 
intelectual ou o desconforto articular. “100% funcional, 100% português, 
0% de fadiga”, a gama Delta Q aQtive Coffee é constituída por dois blends 
funcionais – o Delta Q Mind boost e o Delta Q Osteo boost – duas fórmulas 
enriquecidas que promovem o bem-estar físico e mental. “Como empresa 
responsável na área da saúde, temos de estar sempre a ouvir o consumidor 
e a perceber as tendências. E é um facto que temos uma vida cada vez mais 
ativa. Daí a ideia de juntar o ato de beber café com os benefícios para a 
saúde. Vamos abrir uma categoria completamente inovadora no mercado 

REPORTAGEM

das farmácias e parafarmácias. 
A escolha dos ingredientes e o 
perfil que quisemos trazer para os 
produtos teve por base um trabalho 
científico bastante detalhado de toda 
a equipa. No Mind boost, optámos 
pelo ginseng, que dá um contributo 
na parte do desempenho cognitivo, 
pelas vitaminas do complexo B, 
que contribuem para o aumento da 
energia e da função cerebral. No 
caso do Osteo boost, optámos por 
outro tipo de vitaminas e minerais 
e, neste caso, foi a condroitina, que 
nos proporciona efeitos ao nível das 
cartilagens, e vitamina D.  Com uma 
toma de um café, temos as doses 
diárias recomendadas para obter 
os efeitos benéficos”, explica, por 
sua vez, Mafalda Pimpão, sales & 
marketing director dos Laboratórios 
EDOL.
O Delta Q Mind boost é a combinação 

perfeita de café, vitaminas e minerais: à vitamina B12, que contribui para 
a normal função psicológica e ajuda na redução do cansaço e da fadiga, 
juntam-se o selénio e a biotina. Já o Delta Q Osteo boost é o expresso Delta 
Q enriquecido com condroitina, vitamina D, magnésio e zinco, que melhora 
a absorção do cálcio, atuando como suplemento preventivo, fortalecendo 
ossos e articulações. Os aQtive Qoffees estarão disponíveis no primeiro 
trimestre de 2020, no canal farmacêutico e nas parafarmácias, um novo 
canal de comercialização, que será trabalhado pelos Laboratórios EDOL, 
mas onde a Delta Q marca a sua estreia, ao entrar num novo segmento de 
mercado, que podderá vir a conhecer ainda mais novidades a breve trecho. 
Reforçando a aposta na saúde e bem-estar, a Delta Q apresenta também 
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um novo blend para todos os canais de consumo. Trata-se do Delta Q Sweet 
Qoffee, mais uma inovação criada através do MIND, o modelo de inovação 
da Delta Cafés, com este blend a ser desenhado a pensar nos consumidores 
que estão cada vez mais preocupados em controlar o consumo do açúcar 
nos seus gestos quotidianos. “Hoje em dia, existe uma preocupação crescente 
com a redução do açúcar. Cerca de 50% dos consumidores põem açúcar no 
café e, em média, bebem três cafés por dia. Este produto vem permitir a 
estes consumidores beberem café doce de uma forma mais saudável. Delta 
Q Sweet Coffee dispensa a adição de açúcar. É 100% doce, 100% de aroma, 
0% de adição de açúcar. Delta Q Aqtive Coffee e Delta Q Sweet Coffee são 
duas inovações que traduzem uma aposta muito clara na saúde. Portugal é 
o segundo maior produtor de alfarroba. É um produto que já trabalhávamos. 

Levámos muito tempo a estudar qual o mix perfeito para cumprir esta 
promessa de ter um café sem açúcar, mas com o sabor idêntico. Isso é uma 
inovação disruptiva do ponto de vista da saúde”, reforça Rui Miguel Nabeiro

O Delta Q Sweet Qoffee apresenta-se, 
assim, como um expresso perfeito 
com sabor doce que dispensa a 
adição de açúcar. Com zero açúcares 
adicionados, esta proposta inovadora 
inclui alfarroba, um adoçante natural 
sem calorias, e caracteriza-se por 
ser um café equilibrado, cremoso, 
de aroma e sabor suaves e que se 
mantém fiel à promessa de um 
expresso perfeito Delta Q. Esta nova 
receita inovadora estará disponível no 
primeiro trimestre do próximo ano nos 
super e hipermercados, nos pontos de 
venda habituais, nas lojas Delta Q e na 
loja online da marca (mydeltaq.com).
Muitas possibilidades de consumo, 
em canais de comercialização cada 
vez mais abrangentes e distintos, 
por parte da marca que quer estar, 
cada vez mais, perto de todos os seus 
consumidores e parceiros. A Delta 
Cafés continua a inovar e a apostar 
na promoção da saúde e do bem-estar. 
Predicados de uma marca líder, ou não 
fosse ela “o café da sua vida”.
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Na quadra festiva mais importante 
do ano, celebra-se a fraternidade, 
o altruísmo, a solidariedade e 

avalia-se o que de bom se 
conseguiu atingir ao cabo 
de mais um ano que se 
despede. Fazem-se planos 

e pedem-se desejos, 
estruturam-se sonhos e 
desenham-se ideias que 
se pretendem colocar 
em prática. Sementes 
que, diariamente, 
são lançadas à terra 
com a esperança que 
ela, generosamente, 
responda.

No Natal, e sempre, 
semeamos amor 

para colher 
futuro
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DESTAQUE
texto BRUNO FARIAS

NATAL

Mas o futuro não é um local ou destino para onde se 
caminhe. O futuro é o lugar que todos, em conjunto, 
construímos por meio de todas as sementes que 
plantamos, todos os dias, nas mais diversas situações do 
nosso quotidiano. Tão simplesmente, o que se colhe hoje 
é que foi semeado, ou deixou de semear, no passado, pelo 
que o futuro para onde se caminha será sempre o fruto 
daquilo que se semear hoje.

Todos somos semeadores, todos podemos espalhar a 
palavra, a semente, e quem lidera não semeia apenas 
na sua própria vida, como também, e por vezes sem se 
perceber, na vida de todos os que o rodeiam. De forma 
constante, através de emoções, intenções, ações e atitudes.

Sementes que o líder planta na vida das pessoas, a terra 
fértil que as acolhe. Se não se semear, nunca se saberá a 
qualidade das terras ávidas de serem cultivadas. Pode ser 
que a terra que se julgava ser imprópria para o plantio 
pela sua aparência ou, simplesmente, por ser diferente 
das que se estava habituado a cultivar surpreenda 
com a sua força e capacidade, ao fazer nascer frutos 
maravilhosos. Talvez essas terras necessitem um pouco 
mais de carinho, talvez precisem tão somente de atenção 
ou tempo, mas, seguramente, poderão dar os frutos que 
tanto se ambiciona.

No Grupo Nabeiro/Delta Cafés, procuramos contribuir para 
a construção de um mundo melhor. De forma sistemática 
e contínua, semeamos amor para colher futuro. Um 
predicado tão nosso e que, desde 1961, trazemos connosco 
no nosso quotidiano operacional. Levamos uma palavra 
de esperança, de carinho, de fraternidade, de confiança. 
Nesta quadra tão festiva, desejamos que o grande 
potencial da Humanidade se revele em cada um de nós, 
para que se vivencia o verdadeiro espírito natalício, de 
modo a que o mesmo possa guiar a todos ao longo do 
Ano Novo que em breve irá começar. Com coragem e 
determinação, será possível transformar momentos 
menos bons em grandes desafios, encontrando 
na solidariedade um passo concreto para 
dias melhores. Tal como as sementes de 
amor que lançamos à terra, todos os dias, 
para colher o futuro.
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A ADEGA MAYOR VOLTOU 
a promover uma nova 
edição do São Martinho 
Mayor, levando música, 
castanhas e vinho ao 
animado público que 
esteve no LX Factory.  A 
reinterpretação urbana 
desta lenda intemporal 
leva a que, a cada 11 de 
novembro, se vá “à adega 
e prove o vinho”. Esta 
iniciativa, que cresce em 
dimensão e notoriedade 
a cada ano que passa, 
voltou a reforçar o seu 
cariz solidário ao apoiar 
a ACA - Associação 
Conversa Amiga, pelo 
segundo ano consecutivo  
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O LX Factory foi, de novo, o palco escolhido para a interpretação cosmopolita e 
festiva da lenda de São Martinho, com o pretexto ideal para um magusto solidário, onde 
músicas, castanhas e vinho se uniram por uma boa causa. Embebida do espírito de São 
Martinho, a Adega Mayor voltou a promover o bem e a levar um pouco de conforto 
e de esperança a quem mais precisa.

São Martinho Mayor: 
tradição reinventada

Já muito distante no tempo vai o ano de 337, onde um outono duro e frio 
assolou toda a Europa. Reza a lenda que um cavaleiro da antiga Gália (hoje 
França), chamado Martinho, procurava regressar ao calor do lar quando, 
no percurso, durante uma tempestade, encontrou um mendigo que lhe 
pediu uma esmola. Não tendo mais nada para oferecer do que o manto 
que o aquecia, cortou-o ao meio com a espada e partilhou-o com o mendi-
go. Nesse instante, reza a lenda que a tempestade desapareceu e um sol 
radioso surgiu trazendo maior conforto a todos. Foi assim que nasceu o 
que conhecemos hoje como o “verão de São Martinho”, onde o sol traz um 
pouco de luz e calor ao tempo mais ríspido de outono. 
Ano após ano, a tradição reinventa-se e ganha novos contornos e reno-
vada expressão. Da lenda intemporal do cavaleiro, monge e santo que, 
num dia frio e chuvoso, doou metade da sua capa a um pobre que não 
tinha como se abrigar, à interpretação moderna do São Martinho da Ade-
ga Mayor, pouco mudou. Pelo menos nos seus valores essenciais, agora 
recordados em mais um 11 de novembro que consigo trouxe também uma 

chuva “miudinha” e temperaturas mais baixas, para terminar, qual lenda 
revivida, com uns raios expressivos de sol que deram outro encanto a este 
dia feliz.
O Espaço Brasil, no LX Factory, em Lisboa, acolheu uma nova edição do 
São Martinho Mayor, iniciativa de cariz solidário promovida pela Adega 
Mayor e que, uma vez mais, se pautou pelo sucesso, com nota de destaque 
para a elevada adesão de público de distintos perfis e faixas etárias, unido 
em torno de uma causa comum, sob o “manto” do São Martinho Mayor: 
levar um pouco de conforto e de esperança a quem mais precisa. 
Esta tradição foi reinterpretada pela Adega Mayor, que promoveu, em am-
biente citadino, uma nova edição do São Martinho Mayor, numa ambiên-
cia profundamente eclética e positiva com entrada gratuita. Alegria, cul-
tura e festividade estiveram reunidas em torno de um objetivo solidário, 
com a totalidade das receitas geradas na venda de um pack composto por 
um cartucho de castanhas e um copo de vinho Adega Mayor, pelo valor de 
cinco euros, a reverterem a favor da Associação Conversa Amiga (ACA), 

ADEGA MAYOR
texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS /GONÇALO VILLAVERDE

