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II. OBJETIVO E ÂMBITO 
 

O Manual de Gestão Integrado descreve a história do Grupo Nabeiro – Delta 
Cafés, a sua missão, valores os nossos códigos de ética e conduta, o nosso 
compromisso social, a política e o Sistema de Gestão implementado na 
Novadelta, integrando os sistemas de gestão da qualidade, segurança alimentar, 
saúde e segurança do trabalho, responsabilidade social, conciliação e ambiente. 

O objetivo deste manual é copilar num único documento a história da Delta 
Cafés – Grupo Nabeiro, incidindo numa das empresas do Grupo, a Novadelta, 

empresa que se dedica à conceção, desenvolvimento, produção e 
comercialização de cafés e sucedâneos na Herdade das Argamassas em 
Campo Maior.  

Outro dos objetivos é divulgar os sistemas de gestão implementados e a sua 
relevância na Novadelta, outras certificações implementadas e relevantes para 
a sustentabilidade da organização. 

O manual de gestão integrado é o veículo de comunicação entre a empresa e as 
partes interessadas.  

Este manual é aplicado ao Grupo Nabeiro – Delta Cafés, incidindo na Novadelta, 
Comércio e Indústria de Cafés, Lda.  
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III. MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 

 

 

No mundo empresarial, as estratégias e 
as soluções devem visar uma aplicação 
socialmente correta, ambientalmente 
sustentável e, como seria de esperar, 
economicamente viável.  

A cultura do trabalho deve estar 
associada a rigorosos critérios de ética 
profissional. Maximizar e valorizar a 
produção recorrendo a ideias, 
preferencialmente nacionais, pode ser 
uma vantagem para a melhoria e 
desenvolvimento efetivo e sustentável 
do nosso país.  

É com este sentido de responsabilidade, 
e com uma vontade imensa de 
acrescentar valor a Campo Maior, que a 
Delta Cafés continua a reforçar o 
compromisso com o futuro do Alentejo, 
criando novos polos de produção, 
assegurando a criação de mais postos 
de trabalho e, por conseguinte, o 
crescimento sustentável desta vila 
alentejana. Localmente, crescemos e 
ficamos mais fortes; simultaneamente, 
estimulamos a economia do país.  

Inovar diariamente, criar estratégias e 
mecânicas diferenciadoras são aspetos 
a ter em conta para projetarmos o 
futuro das sociedades e a 
sustentabilidade das comunidades onde 
atuamos.  

Atualmente, enfrentamos novos 
desafios que não assentam somente na 
conquista de mercados, mas na 
crescente globalização do comércio, nas 
tendências dos consumidores e na 
incessante atividade da concorrência.  

 

 

 

 

 

Como é nosso apanágio, para a 
internacionalização definimos também 
uma estratégia sustentável. Queremos 
crescer, mas bem. Definimos 
prioridades e traçámos um plano 
minucioso que nos permite, com 
segurança e tranquilidade, avançar com 
os nossos produtos no mercado 
internacional.  

A Delta Cafés continua a ser a marca de 
confiança dos portugueses. Este facto 
deve-se aos valores e princípios de 
negócio pelos quais nos regemos. Uma 
gestão de rosto humano e um 
compromisso fundamental: encarar o 
futuro com responsabilidade e respeito 
pelas gerações vindouras.  

A nossa força está na permanente 
aposta em inovação e qualidade. 
Mantemos a competitividade e a 
excelência graças ao desenvolvimento 
de um negócio global e de um código de 
ética assente na transparência, 
integridade no negócio e particular 
atenção com as origens do café.  

Vamos continuar a trabalhar.  

Acreditamos na nossa equipa. 
Acreditamos no futuro.  

O nosso profundo agradecimento aos 
nossos clientes, fornecedores, 
colaboradores e restantes stakeholders 
pela confiança e trabalho que 
desenvolvemos em conjunto.  

Prometemos dar o nosso melhor para 
continuarmos a ser merecedores da 
confiança depositada em nós. 
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IV. MISSÃO E VALORES 
 

A Missão da Delta Cafés, ao longo dos tempos, tem sido corresponder às 
exigências reais dos clientes/mercados com vista à satisfação total e 
fidelização dos consumidores através de um modelo de negócio 
responsável, assente na criação e partilha de valor com as partes 
interessadas. 

Desde a fundação, a Delta Cafés assentou a sua atividade em valores sólidos e 
princípios humanos que se refletiram na criação de uma Marca de Rosto 
Humano, baseada na autenticidade das nossas relações com todas as partes 
interessadas. Ao longo da nossa cadeia de valor, procuramos implementar os 
valores que defendemos, através das nossas práticas, políticas e princípios. O 
respeito pelos nossos princípios é requisito fundamental para o 
desenvolvimento de uma relação sólida e duradoura. Pertencer à grande família 
Delta significa a partilha de valores com os nossos colaboradores. A seleção, 
qualificação e avaliação dos nossos parceiros depende da observação das 
normas de qualidade e dos Princípios Orientadores de Negócio, para garantir 
que os nossos produtos e serviços obedecem de forma integral ao mesmo 
padrão ético. 

 

 

INTEGRIDADE  

Integro é aquele cujo caráter é inteiro: não 

lhe falta nada e nada do que lhe é exterior 

pode penetrar nele e pervertê-lo. Nós somos 

íntegros. 

TRANSPARÊNCIA  

Transparência é a qualidade do que é 

transparente, ou seja, do que se deixa ver 

exatamente como é, sem qualquer diferença, 

disfarce ou engano. Nós somos 

transparentes. 

QUALIDADE TOTAL  

Como deixou escrito o filósofo, a qualidade 

é a propriedade em virtude da qual se pode 

dizer de uma coisa que ela é tal e qual.  

O povo, que não estudou filosofia, sabe o 

que disse o filósofo: do que vende produtos 

sem qualidade, diz que ele quer vender gato 

por lebre, fazer passar gato por lebre. 

LEALDADE  

Leal para com o outro é o que não viola a lei, 

ou pacto de comportamento, que acordou 

com ele.  

Essa lei é um compromisso entre ambos.  

Nós somos leais; respeitamos integralmente 

o nosso compromisso com o colaborador, 

com o público em geral. 

SUSTENTABILIDADE  

A sustentabilidade é a qualidade do que é 

sustentável.  

Sustentável é o que se sustenta, se aguenta 

naquilo que é; não cai aos bocados aos 

nossos pés, antes do seu período previsível 

de existência.
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HUMILDADE  

A violeta é o símbolo da humildade. É linda, 

mas como que esconde a sua beleza. Somos 

nós, é quem olha, que temos de olhar bem 

para nos apercebermos dessa beleza e valor. 

Não se exibe para ser vista, só está ali para 

que quem tem olhos para ver a veja.  

Nós somos