SÃO MARTINHO MAYOR



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’19 34

ADEGA MAYOR

entidade que tem como missão “dar vida a projetos inovadores tão simples 
como uma boa conversa”. Nomeadamente, conversa com pessoas em si-
tuação de solidão e exclusão: os sem-abrigo. Razão pela qual, o primeiro 
instrumento de ajuda da ACA é a “conversa”, de onde resultam ideias e 
projetos socialmente inovadores e empreendedores, ao mesmo tempo que 
trata as pessoas com paridade, igualdade e humanidade. “O São Martinho 
Mayor tem um conceito forte. O Dia de São Martinho tem aquele ditado 
associado que diz que se ‘vai à adega e prova o vinho’ e, no fundo, os pri-
meiros esboços dos vinhos saem nesta altura do ano. Mas é a lenda de São 
Martinho que nos faz querer trazer a este dia este verão de calor humano no 
outono. Assim como trazer vinho, naturalmente, as castanhas, a cultura e a 
música, com as bandas aqui presentes, e combinar todos estes ingredientes 
naquilo que acreditamos ser uma receita de sucesso. O ano passado encheu, 
tivemos um ambiente muito diversificado em termos de pessoas, que espe-
lha o que a marca quer ser, assim como o seu modo de estar. Este evento 
tem um lado descontraído, cosmopolita, mas também um lado solidário e 
comprometido, com o consumo responsável associado a momentos únicos, 
de descontração e lazer, que possam criar boas memórias a quem vem ter 
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connosco”, detalha Rita Nabeiro, administradora da Adega Mayor.
Num formato ainda mais ambicioso e com maior dimensão física, o São 
Martinho Mayor contou, uma vez mais, com entrada gratuita, com as ven-
das de vinho e castanhas a reverte-
rem, na totalidade, para Associação 
Conversa Amiga (ACA). A juntar a 
estes predicados surgem algumas 
interpretações únicas de artistas 
com perfis distintos e que fizeram 
deste evento uma iniciativa ainda 
mais inclusiva. Das castanhas as-
sadas e vinhos Mayores em prova 
(Adega Mayor Dizeres Branco e 
Tinto, Adega Mayor Caiado Rosé) 
aos workshops temáticos promovi-
dos ao longo desta tarde de festa 
(onde estiveram em degustação os 
néctares Adega Mayor Caiado, Re-
serva e Touriga Franca, no caso dos 

ADEGA MAYOR

tintos, e Adega Mayor Caiado, Seleção e Verdelho, nos brancos) junta-
ram-se atuações únicas de Samuel Úria (concerto único em formato coro 
e com a presença de Joana Espadinha), Luca Argel e Desbundixie, que 

num registo de bossa nova muito 
interessante ajudaram a materiali-
zar toda a dimensão eclética, inclu-
siva e solidária deste evento que, 
na edição deste ano, cresceu em 
dimensão, mas também em reputa-
ção. “Isto é a Adega Mayor. Isto é o 
que queremos ser, onde a nossa face 
inclusiva se manifesta através das 
muitas faixas etárias aqui presentes, 
mas também através das causas em 
que acreditamos. Razão pela qual, e 
pelo segundo ano consecutivo, nos 
associámos à Associação Conversa 
Amiga, que trabalha junto de uma 
franja mais excluída da sociedade, 
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gesto tão nobre tido por São Martinho. “A Adega Mayor cortou um pouco 
da sua capa, com castanhas, boa música e vinho, assim como animação 
e positivismo, materializando, por este meio, algo que é muito importante 
para o Grupo Nabeiro: a solidariedade. De forma muito evidente e feliz, 
ou não fosse a alegria algo que nos assiste internamente, pelo que faz todo 
sentido para nós desenvolvermos este evento. Onde foi possível demonstrar 
que se pode veicular, em torno do vinho, uma mensagem positiva e respon-
sável. Procurámos trazer o lado mais luminoso da vida, que é o da alegria 
e da confraternização em torno de um copo de vinho, entre amigos, boa 
música e castanhas. Aliar a vertente solidária da Adega Mayor ao consumo 
responsável dos nossos vinhos faz com que esta causa ganhe cada vez mais 
força junto do nosso público”, reforça Pedro Foles, diretor de marketing da 
Adega Mayor.
Esta iniciativa diferenciadora e original trouxe a Adega e o seu vinho até 
à cidade e, com o espírito de São Martinho bem presente, reinterpretou 
uma lenda cujos princípios continuam a fazer parte dos mais elementares 
valores humanos. 

não apenas os sem abrigo, mas também os emigrantes. Que são também 
comunidades com dificuldade de inserção e que com este lado da ACA, da 
proximidade e desta relação,  dá-se algo a quem mais precisa. Aquilo que 
estamos aqui a fazer é também dar palco a estas causas. Por isso, música, 
castanhas, uma causa na qual acreditamos e os vinhos da Adega Mayor são 
todos os ingredientes para uma causa de sucesso e que levam a uma casa 
cheia. O que leva a que as pessoas saiam daqui com boas memórias e que, 
com elas, levem a nossa maneira de estar, assim como a nossa marca, com 
uma mensagem positiva”, reforça Rita Nabeiro.
Mensagem positiva igualmente expressa no traço criativo do artista plás-
tico The Caver, responsável pela curadoria gráfica e respetivo conceito de 
comunicação do evento, inspirado nos eternos heróis que carregam a capa 
da solidariedade. Nada mais adequado para promover uma mensagem 
solidária e festiva, com a Adega Mayor a vir até Lisboa, a um ambiente 
cosmopolita, à “boleia” da lenda, conferindo uma nova dimensão a esse 

ADEGA MAYOR

Natal de partilha com a Adega Mayor    

Inspirada na quadra natalícia, nos encontros de família e nos tradicionais almoços 
e jantares de Natal, momentos que evocam recordações únicas e criam novas 
memórias que perduram no futuro, a Adega Mayor partilha uma seleção de ofertas 
que convidam a abrir os sentidos a um Natal ainda mais especial.
O Natal é tempo de saborear a partilha à mesa, entre família e amigos. É o momento 
perfeito para apreciar vinhos especiais harmonizados com as receitas típicas desta 
época, cozinhadas com tempo e dedicação. Especialmente para este momento, 
a Adega Mayor apresenta uma seleção de propostas, criteriosamente escolhidas 
e cuidadosamente preparadas, ideais para partilhar ou presentear os que lhe são 
mais próximos. 
Pode encontrar os Packs de Natal na nossa loja online em https://www.adegamayor.
pt/pt/selecao-mayor/cabazes-gourmet/
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UMA DAS GRANDES 
INTERPRÉTES NACIONAIS, 
a fadista Katia Guerreiro 
é licenciada em Medicina, 
profissão que ainda 
conseguiu conciliar com 
a paixão crescente pelo 
fado. “Modo de vida” que 
acabou por prevalecer 
e deu a conhecer  ao 
mundo uma voz ímpar. 
E que até se decidir pela 
carreira musical sempre 
foi mantido em relativo 
anonimato 



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’19 39

Katia Guerreiro é uma das vozes de referência do fado. Uma intérprete acarinhada e 
consagrada em Portugal, mas que, desde o início, tem transportado este estilo musical um pouco 
por todo o mundo. Reconhecida como uma notável embaixadora da música portuguesa, 
Katia Guerreiro leva o fado a públicos que o desconheciam, desde França à Coreia do 
Sul. No mais recente disco, Sempre, que conta com a direção musical de José Mário Branco, Katia 
Guerreiro volta-se para as composições mais tradicionais do fado, mas garante que 
não ficou “congelada no tradicionalismo”.

“O fado tem mistérios que 
nunca serão explicados”

REPORTAGEM
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

KATIA GUERREIRO, FADISTA

Delta Magazine - A Katia já esteve um pouco por todo o mundo, 
até antes do fado. Nasceu em África do Sul, cresceu nos Açores e 
veio estudar para Lisboa. Como nasceu a paixão pelo fado?
Katia Guerreiro - O fado foi entrando devagarinho na minha vida. Não 
havia tradição de fado nos Açores. Mas desde pequena que me captava a 
atenção. Eu fui ouvindo, sem comentar e sem partilhar. Como ninguém ou-
via, pensava que não suscitava muito interesse na minha geração. Aos 15 
anos, entro para um rancho folclórico onde havia uma vocalista que canta-
va fado e um músico que tocava guitarra portuguesa. Um dia em que estava 
a trautear muito baixinho, ela deixou-me a cantar sozinha. Eles gostaram 
muito de me ouvir cantar, mas eu cantava outras coisas, como o cancionei-
ro tradicional açoriano e Madredeus. Em Lisboa, tive contacto direto com as 
casas de fado. Cruzei-me com o filho do Alfredo Marceneiro, que me ouviu 
e queria levar-me à Amália. Deixou o cartão, mas a timidez não me deixou.
No fim do curso, já eu fazia umas tertúlias de fado na faculdade, para an-
gariar fundos para as viagens de finalistas, e vou à Taberna do Embuçado. 
À noite a casa estava vazia e só estava a minha mesa, com amigos de fado. 
Eles fizeram sinal que eu cantava e como estava vazio não me inibi muito. 
Cantei o que sabia para os amigos, mas com guitarristas profissionais. 
Passado um tempo, a dona da Taberna do Embuçado, Teresa Siqueira, 
manda recado que havia uma pessoa que me queria ouvir cantar, numa 
noite em particular. Era uma noite dedicada aos compositores de guitarra 
portuguesa. Não havia canto. Eu achei que estava safa de cantar em frente 
à fina flor do fado. Mas acabo por ser desafiada a cantar, e quem me que-
ria ouvir era o fadista Hélder Moutinho, que estava a começar a produzir 
artistas.
Cantei três fados e o João Veiga, que é, ainda hoje, meu músico, insistiu 
que continuasse e depois senta-se na minha mesa a conversar. A partir daí 

começo a entrar mais no mundo do fado, a conhecer outros intérpretes e ou-
tros repertórios. Ele conta-me histórias do fado, explica-me o percurso que 
o fado fez desde a sua origem e isso começa a empolgar-me. Ele desafia-me 
a ir cantar a pequenos eventos privados e, para mim, era um escape. Saía, 
ia cantar, voltava e continuava a estudar.

DM - Além de fadista, licenciou-se em Medicina e praticou essa 
profissão. Como foi conciliar estas duas facetas da sua vida?
KG - No dia em que faço o último exame na faculdade, depois de ser final-
mente médica, recebo um telefonema do João Braga a convidar-me para o 
primeiro aniversário da morte da Amália. No meio da excitação e emoção 
de ter acabado o curso aceitei. Mas aceitei de forma muito inconsequente e 
não fazia ideia que isto ia mudar a minha vida. O Coliseu estava completa-
mente esgotado. Havia televisão em direto e muitos jornalistas na sala. Só 
me apercebo da responsabilidade do que estava a fazer quando entro no 
palco já em espetáculo.
Eu acabo de cantar e fiquei aliviada, a pensar que já acabou e vou voltar 
para a minha vida. Só que no dia a seguir começam as críticas gigantescas 
sobre mim. Eu não tinha ambições nenhumas artísticas, mas, passado um 
mês e meio, estava a gravar o meu primeiro disco. Comecei a ter convites 
para cantar pela Europa fora, principalmente em França, mas também Ja-
pão, Corei do Sul, Itália, Espanha. 
Isto dá-se em outubro, gravo o disco até dezembro e começo a exercer Me-
dicina em janeiro. A minha posição é: isto só pode acontecer aos fins-de-se-
mana. Eu saía do hospital em Évora à sexta-feira, às 2 da tarde, vinha para 
Lisboa, apanhava aviões, voltava ao domingo à noite e na segunda-feira 
estava a trabalhar e ninguém sabia o que tinha acontecido. Eu mantinha-
-me, quase, no anonimato. 
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DM - Quando decidiu dedicar-se, unicamente, ao fado? O que mo-
tivou essa mudança na sua carreira?
KG - No final do segundo ano em Évora, era para fazer exame à especia-
lidade, mas tinha uma data de convites para viajar com o fado. Decidi 
não escolher especialidade, porque queria aproveitar esta oportunidade, 
já que a vida é curta. A verdade é que ganhei uma paixão incrível por 
isto. Deixei-me encantar pelo mistério do fado e fui completamente cativada 
pelos milhares de pessoas com quem já me cruzei até hoje. Tenho histórias 
muito particulares nestes quase 20 anos de percurso e quando penso nelas 
acredito que deve haver um desígnio para a nossa vida. O meu terá sido 
este. Estar na cena cultural e internacional é uma sorte de que poucos se 
podem gabar. Eu não me preparei para isto e ainda bem que não porque 
vem sempre tudo como uma surpresa e, sobretudo, como uma conquista. 
O fado tem a magia de conquistar povos de uma forma tão estranha que era 
como a Amália dizia: isto é uma estranha forma de vida, a gente não sabe 
bem porque é que isso acontece, mas acontece.

DM - A Katia é considerada uma das embaixadoras do fado no 
estrangeiro e já atuou em palcos de todo o mundo. Como é que 
se canta o fado para pessoas que não entendem rigorosamente 
nada da nossa língua? 
KG - O fado tem mistérios que nunca serão explicados. Não nesta vida, nem 
na próxima. É muito difícil explicar, cá em Portugal sobretudo, a magia que 
o fado tem junto dos públicos estrangeiros. Como é que povos, tão distantes, 
que não percebem nada da nossa língua, que têm hábitos totalmente distin-
tos, se emocionam com uma intensidade tal que o fado passa a fazer parte 
da vida deles. É evidente que a presença da Amália pelo mundo fora deixou 
sementes e esses frutos estamos todos a colhê-los hoje. 
Eu só tenho de cantar com verdade. Eu só tenho de - cada vez que subo 
ao palco - vestir-me das minhas emoções mais verdadeiras, e entregar-me 
àquilo que estou a fazer. Porque, a partir do momento em que o faço com 
essa verdade de emoções, as pessoas conseguem perceber-me. Não consigo 
enumerar a quantidade de vezes que, pelo mundo fora, me disseram “não 
percebi uma única palavra, mas percebi tudo o que me quis dizer”. Dizem 
aquele fado que é o terceiro ou o quarto ou trauteiam um bocadinho da 

melodia e me identificam o tema do que cantei, sem eu ter dito nada. Isto 
mexe comigo de uma forma profunda que me faz acreditar, cada vez mais, 
que só a verdade é que consegue tocar na alma das pessoas. É isso que 
temos que fazer: vestir a verdade, subir ao palco e darmo-nos por inteiros.

DM - Apresentou, ano passado, o disco Sempre, com direção mu-
sical de José Mário Branco. Este projeto segue a corrente tradi-
cionalista típica do seu fado? Ou marca algum tipo de mudança?
KG – É um disco carregado de fados tradicionais. Não quero com isto dizer 
que tenha ficado congelada no tradicionalismo. Os fados tradicionais neste 
disco são tratados, pelo produtor José Mário Branco, com arranjos irreve-
rentes. No sentido em que, respeitando as melodias do fado tradicional, 
consegue dar a importância ao poema, fazendo com que a melodia eleve 
ainda mais o poder da palavra. 
Simplificando os arranjos - não em termos harmónicos ou melódicos, ou em 
termos de acompanhamento - mas deixando que cada instrumento tenha o 
seu papel. E que este papel não interfira com a mensagem e com a clareza 
com que tem que chegar às pessoas. Em nenhum dos arranjos deste disco 
se encontra exageros. Fugimos ao exibicionismo. A simplicidade acima de 
tudo e assim se eleva a beleza das palavras e das músicas.
Nós acarinhamos os instrumentos tradicionais cada vez mais. Não vamos 
buscar sonoridades que são estranhas ao fado. A coerência que eu tenho 
tentado manter ao longo destes anos passa por esta teimosia de querer 
dignificar e honrar o fado, não necessitando de todo de artifícios para o 
embelezar porque ele não precisa disso.

DM - É apreciadora de café?
KG – Sou completamente viciada em café. Aliás, quem trabalha comigo 
sabe que tenho que ter sempre café comigo, quando estou a preparar-me 
para espetáculos. Talvez desde os 15 anos que bebo café. Cheguei a uma 
altura, na faculdade, em que fiz as contas e bebia 10 cafés por dia. As-
sustei-me um bocadinho! Mas nunca me fez mal nenhum. Gosto muito do 
sabor e não tolero cafés com aromas. Café com baunilha não é café; café 
com chocolate não é café. Não estraguem o café. Quanto mais intenso for, 
melhor para mim.
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Sem Horas é a nova petisqueira 
da baixa setubalense que tanto 
tem dado que falar. Segundo os 
proprietários, Susana Jones e Paulo 
Gouveia, é o prédio mais fotografado 
de Setúbal. E, de facto, para quem 
passa no Largo da Misericórdia é 
impossível ficar sem olhar para o 
arrojado edifício pintado de ónix, 
a contrastar as janelas em 
branco decoradas com floreiras 
com enormes cachos de rosas 
vermelhas e toldos às riscas. 
Mas além da decoração irreverente, 
o Sem Horas destaca-se pela 
simpatia no serviço e uma cozinha 
sempre aberta, que serve tudo 
a qualquer hora. O cartão de 
visita do restaurante.

Sem Horas: irreverência 
na baixa de Setúbal
Com um conceito que se baseia nos petiscos e nas tábuas, o restaurante 
Sem Horas surge há pouco mais de um ano na baixa de Setúbal. A ideia 
era criar um projeto misto de petisqueira, cafetaria e bar. Susana Jones, 
que com o marido Paulo Gouveia são os responsáveis pela gestão deste 
projeto, refere que já tinha trabalhado na restauração, mas que queria 
uma coisa diferente. “Já tinha um espaço meu, mas era uma pastelaria. É 
um pouco diferente. Na pastelaria, às 6 da manhã começávamos a abrir a 
porta. Aqui começa-se mais tarde, trabalha-se melhor à noite e acaba mais 
tarde”, explica Susana Jones. “Além disso, uma pastelaria tem mais pes-

soas que vão de passagem, para comer um pequeno-almoço rápido. Aqui, 
no Sem Horas, as pessoas vêm para relaxar. Muitas pessoas vêm só para 
beber um copo de vinho, ouvir a música. Ao fim-de-semana temos música 
ao vivo. As pessoas gostam de vir, beber o seu copo de vinho, depois comer 
uma ostra. É um ambiente diferente”.
A esplanada, que percorre as duas fachadas deste prédio da baixa da 
cidade, é um grande atrativo do Sem Horas, estando aberta todo o ano. 
É o espaço perfeito para aproveitar os finais de tarde durante o verão, 
mas também está adaptada ao inverno, com os clientes a poderem acon-

O SEM HORAS é uma 
nova petisqueira de 
Setúbal e que muito tem 
dado que falar. Com uma 
localização privilegiada 
e um conceito inovador, 
o Sem Horas tem feito 
as delícias de todos os 
que o visitam. Seja eles 
locais, turistas, amigos, 
ou qualquer um que 
simplesmente queira 
comer “qualquer coisa” 
neste espaço de cozinha 
sempre aberta e que 
serve tudo a qualquer 
hora
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feito de raiz. Por isso, demorou um bocadinho de tempo a abrir e a criar 
todo este conceito”, recorda a responsável. Hoje, o prédio está todo dedi-
cado ao funcionamento da petisqueira. A cozinha funciona no primeiro 
piso, por isso os pratos chegam através de um mini-elevador ao balcão, 
enquanto o armazém se encontra localizado no segundo andar.
“É o prédio mais fotografado de sempre. O prédio já correu o mundo”, afir-
ma Susana Jones, com orgulho bem evidente. “Já me pediram para fazer 
gravações de filmes aqui. Há pessoas que, com a música ao vivo e com este 
ambiente, dizem que não parece que se está em Setúbal. Parece que se está 
em Londres, ou Paris, em outra cidade, por causa também da decoração”.
E, de facto, é impossível ficar-se indiferente à cor preta da fachada do Sem 
Horas, às janelas brancas com toldos às riscas e floreiras com rosas verme-
lhas. Uma decoração que foi conseguida com a ajuda de João Maria, um 
decorador muito irreverente, setubalense e amigo de Susana Jones. 
Juntos criaram um espaço que marca a diferença na Baixa de Setúbal, 
acompanhado por uma carta variada, que vai dos petiscos portugueses, 
como o Choco Frito e as Ostras ao Natural (de Setúbal, claro) aos bagels. E 
que aposta nas tábuas, com propostas de carne, de peixe, vegetariana e de 
pequeno-almoço (que são servida a qualquer hora do dia).
Já os vinhos são da Adega Mayor. “Quando 
fizemos essa seleção optamos só por duas 
marcas, um das quais é da região. E tinha 
que trabalhar com o Grupo Nabeiro tam-
bém. Já trabalho com eles há imenso tempo 
e gosto dos vinhos. Essa escolha tinha que 
vir sempre”, conclui Susana Jones.  

UM CLIENTE, UM AMIGO
SEM HORAS

Onde fica? 
            
Sem Horas
Largo da Misericórdia,  N.º 56 
2900-052 Setúbal
Telefone: 265 401 642

chegar-se debaixo de mantas e junto a aquecedores, pro-
tegidos contra a chuva, nos dias mais frios do ano. “Os 
turistas, em particular, adoram o espaço exterior. Esteja 
frio ou chuva, 99% prefere estar lá fora. No interior, é mes-
mo em último caso. E os portugueses é a mesma coisa, 
estão a habituar-se também à mantinha e ao aquecimen-
to”. Adicionalmente, a partir das 16 horas, a petisqueira 
conta também com um barman a fazer cocktails. Para 
a responsável, os cocktails foram uma inclusão impor-
tante na pestiqueira pela sua localização privilegiada 
no Largo da Misericórdia. “Estamos aqui, na baixa, e 
estamos no centro de tudo. É também aqui que passam 
os turistas. O turista que vai para a praia, antes de ir ou 
quando vem, gosta de parar e de beber um cocktail. Mas 
é, principalmente, para o turista. Nós, os setubalenses, é 
mais ao fim-de-semana”.
Além de atrair os turistas, o objetivo dos proprietários 
era, também, cativar as pessoas que trabalham na bai-
xa e os grupos de amigos que vêm petiscar a Setúbal, 
durante a semana ou ao fim de semana. Com a ambição 
de trazer mais pessoas à baixa em geral, e ao Largo da 
Misericórdia em concreto, o Sem Horas funciona com 
um conceito de horário sem restrições, um conceito ino-
vador e único na cidade. Assim, o nome vem precisamente do facto de 
não haver horas para o cliente, sendo que pode comer o que quer à hora 
que quiser. A cozinha está aberta das 9h30 da manhã às 23h. Exceto ao 
fim-de-semana que fica aberta até à meia-noite. “Servimos tudo. Se quise-
rem um bitoque às 9h30 da manhã ou uma tábua de queijos ou um choco 
frito também servimos. Também temos tábuas de pequeno-almoço, por isso 
se quiserem tomar pequeno-almoço às 9 da noite também servimos. Não 
há horas de almoço, de jantar, ou de pequeno-almoço”, confirma Susana 
Jones.
Apesar da data de abertura ter sido em setembro de 2018, o projeto Sem 
Horas começou a ser pensado bem antes. “Demorou tempo. O prédio foi 
todo remodelado. Era amarelo e havia uma loja de roupas na parte de bai-
xo. Os andares de cima era um escritório e consultórios. Teve que ser tudo 
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ANA ISABEL TRIGO DE 
MORAIS, CEO da Sociedade 
Ponto Verde, alerta para a 
necessidade de promover 
hábitos contínuos de 
separação dos resíduos. 
Para que tal suceda, a 
gestora defende uma 
aposta na sensibilização, 
mas também em 
processos que tornem a 
deposição mais simples, 
rápida e próxima
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“Acreditamos que estamos a caminhar 
para um futuro mais sustentável”
Encaminhar, de modo adequado, todo o lixo reciclável para os ecopontos respetivos é uma tarefa 
de todos e aplicável a todos os locais onde nos encontremos. Este é o repto da Sociedade 
Ponto Verde (SPV), entidade responsável pela promoção da recolha seletiva, a retoma 
e a reciclagem de embalagens em Portugal e que, recentemente, estabeleceu uma parceria 
com a Delta Cafés para veicular importantes mensagens sobre reciclagem nos seus 
pacotes de açúcar. Liderada por Ana Isabel Trigo de Morais, a SPV tem vindo a desenvolver 
um profundo trabalho coletivo entre consumidores, indústria e retalho para a promoção de 
uma efetiva economia circular.

ENTREVISTA
ANA ISABEL TRIGO MORAIS, CEO SOCIEDADE PONTO VERDE

texto BRUNO FARIAS fotos SARA MATOS

Delta Magazine - A Sociedade Ponto Verde (SPV) está no merca-
do desde 1996 e a Ana Isabel Trigo Morais há um ano na gestão 
dos seus destinos. Que balanço pode fazer deste primeiro ano 
enquanto CEO da SPV?
Ana Isabel Trigo Morais - O balanço é bastante positivo, mas o mais 
importante são os desafios que este sector no futuro nos trará. Desafios 
esses que são prementes, dada a mudança acelerada que vivemos, muito 
focada nas alterações climáticas que marcam hoje a atenção generalizada 
dos cidadãos e governantes.

DM - Circularidade e sustentabilidade são a chave para garantir 
o futuro das próximas gerações dizem os entendidos. Falar de 
economia circular é um dos propósitos da SPV?
AITM - A circularidade faz parte da SPV desde sempre. De facto, por ser-
mos uma entidade responsável pela reciclagem das embalagens, estamos 
também bastante focados na promoção de boas práticas em matéria de 
sustentabilidade e aplicação efetiva de processos de economia circular. E, 
porque a promoção e aplicação destes conceitos não é apenas uma obriga-
ção/tarefa individual, temos vindo a desenvolver um trabalho nestas áreas 
junto dos vários intervenientes na cadeia de valor, desde os cidadãos, às 
empresas, bem como Governo e poder político.
No que diz respeito ao cidadão, temos apostado na comunicação e, re-
centemente, lançámos a campanha de sensibilização para a reciclagem 
que tem como claim “É só desta vez…”. Relativamente às empresas, te-
mos desenvolvido, em conjunto, projetos como o Ponto Verde Lab, para 
atuar numa melhor reciclabilidade das embalagens, ou o programa de 

marketing partilhado, um instrumento de comunicação em parceria com 
os nossos clientes para ampliação da mensagem de sensibilização para a 
separação das embalagens. Com o canal Horeca, a Missão Reciclar HORE-
CA está no terreno, junto dos estabelecimentos, com ações de informação 
e entrega de ecobags para o sector dos hotéis, restaurantes e cafés. Já no 
que diz respeito ao Estado e poder político, a SPV tem vindo a contribuir 
com conhecimento nestas áreas e está sempre disponível para desenvolver 
iniciativas que tornem a aplicação da sustentabilidade e circularidade efe-
tivas e mais eficazes.

DM - É preciso reforçar a sensibilização da cadeia de abaste-
cimento para a economia circular? Como é que a indústria e o 
retalho têm acolhido essa mensagem?
AITM - Embora o conceito de “economia circular” seja cada vez mais co-
mum e a sociedade e o tecido empresarial estejam bastante despertos para 
este tema, sabemos que estamos ainda em pleno processo de evolução e a 
sua implementação está em curso. Para que ganhe terreno são exigidos es-
forços adicionais, não só por parte da indústria e do retalho, mas de todos 
os intervenientes da cadeia de valor. Ou seja, são necessárias alterações 
de procedimentos e processos internos e individuais, mas também de uma 
maior capacidade de colaboração entre todos os agentes, sendo essa a 
essência exata da circularidade.
Existem já muitos e bons resultados desta colaboração. Um caso paradig-
mático, que conta com o contributo da reciclagem, e que já está bem pre-
sente no dia-a-dia dos cidadãos, é a produção de garrafas de água com in-
corporação de matéria-prima reciclada proveniente de anteriores garrafas.
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ENTREVISTA

DM - A que é que se deve a aposta na parceria estabelecida 
entre a SPV e a Delta Cafés? Quais são os seus objetivos?

AITM - A Sociedade Ponto Verde e a Delta Cafés são duas empresas 
nacionais com um enorme relevo no mercado e no dia-a-dia dos por-
tugueses. Faz todo o sentido, por isso, que assumam, em conjunto, o 
objetivo de sensibilizar os portugueses para a reciclagem, como um ato 
que deve fazer parte das suas vidas como é o de beber café. De facto, 
os pacotes de açúcar da Delta Cafés têm há muito tempo um papel 
enquanto canal de comunicação, pela sua abrangência e presença no 
quotidiano. Por essa razão, pareceu-nos o meio ideal para transmitir, 
de forma simples, mensagens relacionadas com a sustentabilidade, 
tão importantes nos dias que correm. Tivemos como base a Portugali-
dade e criámos a coleção “Provérbio Reciclados” com a finalidade de 
incentivar os portugueses a participar, cada vez mais, na reciclagem ao 
mesmo tempo que esclarecemos algumas dúvidas que ainda persistem 
relativamente a este processo. Estamos muito gratos à Delta Cafés por 
nos permitir sensibilizar os consumidores, através desta parceria, aju-
dando a SPV a cumprir a sua missão e a convocar todos para reciclar 
sempre.

DM - O canal Horeca também pode desempenhar um papel 
importante no que à reciclagem e encaminhamento de pro-
dutos para valorização diz respeito?
AITM - Não só pode como deve. O canal Horeca é um dos principais, 
se não o principal, locais de consumo fora de casa e, consequentemen-
te, onde são produzidos grande parte dos resíduos com potencial de 
reciclagem. Este é um contributo duplo, no sentido em que o papel 
dos hotéis, restaurantes e cafés passa não só pela recolha de grandes 
quantidades de resíduos como também pela transmissão da mensagem 
da reciclagem aos clientes. É por isso que na Sociedade Ponto Verde 
apostamos de forma continua neste canal, através da “Missão Reciclar 
Horeca”, uma iniciativa que procura motivar estes estabelecimentos 
para as boas práticas de separação de embalagens para reciclagem e 
esclarecer questões nesta área através da oferta de ecobags e sinalética 
com informação sobre o que depositar ou não em cada um dos três 
tipos de ecobag. Desde 2014, quando teve início o projeto-piloto, já vi-
sitámos em conjunto com os Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos 
(SGRU) mais de 20.000 estabelecimentos por todos o país. O objetivo é 
continuar a aproximar a SPV deste canal para que a sua participação 
no encaminhamento de produtos para reciclagem, e valorização, seja 
cada vez maior e mais consistente. 

DM – Porque que aspetos pode passar o futuro circular? Ou 
os seus princípios são os mesmos do presente?
AITM - O futuro circular deverá passar por esta capacidade de cola-
boração e entendimento entre todos os agentes (políticos, empresários, 
académicos, científicos, sociais), sem esquecermos que o sucesso da 
circularidade estará, inevitavelmente, associado à melhoria dos mode-
los de monitorização. Isto é, será essencial que haja uma real avaliação 



DELTA MAGAZINE
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO’19 47

considerámos importante passar a mensagem de que ecodesign não se resu-
me simplesmente à conceção e desenho de embalagens. Requer processos 
mais complexos e tecnológicos que passam pela avaliação detalhada quanto 
à escolha de materiais e processos produtivos, a conjugação de componentes, 
a forma e o volume da embalagem e o tipo de produto que é embalado.

DM - Por quantos pontos de recolha é, presentemente, composta a 
rede da SPV? Qual o seu objetivo?
AITM - O país conta com uma rede de recolha pública de mais de 45 mil 
ecopontos, que têm permitido conseguirmos bons resultados na recolha sele-
tiva de embalagens. Mas é preciso que seja contínua a aposta na melhoria 
das condições para que os portugueses possam facilmente participar no pro-
cesso de recolha seletiva, com o envolvimento necessário de um conjunto de 
parceiros deste sector ao nível dos ecopontos. Para reforçar o cumprimento 
de recolhas mais eficientes, Portugal tem ainda de apostar no reforço da 
proximidade dos pontos de recolha e na recolha porta-a-porta.

DM - Acredita que os valores presentemente reciclados pela SPV 
possam aumentar num futuro próximo? Vivemos tempos de emer-
gência climática?
AITM - Portugal tem dado sinais positivos. Os dados do primeiro semestre de 
2019 revelaram que a reciclagem de embalagens da recolha seletiva (rede de 
ecopontos) cresceu 11% face ao período homólogo, atingindo cerca de 175 mil 
toneladas de resíduos encaminhados para reciclagem. Cresceu a reciclagem 
de vidro (10%), de papel/cartão (16%), de alumínio (13%) e de plástico (5%). 
O desafio é continuarmos a encaminhar para reciclagem e valorização uma 
percentagem cada vez maior de embalagens. Para que tal aconteça, devemos 
apostar não só na sensibilização dos cidadãos/empresas para a importância 
da separação de resíduos, mas também apostar cada vez mais em processos 
que tornam a deposição mais simples, rápida e próxima.

DM - Os portugueses sabem reciclar? Como é que a SPV pode aju-
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do impacto de procedimentos e processos de economia circular, para que se 
perceba se são realmente eficazes, se necessitam de ajustes e para que se 
contribua para o cumprimento de metas nacionais e internacionais.

DM - A redução da pegada carbónica é uma das formas de pensar 
nesse futuro? A sustentabilidade pode estar “de mãos dadas” com 
a rentabilidade do negócio?
AITM - Quando falamos da incorporação da sustentabilidade e circularida-
de nos modelos de negócio, estamos, precisamente, a falar em otimização de 
recursos, de processos e procedimentos, que tendem a ser economicamente 
mais sustentáveis e vantajosos para todos os intervenientes da cadeia de va-
lor.
Acreditamos que estamos a caminhar para um futuro mais sustentável, mas 
que requer, no presente, investimentos sólidos em investigação, inovação e 
conhecimento nestas áreas. Esta aposta trará ganhos a médio/longo prazo 
em diversas vertentes: quer do ponto de vista económico/financeiro, quer do 
ponto de vista ambiental e passando, até, pelo impacto positivo ao nível da 
reputação de uma marca/produto/empresa.

DM - Recentemente, a SPV lançou uma nova plataforma digital, o 
Ponto Verde Lab. De que se trata?
AITM - O Ponto Verde LAB é um projeto direcionado aos operadores que têm 
a responsabilidade, direta ou indireta, pela colocação de embalagens no mer-
cado, sejam fabricantes de matérias-primas ou de embalagens, profissionais 
de design e embaladores. Está integrado na estratégia de prevenção da SPV e 
surgiu com o mote “juntos desenhamos o futuro”.
Trata-se de uma ferramenta digital de partilha de conhecimento e informação 
na área do Pack4Recycling, que permite apoiar estes agentes no desenvolvi-
mento de embalagens mais sustentáveis através de aplicação de princípios 
de ecodesign, tendo em vista a promoção da reciclabilidade de qualquer tipo 
de material (papel/cartão, vidro, plástico, aço, alumínio, ECAL, madeira).
A SPV lançou esta plataforma porque, muito embora se fale em ecodesign, 
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recente parceria com a Liga Portugal, no sentido de promovermos a reciclagem 
no mundo do futebol.

DM - O consumidor gosta de marcas amigas do ambiente? Este pa-
radigma veio para ficar? Vamos assistir ao aumento do número de 
produtos “éticos” disponíveis no futuro?
AITM - Acreditamos que não estamos a assistir apenas a uma tendência, que 
poderá durar alguns anos, mas a uma efetiva alteração de paradigma no consu-
mo. Um recente relatório da Nielsen indicava, por exemplo, que 85% dos portu-
gueses assumem que o apoio das empresas a causas ambientais impacta a sua 
decisão de compra. Estas mudanças poderão ser, portanto, uma oportunidade 
de desenvolvimento de negócio para as empresas/marcas.
Contudo, a incorporação da sustentabilidade no produto/serviço que é dispo-
nibilizado ao consumidor tem de ser fundamentada em critérios sólidos, es-
tudados e comprovados. Um dos exemplos é a substituição dos materiais de 
embalagens (o mais paradigmático é o caso do plástico). Na verdade, temos de 
ter em consideração que os materiais existentes cumprem diversas funções e na 
substituição de um material por outro é importante que seja feito um grande in-
vestimento em investigação, inovação e desenvolvimento, para que se encontrem 
soluções adequadas em termos de segurança, durabilidade e reciclabilidade.

DM - As próprias embalagens podem ser um bom meio de divulgação 
de mensagens de sensibilização para boas práticas ambientais?
AITM - As marcas/empresas têm um papel fundamental na promoção da sus-
tentabilidade pela sua capacidade de comunicação direta com o mercado. Po-

dem-no fazer não só através das embalagens, mas 
também através de todos os suportes e ações de co-
municação direcionados ao consumidor. 
Precisamente nesta área, em conjunto com as mar-
cas/empresas com quem colabora, a SPV desenvol-
veu um programa de marketing partilhado com a 
mensagem “Recicle Sempre”, cujo objetivo é promo-
ver mensagens de incentivo à reciclagem diretamen-
te junto dos consumidores, através dos meios “on 
pack” e “off pack” das marcas.
Este programa materializa-se por três vias: primei-
ro, na colocação da iconografia de ecoponto ou da 
mensagem “Recicle Sempre” nas embalagens; se-
gundo, na sua colocação em campanhas de comu-
nicação online e offline que também deem visibili-
dade a estes materiais; terceiro, em projetos como 
eventos e festivais de verão, em que se desenvolvem 
ativações especiais no terreno apelando à recicla-
gem. Exemplo deste nível é a nossa presença em 
iniciativas como a Festa da Comida do Continente, 
Sumol Summer Fest, NOS Alive e Super Bock Super 
Rock, durante os quais pretendemos incentivar o 
público a transportar os seus hábitos de separação 
de resíduos em casa para outros ambientes, como 
os eventos. 

dá-los a reciclar?
AITM - A SPV tem como missão promover não só a reciclagem, mas tam-
bém uma melhor reciclagem, para que em conjunto possamos contribuir 
para que os processos de reciclagem e valorização de materiais sejam 
mais eficazes.
Em Portugal, cerca de 70% dos lares já são recicladores, de acordo com 
dados recolhidos pela SPV. Um número que revela que a separação de re-
síduos de embalagem já é um hábito enraizado nas famílias portuguesas. 
No entanto, deparamo-nos com duas questões, sobre as quais temos vindo 
a trabalhar. Por um lado, sabemos que subsistem ainda algumas dúvidas 
e mitos em relação a quais devem ser os procedimentos mais corretos. 
Neste sentido, em diversas das nossas ações e comunicações, vamos es-
clarecendo essas dúvidas e transmitindo exemplos simples, como as em-
balagens com gordura podem efetivamente ser colocadas no ecoponto sem 
que seja necessária uma lavagem prévia, as embalagens de cartão para 
alimentos líquidos como sumos ou leite (as designadas ECAL) devem ser 
colocadas no ecoponto amarelo e não no azul, ou, no caso do ecoponto 
verde (o vidrão), são muitas vezes colocados erradamente artigos em cerâ-
micas, como pratos e chávenas, pirex, espelho ou lâmpadas. 
Por outro lado, sabemos também que, apesar de sete em cada 10 lares, 
fazerem já separação das embalagens, é necessário que os portugueses 
transportem estes hábitos de casa para outros ambientes, como o local 
de trabalho, as escolas e locais de convívio. Daí estarmos a desenvolver 
ações tão diversas, como a Academia Ponto Verde, destinada a alunos do 
1.º, 2º. e 3.º ciclos, a presença em festivais e provas desportivas e a mais 

Delta Cafés e Sociedade Ponto Verde tornam a reciclagem mais doce  

Como “a reciclar se vai ao longe”, a Delta Cafés, em parceria com a Sociedade Ponto Verde (SPV), lançou uma edição 
colecionável de pacotes de açúcar, em que os tradicionais provérbios portugueses ganham uma nova vida, agora 
com conteúdos especialmente dedicados à reciclagem e aos seus benefícios.
Esta coleção de “Provérbios Reciclados” pretende, através de mensagens simples e divertidas, incentivar os portu-
gueses a passar à ação no que se refere à separação de resíduos de embalagens.
“Diz-me se reciclas, dir-te-ei quem és”, “Amigos, amigos, reciclagem à parte” e “Não há dois ecopontos, sem três” 
são alguns dos 20 provérbios populares reformulados nesta ação que visa, assim, tornar a reciclagem um ato ainda 
mais doce e um importante passo em prol do ambiente e da sustentabilidade.  
Além dos conteúdos, os pacotes de açúcar são também decorados com motivos que unem a Portugalidade ao tema 
da reciclagem, com os tradicionais azulejos a ganharem as três cores da separação seletiva – o azul, o verde e o 
amarelo – e a serem reinventados com ícones que remetem para diferentes tipos de embalagens.

ENTREVISTA
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Delta Chicória e Café junta o bom ao melhor.

A combinação perfeita entre o sabor e os aromas 
do café com a doçura da chicória. Sem açúcares adicionados, esta bebida é ideal 
para um pequeno-almoço saudável e equilibrado.

Comece um bom dia com uma chávena 
de Chicória e Café cheia de sabor e energia.

Acordar nunca 
soube tão bem.
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Em 2020, o Cartão Cliente Delta Cafés dará um passo em frente, ao surgir com uma 
nova imagem e uma nova proposta de valor assente numa nova experiência com 
o cliente. O novo programa contará com uma App que vai permitir ao cliente ter em qualquer 
momento, não só toda a informação referente ao programa de fidelização, como acesso à 
conta corrente, podendo, inclusive, fazer encomendas online. 

REPORTAGEM
CARTÃO CLIENTE
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

Cartão Cliente celebra 20 anos
e torna-se digital com o Delta Go
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Foi exatamente em dezembro de 1999 que o Cartão Cliente da Delta Cafés 
foi lançado. Por essa altura, o débito direto era ainda uma opção de pa-
gamento quase desconhecida em Portugal, mas tal não demoveu a Delta 
Cafés de, uma vez mais, demonstrar todo o seu pioneirismo e visão de 
futuro ao apostar nesta importante ferramenta. 
20 anos volvidos da ideia pioneira de lançar o primeiro programa de fi-
delização em Portugal, sob o suporte de um Smart Card, o Cartão Cliente 
é um exemplo de longevidade enquanto ferramenta de marketing e meio 
de pagamento, ao apresentar uma elevada eficácia no seu modo de fun-
cionamento. No dia em que celebra 20 anos, possui mais de 12 mil clien-
tes associados, 10% dos quais se mantêm fiéis desde o seu lançamento. 
Números que falam por si, com o Cartão Cliente, após duas décadas de 
existência, a continuar a somar adesões e a levar simpáticos prémios à 
casa dos clientes Delta Cafés, além de oferecer vários descontos e vanta-
gens nos parceiros de negócio.
No ano em que assinala duas décadas em funcionamento, o Cartão Clien-
te passa a digital com a denominação Delta Go, numa clara manifesta-
ção de uma ainda maior proximidade aos clientes do grupo. “Sempre nos 
preocupámos com o bem-estar dos nossos clientes, procurando soluções que 
nos aproximem ainda mais. Criámos o Delta Go, que é, acima de tudo, um 
‘upgrade’ da relação com os nossos clientes. É um programa digital de 
fidelização. 100% online, é uma plataforma que permite consultar de forma 
transparente toda a informação da relação empresarial que os clientes têm 
com a Delta Cafés. 100% ligado, mais do que somente informação, permite 
interação, 24 horas por dia, sete dias por semana. 0% complicado, porque 
é intuitivo, sem papelada e retira complexidade da relação”, detalha Rui 
Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. 
Aplicação desenvolvida pela Zone Soft, Delta Go será uma ferramenta, 
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ainda mais, indispensável na gestão do negócio de todos os clientes da 
Delta Cafés, ao apresentar um conjunto de mais-valias e possibilidades, 
que libertam tempo e minimizam a burocracia de determinados procedi-
mentos. “A principal vantagem é a omnicanalidade, isto é, a capacidade de 
os clientes passarem a interagir com todos os departamentos da Delta Cafés 
através da aplicação, da web ou do próprio software de faturação. Aliado a 
isto, a simplicidade. Além disso, com esta plataforma, conseguem consultar 
a conta-corrente, retirar faturas, aceder a toda a linha de produtos, ter as 
vantagens do programa de fidelização Delta Go, fazer encomendas, entre 
outras possibilidades”, comenta, por sua vez, Pedro Guedes de Sousa, 
CEO da Zone Soft.
Atento às novas tendências e privilegiando sempre uma relação de proxi-
midade com os clientes, o Delta Go apresenta-se com uma nova imagem 
e uma renovada proposta de valor, assente numa nova experiência com o 
cliente, com diferentes benefícios e vantagens. O novo programa estará 
disponível em janeiro, integrado na plataforma Comproo do Grupo Zone 
Soft, que funciona nos POS da Zone Soft, na web e Apps, permitindo aos 
clientes fazerem encomendas de todos os produtos do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, consultar a conta corrente, pagar faturas, consultar parce-
rias ou o saldo DeltaGo e solicitar assistência técnica.
Indispensável na atividade quotidiana de todos os que dos seus benefí-
cios usufruem, o Cartão Cliente dá um passo em frente com a aplicação 
Delta Go, ao proporcionar um acesso imediato a toda a relação comercial 
dos clientes com a Delta Cafés, com toda a transparência que os negócios 
exigem. O mesmo pioneirismo de há 20 anos, com as vantagens associa-
das a poder gerir o seu negócio com o recurso a uma aplicação promovida 
pelo seu parceiro de confiança das últimas duas décadas.
Delta Go: ao seu lado sempre.

1999 20122007 2015
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A COZINHA DO MEAT ME 
é liderada pelo jovem chef Tomás 
Pires. Juventude que é sinónimo 
de paixão pela profissão pela 
qual enveredou e que o levou a 
estudar em detalhe o produto 
e os métodos de cozinha com 
que hoje trabalha. Com estágios 
feitos nos melhores assadores 
espanhóis, a parceria exclusiva 
com a El Capricho e a mão de 
Tomás Pires dão outro sabor à 
grelha do Meat Me
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“Estar dentro de um restaurante 
é estar em casa”

Jovem, com paixão por sabores italianos e com muita experiência na área da restauração 
e na criação de espaços de renome e de equipas de raiz: Tomás Pires, chef do assador 
moderno Meat Me, encontra neste espaço a sua primeira grande aventura como 
chef executivo. Natural do Porto, desde sempre viveu rodeado pela azáfama da restauração, 
não fossem os avós donos de um restaurante tradicional, e bastante famoso, na Invicta. Apesar 
de ter decidido por um curso de Gestão Hoteleira, Tomás Pires passou os últimos 13 
anos na cozinha, oito dos quais ao lado do chef Aimé Barroyer em vários projetos. E 
é dentro de um restaurante que se sente em casa.

GASTRONOMIA
CHEF TOMÁS PIRES, CHEF EXECUTIVO DO MEAT ME

texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS

O chef Tomás Pires, de 33 anos, encara, há menos de um ano, aquela 
que é a sua primeira grande aventura como chef executivo, no Meat Me, 
no Chiado. Já tinha aceite o desafio de dirigir uma cozinha quando era 
o braço direito de Aimé Barroyer, seguindo-o em vários projetos, mas, 
comenta, “é um bom desafio, mas é sempre diferente não ter alguém a 
seguir a nós”. 
Escolhido para liderar a cozinha deste espaço ligado, sobretudo, às car-
nes, há dois anos, Tomás Pires estudou tudo sobre o produto e os métodos 
de cozinha com que hoje trabalha, tendo, inclusive, feito estágios nos me-
lhores assadores espanhóis. “Temos um grande fornecedor de carne, que é 
o El Capricho, onde estive a fazer um estágio, juntamente com o chef de pas-
telaria, o André, que também é sub-chef do Meat Me e o meu braço direito. 
Passámos os dois lá uma semana a aprender tudo sobre estas carnes, para 
podermos aqui fazer um seguimento do trabalho deles”, explica o chef. A 
passagem pelo produtor El Capricho foi obrigatória, no entender de To-
más Pires, para conseguir esta parceria - que é absolutamente exclusiva 
em Lisboa - e perceber exatamente o que eles fazem e como o fazem. 
Um traço distintivo do know-how com que de lá sai foi trabalhar direta-
mente com o carvão, um aspeto deste conceito que o chef sempre gostou.  
“Hoje em dia, isso até ficou bastante na moda. Ou seja, foi o início da 
cozinha, com o fogo que vem do carvão, e agora estamos a voltar a esse 
passado. Estamos a dar valor, outra vez, ao fogo, porque dá um sabor dife-
rente. E é verdade”, comenta.
Natural do Porto, Tomás Pires passava os tempos livres, depois de sair 
das aulas, imerso na correria do dia-a-dia do restaurante que pertencia 
aos seus avós. “O meu avô sempre teve um restaurante, o Restaurante Vi-
tória, nas Antas. O senhor Nabeiro, por acaso, era bastante amigo do meu 

avô e, por isso, até o conheço pessoalmente. De certeza que me conhece de 
pequeno, de andar lá no restaurante. O meu avô teve esse restaurante du-
rante 25 anos e fui criado lá dentro. Saía da escola, quando tinha tempos 
livres, quem tomava conta de mim era o meu avô. Eu tinha aquela vida de 
restauração, que era estar sempre no restaurante. Era lá onde eu brincava 
e, por isso, para mim, o ambiente de um restaurante é muito familiar. Estar 
dentro de um restaurante é estar em casa”, diz.
Algo evidente, sendo que o chef, que começou a profissão com 20 anos, 
em mais de uma década, não deixou de trabalhar dentro da cozinha. Após 
o curso de Gestão Hoteleira, quis evoluir sob a alçada de Aimé Barro-
yer, no Pestana Palace. “Sabia que era um chef um bocado diferente, de 
uma escola um pouco mais antiga e que era uma pessoa muito presente 
no trabalho, o que hoje em dia é um pouco difícil. Trabalhar como chef 
também significa não estar muito presente. Um chef é mais do que um chef 
de cozinha, porque já não tem só um espaço”, explica. Foram oito anos ao 
lado do chef Aimé Barroyer em cozinhas como as do Pestana Palace, The 
Oitavos, Tavares Rico e, posteriomente, Grupo Olivier. A juntar a essas 
experiências, soma ainda a passagem pelo Brasil e o trabalho num res-
taurante da chef Roberta Sudbrack e no restaurante Brigites, com o chef 
Nelo Garaventa, onde explorou a sua paixão por sabores italianos. Assim 
como uma breve estadia no restaurante O Talho, do chef Kiko Martins, 
onde a carne também é a estrela da carta. 
Mas, Tomás Pires, este novo projeto tem um brilho especial. “Estive um 
ano a acompanhar a obra toda no Meat Me. Fui a primeira pessoa a entrar 
no espaço, quando ainda estava quase cru. Dá bastante força a um chef, ou 
um gerente, ou a quem abraça um projeto desde o início, ver isto a crescer e 
a evoluir. Tenho um sentimento bastante grande por este projeto”, conclui.
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O assador moderno 
da Baixa lisboeta
O Meat Me, que abriu este ano no Chiado, em Lisboa, é um espaço dedicado aos carnívoros 
“à séria”. Lançado pelo grupo de restauração Sea Me, com uma cozinha liderada pelo 
aguerrido chef Tomás Pires, neste novo espaço colocam, bem à vista, peças gigantes de carne 
maturadas, onde se podem encontrar, inclusive, peças provenientes da Bodega 
El Capricho, em Léon, Espanha. Produtor daquelas que são celebrizadas como as melhores 
carnes do mundo, da qual o restaurante Meat Me é embaixador exclusivo em Lisboa.

GASTRONOMIA
MEAT ME
fotos SARA MATOS

COM A ESSÊNCIA DOS ANTIGOS 
LADIES AND GENTLEMAN’S 
CLUB, o Meat Me recupera o 
espírito intemporal de conceitos 
clássicos, constantemente 
renovados. Dirigido a todos os 
apreciadores de carne, este 
espaço divide-se em áreas 
distintas, como as refeições ou o 
bar, localizado na mezzanine, e 
que remete para outros tempos. 
Os sabores intensos da carne 
grelhada casam com o conforto 
e a elegância no Meat Me
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FILETE DE CAVALA MATURADO, GEL 
DE LIMÃO, BRÓCOLOS FUMADOS, 
MAÇÃ DESIDRATADA E MOLHO DE 
AZEDAS                    

Ingredientes (4 pax)
Cavala
Brócolos
Maçã Granny Smith 
Limão sumo
Limão zeste 
Iuzu zeste 
Iuzu seco
Agar
Azedas 
Azeite
Flor de sal
Pimenta preta
Funcho
Queijo da Ilha (24 meses)

Preparação 
Filetar a cavala e limpar de espinhas.
Temperar de sal, pimenta, azeite, sumo limão e iuzu seco 
em pó.
Colocar os filetes um sobre o outro em sentidos inversos, 
enrolar em película, seguido de vacum. Levar a cozinhar em 
BT 12m 60 C. Reservar. 
Levar os brócolos a fumar a frio, levemente, para que não 
percam a cor.
Com os restantes brócolos, fazer um puré temperado.
Com as azedas, fazer uma clorofila e texturizar. 
Laminar a maçã e desidratar sem que tome cor.

POMBO ROYAL, QUINOA, 
BETERRABAS, CHOCOLATE NEGRO 
E MENTA 

Ingredientes (4 pax) 
Pombo Royal 
Quinoa preta
Beterrabas baby
Cerejas
Menta marroquina
Couscous 
Amêndoa
Chocolate negro 
Açúcar pó 
Pimenta Jamaica 
Água de laranjeira
Massa brick  

Preparação
Retirar os peitos do pombo com a pele, temperar 
ligeiramente de sal e pimenta da Jamaica. Meter em saco 
próprio e cozinhar a BT 20m a 58 C. 
Retirar a perna inteira com a pata, desossar, temperar de sal 
e levar a confitar em gordura de ganso com especiarias (ao 
gosto) e casca de laranja.
Cozinhar 18m a 110C.
Cozer o couscous com menta e fazer uns “canelonnis” com 
massa brick e levar ao forno. 
Descaroçar as cerejas e colocar em pickles. 
Com as carcaças dos pombos, fazer um molho ao qual 
juntamos o chocolate. 
Cozer e desidratar a quinoa.
Servir conforme foto.

BRANCO & PRETO

Ingredientes (4 pax)
Limão Bergamota
Coco fresco
Água coco
Ananás 
Lima kafir
Iogurte natural
Leite 
Agar agar 
Açúcar pó 
Açúcar normal 
Malibu
Natas
Gelatina
Claras de ovo

Preparação    
Molho:  misturar o iogurte natural com o leite de coco, açúcar 
em pó e o Malibu.
Cremoso frio de ananás: natas, açúcar, gelatina, carvão 
vegetal. 

GASTRONOMIA

Onde fica? 
            
Meat Me
Largo do Picadeiro, 8 A
1200-027 Lisboa

Tel:+(351)  213 471 356
E-mail: reservas@meatme.pt 
Website: www.meatme.pt
Horário: 3.ª a 5.ª feira - 12h30/15h30; 19h30/00h00
6.ª feira - 12h30/15h30; 19h30/01h00
Sábado - 12h30/01h00
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Herdade das Argamassas (Junto à Fábrica da Novadelta,

direção Campo Maior - Portalegre) 7370-171 Campo Maior

T. +351 268 009 630 geral@centrocienciacafe.com39.041791 N, 7.098402 W

www.centrocienciacafe.com

Por toda a história a nossa história. 
Desde cedo, há muitos muitos anos, que o 
Homem quer mudar, quer criar, quer evoluir. 
Está na nossa génese, é o que somos, o que 
nos faz ser. Somos inquietos, temos ideias, 

ambições, queremos descobrir o que não se pensa por vezes 

existir. É esta a magia da história, os acontecimentos que fazem 

acontecer o mundo, dos povos, das famílias todos os dias durante 

todos os tempos. Dos mais simples processos hoje identificados 

como tal, mas que no passado foram enormes e complexas 

obras de engenharia e sabedoria, as grandes obras 

literárias, a invenção da imprensa, as voltas ao mundo, pelo 

mar ou pelo ar, as artes e as ciências, tudo evolui com a 

inquietação de nós mesmos até aos dias de hoje, onde chegar 

a outros planetas e galáxias marcam a agenda do dia. Tudo 
muda, até a forma como comunicamos, a língua, a tipografia, tudo está em 
constante mutação e evolução. Mas há uma constante. O que perdura simples, 
igual a si mesmo, puro. O nosso café, fonte de inspiração, caloroso e 
energético, de todos os continentes para todos os povos, sempre 
igual, sempre presente nos bons e maus momentos do calendário das 
efemérides. O café acompanhou todos estes acontecimentos 

marcantes, esteve na paz e na guerra, no contrabando, nos amores 

e desamores, na política e no negócio, na saúde e na sempre 

emocional vontade de vencer no desporto, nas casas de todos nós. 

A história do café está na história de todos os mundos, descubra-a 

na capital do café em Campo Maior no Centro de Ciência do Café.
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Líder de 
nome, 
líder no 
serviço

UM CLIENTE, UM AMIGO
RESTAURANTE LÍDER

“Tenho a casa que gostava de 
ter, no sítio que gostava de 
ter e os melhores clientes do 
mundo”. Quem o afirma é 
Manuel Moura, fundador 
e proprietário do Líder, 
restaurante situado na 
zona das Antas que é uma 
referência incontornável do 
bem comer no Porto. Neste 
espaço, os sabores tradicionais 
recebem tratamento VIP e são 
muitas as especialidades que 
atraem uma clientela seleta e 
muito fidelizada. Já foi palco 
para pedidos de casamento 
e para grandes negócios na 
área do futebol. Está há 32 
anos de portas abertas a receber 
clientes que, mais do que isso, 
são família e estimados como tal. 
É Líder de nome e também 
na arte de bem servir.  

texto CARINA RODRIGUES fotos SARA MATOS

MANUEL MOURA É O ROSTO E ALMA 
DO LÍDER. Há mais de três décadas, 
uma referência incontornável da alta 
cozinha do Porto, fruto da ambição 
e dedicação do seu proprietário, 
mas também do trabalho coletivo 
da equipa que o compõe. Que, qual 
orquestra afinada, faz com o Líder 
continue a ser aquilo que o seu 
proprietário sempre sonhou ser 
desde a abertura: uma referência do 
Porto, pela qualidade da gastronomia, 
assim como do serviço prestado 
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UM CLIENTE, UM AMIGO

Se perguntarmos ao comendador Rui Nabeiro, fundador da Delta Cafés, qual 
o prato que não dispensa quando vai comer ao Líder, a resposta é pronta: 
filetes de pescada. De facto, esta iguaria, é uma das especialidades desta 
casa de referência do Porto, acompanhada de arroz de tomate, embora o 
comendador peça sempre, também, umas batatinhas fritas à parte, cortadas 
bem fininhas, bem fritinhas, muito crocantes e estaladiças. 
Se, por esta altura, já está de água na boca, permita-nos que lhe despertemos, 
um pouco mais, o apetite. É que a ementa do Líder é variada e as especialidades 
mais que muitas. Aos filetes de pescada com arroz de tomate juntam-se a 
açorda de camarão com lagosta, o polvo à lagareiro, o cabritinho no churrasco 
e as tripas à moda do Porto, apenas para enumerar alguns pratos, assim 
como a incontornável lampreia, quando é época dela. Aqui reina a comida 
de conforto, impecavelmente confecionada. 
Com um serviço extremamente cuidado, 
onde a simpatia é a nota dominante, a vasta 
carta de vinhos, onde pontuam também os 
topos de gama da Adega Mayor, é mais um 
argumento suplementar para visitar este 
restaurante e, como remate final, “o café 
também ajuda”. Palavra de Manuel Moura, 
o fundador e rosto do Líder, que se apressa a 
detalhar: “Delta, claro está”. 
Vizinho da Praça Velásquez, na zona 
residencial das Antas, o Líder é a 
materialização do sonho de Manuel Moura. 
“Tenho a casa que gostava de ter, no sítio 
que gostava de ter e os melhores clientes 
do mundo, o que me dá um prazer enorme. 
Recebemos o cliente à porta, encaminhamos 
até à sala, acompanhamos desde o pedido. 
Mal é feito o serviço, procuramos saber se 
está do agrado do cliente. Não é só vender 
comida, isso qualquer roulotte faz. É todo 
um serviço. Quando se vem a um restaurante deste quilate, é para se ser bem 
tratado”, sustenta. 
Aberto há 32 anos, o Líder é uma casa com clientela muito fidelizada. 
Políticos, empresários, futebolistas, clientes de sempre. No Líder, já se 
fizeram pedidos de casamento e já se fecharam grandes negócios na área do 
futebol. Aos fins-de-semana, é ponto de paragem quase obrigatório com o seu 
cozido com carnes de Montalegre e Amarante. O restaurante nunca encerra, 
porque nunca se fecham as portas à família e é assim que Manuel Moura vê 
e sente os seus clientes. “É preciso vir ao Líder. Não se passa e entra. Somos 
muito estimados pelos nossos clientes”.
Homem realizado e feliz, confessa que vem todos os dias satisfeito para 
o trabalho. Faz o que gosta numa casa que lhe “enche as medidas”. Mais 
ainda, com uma equipa “fantástica e muito sólida”, que tem contribuído, e 
muito, para fazer o nome desta casa. Líder de nome, líder no serviço. “Há 
funcionários que estão comigo há 28 anos. Aliás, há uma senhora que, embora 
já esteja reformada, ainda vem trabalhar connosco todos os dias, para servir 
os almoços. A D. Odete é a única que se mantém desde a abertura da casa, 
há 32 anos. A nossa equipa é, de facto, família e eu sou responsável por ela. 

Quero que estejam bem e se sintam bem, para poderem ser felizes no seu 
posto de trabalho”. 
Uma forma de estar nos negócios que diz muito da forma de Manuel 
Moura estar na vida. Natural de Amarante, mais concretamente da 
freguesia de Carvalho de Rei, “que tem a melhor classificativa do Rally 
de Portugal”, Manuel Moura veio muito cedo para o Porto. Não devia 
ter mais que 13 anos e tinha acabado de concluir o sexto ano. Desde 
sempre, trabalhou na restauração, à exceção da experiência de um ano 
numa mercearia. Trabalhou muito e, sobretudo, aprendeu muito. “Tive 
a sorte de trabalhar sempre em boas casas. Não passei por muitos locais, 
porque sempre valorizei quem me trata bem. É uma filosofia que ainda hoje 
rege a minha forma de estar no negócio. A fidelização. Aos clientes e aos 

fornecedores. Como tal, sou cliente da Delta Cafés há 30 anos”. 
Em 1987, recém-casado, com 28 anos e algum dinheiro amealhado, 
pensou que estava na altura de dar o salto. “Um dia, passava nas Antas 
e vi que o Líder, que me tinha habituado a ver encerrado, tinha a porta 
aberta. Era um restaurante em dificuldades, estava para ser trespassado 
e tinha algumas dívidas. A proprietária mostrou-me o estabelecimento e 
fiquei impressionado com as condições fantásticas”. 
Ao fim de meio ano, fez-se o negócio. 12 mil contos, como se dizia no 
tempo dos escudos, foi o que custou o espaço, a que se juntaram mais 
seis mil contos para deixar o Líder do modo que queria. Mas em dois 
anos, o investimento pagou-
se. Desde então, superaram-se 
muitas crises na restauração, as 
subidas do IVA, todos os altos 
e baixos, mantendo o sonho de 
Manuel Moura vivo: ter uma casa 
de primeira categoria, sempre 
com toda a consistência.   

Onde fica? 
            
Restaurante Líder
Alameda Eça de Queirós 120/130
4200 - 272 Porto
Telefone: 225020089
Telemóvel: 919873191
E-mail: geral@restaurantelider.com
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CEAN adere à Semana Europeia
de Prevenção de Resíduos
As crianças do Centro Educativo Alice Nabeiro, em Campo Maior, desenvolveram um 
conjunto de ações de sensibilização dirigidas a toda a comunidade envolvente ao abrigo da 
Semana Europeia de Prevenção de Resíduos. Dirigida a um conjunto alargado de atores 
sociais, esta iniciativa visou promover a implementação de ações de sensibilização 
sobre sustentabilidade dos recursos e gestão de resíduos durante uma semana.

CORAÇÃO DELTA
SUSTENTABILIDADE
texto BRUNO FARIAS fotos D.R.

AS CRIANÇAS DO CEAN 
assumiram o papel 
de Eco-Auditores e 
procederam à verificação 
de boas práticas na 
separação de resíduos 
em diversas unidades 
do Grupo Nabeiro/
Delta Cafés, atestando 
o respetivo grau de 
conformidade com o 
Selo Ambiental “Gabinete 
Sustentável”
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alunos e divulgados oportunamente pelos Eco-Auditores. 
Para as iniciativas a desenvolver em 2020 irão ser considerados outros 
descritores ambientais tais como energia, água, cálculo da pegada carbó-
nica, entre outros aspetos a confirmar. 

Já na sua 11.ª edição, a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos (Eu-
ropean Week for Waste Reduction) tem vindo, ano após ano, a reunir 
cada vez mais adeptos em torno das questões associadas à prevenção 
de resíduos, tendo sido contabilizadas mais de 14 mil ações em toda a 
Europa. Números que demonstram a mobilização do seu público alvo, no-
meadamente, autoridades públicas, empresas privadas, sociedade civil, 
associações, ONG’s, redes europeias, empresas, indústria, comunidade 
escolar, assim como os próprios cidadãos, sensibilizando-os para a pro-
blemática dos resíduos.
Subordinado ao tema “Mude os seus hábitos. Reduza os seus resíduos!”, 
a Semana Europeia de Prevenção de Resíduos foi, igualmente, promo-
vida pelo Grupo Nabeiro/Delta Cafés, que sempre encarou os desafios 
ambientais como uma parte importante da envolvente empresarial e um 
motor da melhoria continua. Empenhados em promover as boas práti-
cas e a consciência ambiental de todos os que o colaboram com o grupo 
(clientes, fornecedores, colaboradores, acionistas e restantes “stakehol-
ders”), e através do Gabinete de Sistemas Integrados e Certificações em 
parceria com o CEAN foi possível passar a mensagem associada a esta 
semana temática, ou não fossem as crianças um veículo de comunicação 
para mudança.
Nesse sentido, diversas ações de sensibilização foram realizadas, em 
unidades tão distintas como a NovaDelta, a Adega Mayor, ou a sede da 
Manuel Rui Azinhais Nabeiro, promovidas por um total de 20 crianças, 
divididas em grupos de quatro, e sempre acompanhadas por um elemen-
to do CEAN ou da Gabinete de Sistemas Integrados e Certificações.
Os alunos realizaram, em modo auditoria, a verificação de boas práticas 
na separação de resíduos de acordo com uma check-list pré-definida para 
cada local avaliado, com os alunos a serem designados de Eco-Auditores 
e a estarem identificados com coletes refletores com a imagem alusiva 
ao Sistema Ambiental. Entre as tarefas que foram desempenhadas, os 
alunos assinalaram/distinguiram os gabinetes/áreas com as melhores 
práticas ambientais através de uma sinalética que atestava o grau de 
conformidade.
Uma iniciativa que se pretende que tenha continuidade, pelo que os da-
dos estatísticos resultantes das auditorias irão ser tratados em sala pelos 

CORAÇÃO DELTA

Testemunho Voluntário 
Coração Delta

Nome: Manuela Sampaio 
Naturalidade: Portuguesa
Na Delta Cafés desde: 2015
Área Profissional: Técnica Administrativa
.... e voluntária desde: Outubro 2015

O que representa ser voluntária? 
Ser voluntário representa a possibilidade de 
podermos contribuir de forma pró-ativa e 

proporcionarmos melhorias significativas na vida das pessoas com carências a 
vários níveis. Sinto-me sempre muito gratificada, quando podemos fazer alguma 
coisa em prol de quem necessita.

Qual o momento/ação que mais a marcou? 
O que mais me marcou foi uma ação solidária, denominada de “Caminhada 
Solidária”, efetuada no ano a seguir aos trágicos incêndios que deflagraram em 
Portugal. O valor angariado foi entregue em águas aos Bombeiros Voluntários.

Uma mensagem para aqueles que não são, ainda, voluntários? 
Deixo o meu apelo, para o direito e o dever que todos temos em ajudar, de forma a 
contribuirmos para a felicidade de alguém. Por muito pequena que seja a ajuda, ou o 
gesto, faz sempre a diferença.

DELTA SAÚDE
Porquê dar Sangue? 
 
O sangue está desde tempos 
imemoráveis ligado ao simbolismo 
da vida e da morte. Isto acontece, não por uma razão qualquer, mas, pelo 
facto deste precioso tecido do nosso organismo desempenhar funções 
de homeostase essenciais à nossa sobrevivência. A sua constituição é 
de tal maneira complexa, que a medicina de hoje ainda não conseguiu 
arranjar um substituto que se lhe assemelhasse. Daí que seja essencial a 
nossa contribuição como seres humanos solidários para que possamos 
continuar a salvar vidas. Sem a sua contribuição como dador(a), seria 
impossível continuar esta importante tarefa.
Em média, Portugal precisa de 1.000 unidades de sangue diárias para 
poder tratar dos doentes. E, como este bem não se produz, só através 
da generosidade dos dadores se pode manter um banco de sangue 
autossuficiente. Por outro lado, doar sangue é apenas um gesto que pode 
alcançar um fim sem preço – salvar uma vida.
Num país com uma população tão envelhecida como a nossa “é urgente 
fomentar este gesto juntos”. “O sangue humano continua a não ter 
substituto, pelo que ser dador pode fazer toda a diferença na vida de 
alguém. E é tão simples. Basta ser uma pessoa saudável, ter mais de 18 
anos e pesar mais de 50kg”.
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ROTEIRO DELTA
texto BÁRBARA SOUSA fotos SARA MATOS
TURIM BOULEVARD HOTEL 

Boulevard Hotel: 
marca TURIM ganha 5 estrelas
A Avenida da Liberdade, uma das mais emblemáticas artérias da cidade de Lisboa 
e montra privilegiada para marcas de renome mundial, foi o local escolhido para a 
inauguração do recente Turim Boulevard Hotel. Uma aposta estratégica do grupo que já possuía, 
na mesma avenida, o TURIM Av. Liberdade Hotel. De acordo com Ricardo Martins, CEO 
do Grupo TURIM, sendo o segundo hotel numa das principais avenidas da Europa, a lógica 
era que fosse uma unidade de cinco estrelas, reposicionando, assim, o grupo num segmento de 
mercado superior. A qualidade dos materiais e uma série de serviços obrigatórios à sua 
classificação evidenciam a distinção do TURIM Boulevard Hotel. Contudo, há coisas 
que não mudam: sente-se que se está a entrar num hotel TURIM. 

O TURIM BOULEVARD 
HOTEL ESTÁ SITUADO 
NUMA DAS MAIS 
EMBLEMÁTICAS 
AVENIDAS DE LISBOA, 
A AV. DA LIBERDADE, 
CONHECIDA ALÉM-
FRONTEIRAS. Com 
100 quartos, a nova 
unidade hoteleira 
do Grupo TURIM 
representa, também, 
a sua entrada 
num segmento de 
mercado superior,  
as cinco estrelas, 
que  vai conhecer 
desenvolvimentos 
durante os próximos 
anos
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ROTEIRO DELTA

Na avenida construída à 
imagem dos “boulevards” 
de Paris, e uma das mais im-
portantes e emblemáticas de 
Lisboa, conhecida além-fron-
teiras, encontra-se o TURIM 
Boulevard Hotel. O edifício 
manteve-se de acordo com o 
estilo obrigatório desta im-
portante artéria da capital 
portuguesa, que ainda tem 
traços do Passeio Público, 
construído depois do terra-
moto de 1755 pelo Marquês 
de Pombal, mas que vai jus-
tificando, cada vez mais, a 
comparação com os Campos 
Elísios. Restaurantes, tea-
tros, cafés e lojas de marcas 
de renome e templos do bom 

gosto situam-se lado a lado com este hotel, oferecendo uma infinidade de 
tentadoras distrações aos hóspedes que procuram um passeio relaxante na 
calçada portuguesa. “O hotel está localizado no centro da avenida, pelo que 
costumo dar como referência a Louis Vuitton: está a Louis Vuitton de um lado 
e nós estamos do outro, para georreferenciar a posição estratégica do hotel”, 
explica Ricardo Martins, CEO do Grupo TURIM.
Não fosse este o contexto onde se insere o TURIM Boulevard, este recente 
hotel marca também a entrada num novo segmento: o de cinco estrelas. 
Uma aposta estratégica para o grupo, que se reposiciona, assim, num seg-
mento de mercado superior. Trata-se de um “upgrade” no produto que o 
Grupo TURIM oferece, visto que todos os outros estabelecimentos abertos 
até hoje são de quatro estrelas.
Contudo, é de referir que a estratégia para a abertura de hotéis de cinco 
estrelas não termina com o TURIM Boulevard Hotel. Em Lisboa, das três 
unidades que vão abrir, num futuro próximo, duas delas serão de cinco es-
trelas: uma no Terreiro do Paço e outra na Avenida da República. “Ficamos 
na espinha dorsal de Lisboa com hotéis de cinco estrelas e os quatro estrelas 
ficarão nas ruas paralelas. Portanto, daqui a três anos, em 2022, contare-
mos, só em Lisboa, com 14 hotéis, sendo que três serão de cinco estrelas e 
os outros 11 de quatro estrelas. Fora de Lisboa, Sintra também terá um hotel 
de cinco estrelas. Coimbra, Porto, Ponta Delgada e Évora terão unidades de 
quatro estrelas”, clarifica.
O Grupo TURIM nasceu em 1992, em Portimão, no Algarve, com o Pre-
sidente Hotel. Nos quatro anos seguintes, manteve-se no Algarve, com a 
abertura de mais duas unidades. Mas ainda em 1992, abriu uma unidade 
em Azeitão, o Club D’Azeitão, um hotel  boutique inserido numa quinta de 
propriedade privada. Foi em 2002 que o grupo abriu a primeira unidade 
em Lisboa. Até este ano, têm vindo a inaugurar, consecutivamente, hotéis 
a um ritmo de um por ano. 2019 marcou, assim, a abertura do 11.º hotel 
em Lisboa, o TURIM Boulevard. “Temos, em obra, mais três unidades em 

Lisboa, uma em Sintra, uma em Coimbra, outra no Porto. Temos também no 
Funchal, que abrimos ainda este ano, e em Ponta Delgada. Em breve, vamos 
também iniciar a obra em Évora. Esse é o portfólio geral do grupo”, detalha 
Ricardo Martins.
Este esforço para engrandecer a oferta de produto do Grupo TURIM vem 
responder a várias forças na procura hoteleira e dentro do próprio grupo. 
Em primeiro lugar, porque, e à medida que foram aumentando o leque 
de oferta, sempre no mesmo segmento, foram os próprios clientes que  
questionaram quando é que elevariam o patamar do TURIM para outro 
posicionamento. Depois, respeitando o conhecido mote “location, location, 
location”, e tendo surgido a oportunidade de abrir um segundo hotel numa 
das principais avenidas da Europa, o segmento de cinco estrelas possibilita 
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Com três fachadas, o Boulevard está virado para três ruas: para a Avenida 
da Liberdade, para a Travessa Horta da Cera e para a Rua do Salitre. O 
restaurante que acolhe não tem o nome Boulevard e pede-o antes empres-
tado à rua para onde está virado, tendo acesso direto pela rua do Salitre, 
assim como internamente, através do hotel. O Salitre é um restaurante 
com cozinha mediterrânica, mas bastante baseada na gastronomia típica 
portuguesa. A partir de janeiro, pretende-se ainda avançar para o conceito 
de barra, com tudo o que é acepipes do mar, assim como otimizar o espaço 
para fazer showcookings para os clientes, com base nos produtos endóge-
nos da nossa costa.

Acima de tudo, Ricardo Martins sublinha que o Salitre é um restaurante. 
“Não queremos que seja um restaurante de hotel. Quando se fala em restau-
rante de hotel, as pessoas fogem a sete pés, porque em Portugal não há ainda 
a cultura de ir a um restaurante de hotel. Havemos de lá chegar. Vamos a 
Paris, a Londres ou a Madrid e é normal as pessoas irem almoçar a um res-
taurante de hotel. Não têm qualquer pudor nisso. Em Portugal, ainda existe 
essa resistência. Temos outras unidades em Lisboa onde temos restaurantes 
que funcionam muito bem, mas demorou algum tempo a habituar as pessoas 

a entrarem dentro do hotel 
para ir ao restaurante. Apesar 
de todos os restaurantes terem 
acesso direto da rua. O Salitre 
é um restaurante que está num 
hotel, por acaso. Mas é um res-
taurante”, conclui.

Onde fica? 
            
TURIM Boulevard Hotel
Avenida da Liberdade, N.º 159
1250-143 Lisboa
T: +351 210 408 780
E-mail: turimboulevardhotel@turimhoteis.com

ROTEIRO DELTA

otimizar ao máximo o investimento. Finalmente, porque existe, na cidade 
de Lisboa, uma lacuna em termos de oferta de hotéis de cinco estrelas. 
“Existe muita oferta ao nível das quatro e três estrelas, mas hotéis de cinco 
estrelas não. Com o aumento de turismo a que temos assistido nos últimos 
anos, as exigências foram também aumentando e diversificando-se. Há mais 
turistas a procurar hotéis de cinco estrelas. Assim, não tivemos quaisquer 
dúvidas que o segundo investimento na Avenida da Liberdade teria que ser de 
cinco estrelas. Foi esse o argumento que nos levou a elevar o posicionamento 
desta unidade”, refere.
Com um investimento de 25 milhões de euros, o TURIM Boulevard distin-
gue-se por uma série de serviços a que a classificação de cinco estrelas 
obriga. Mas não só. Ricardo Martins admite que “capricharam um pouco 
em alguma materialidade”, uma seleção que passa, essencialmente, pela 
aposta na qualidade dos materiais, como as pedras e madeiras de categoria 
superior à que se encontra nos restantes hotéis.
Ainda assim, ao se entrar no Boulevard, sabe-se que se está a entrar num 

hotel da marca TURIM. “Em todos eles, os hóspedes vão sentir o mesmo 
ambiente. O chão é sempre igual, há sempre pedra nas paredes, o inox, as 
madeiras e os veludos são característicos das nossas unidades. O cheiro - o 
marketing olfativo - é igual em todos os hotéis. A música ambiente é também 
idêntica e, cada meia hora, toca o hino do TURIM em todas as unidades”, 
refere o CEO. 
O TURIM Boulevard Hotel conta com 100 quartos, desde quartos superior, 
deluxe e suites. Também disponibiliza dois bares: o que tem o nome do 
hotel, Boulevard, fica logo a seguir à receção, e o Rooftop, no último andar, 
onde também se encontra a piscina e solário do hotel. Este último, em 
particular, é um ponto aliciante para os hóspedes, portugueses e interna-
cionais. O aproveitamento da cobertura do edifício segue a linha daquilo 
que é hoje feito a nível nacional e internacional, ou seja, aproveitar ao 
máximo os espaços que os edifícios já têm e “que era um crime não serem 
utilizados”, acrescenta o CEO.
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www.aguadovimeiro.pt

HIDRATE 
O SEU 
BEM-ESTAR
Da conhecida e recomendada família 
Vimeiro nasceu a água Vimeiro Lisa, de 
sabor leve e fresco, perfeita para todas as 
ocasiões. Às refeições é leve e fora delas 
é fresca, ideal para quem cultiva o gosto 
pela água e a quer apreciar em todos os 
momentos do dia. 
A começar por este.

AF_VimeiroLISA_DELTA_2018mira.indd   1 10/05/18   15:53
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Delta Cafés no 
31.º Congresso da AHP

A Delta Cafés esteve presente 31.º Congresso da Associação Hoteleira de Portugal, 
enquanto marca oficial de café. Uma participação onde as várias marcas do Grupo Nabeiro mostraram 

as suas mais recentes novidades e que teve como propósito mostrar que pretendem estar 
ao lado dos clientes e parceiros em todas as ocasiões.

Decorreu nos dias 20, 21 e 22 de novembro o 31.º Congresso da AHP – As-
sociação Hoteleira de Portugal. Este congresso contou com a presença de 
elementos do Governo, como Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Eco-
nomia e da Transição Digital, e José Maria Costa, presidente da Câmara de 
Viana do Castelo. Neste congresso, e para dinamizar os seis painéis que 
decorreram, estiveram presentes várias figuras de importância neste sector, 
como administradores e diretores dos maiores grupos hoteleiros de Portu-
gal, jornalistas, entidades ligadas ao turismo e outros parceiros que contri-
buem para o crescimento deste sector no país.
 Tal como nos anos anteriores, a Delta Cafés esteve presente como a marca 
oficial de café. Com o apoio do barista Francisco Malta, a empresa tinha um 
balcão onde foi feito o serviço de café expresso e se deu a provar algumas 
bebidas compostas. Neste espaço estava também uma máquina Etna com 
café solúvel Deltafast e outras bebidas. 
Nos momentos de coffee break, foram distribuídas amostras de Drip Coffee, 
uma ação bastante bem recebida por parte de todos os congressistas que 
desconheciam o produto. 
A presença da Delta Cafés fez-se também sentir com um balcão Tetley, com 
degustação e comunicação da gama de chás funcionais – Super Teas –, na 

qual se inserem as duas inovações deste ano (Digestion e Sweet Dreams). 
Para continuar a leva da inovação, esteve também presente a marca Delta Q, 
com o Coffee Qar e o novo blend MythiQ. Um momento bastante apreciado 
por todos, porque a maior parte dos presentes não o conhecia. 
A Delta Cafés deu também suporte nos coffee breaks e almoços, com os 
sumos Del´Fruit e os vinhos da Adega Mayor, em todas as refeições (dois 
almoços e um jantar).
O balanço final desta participação é bastante positivo, quer em termos de re-
cetividade de todos os participantes, mas também em termos de visibilidade 
da marca, que assim conseguiu mostrar que pretende estar ao lado dos seus 
clientes e parceiros em todas as ocasiões.
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MORADA: Herdade das Argamassas (Junto à Fábrica da Novadelta, direção Campo Maior - Portalegre) 7370-171 Campo Maior | T. +351 268 009 630
geral@centrocienciacafe.com HORÁRIO: 3ªFeira a 6ªFeira: 10h00–17h00 (Inverno) 10h00–18h00 (Verão) | Sábado e Domingo: 10h00–14h00 | Encerrado: 2ªFeira e Feriados

39.041791 N, 7.098402 W

www.centrocienciacafe.com

BOAS SÃO AS FESTAS
COM HISTÓRIAS E CAFÉ

FELIZ NATAL
E UM 2020

EM GRANDE
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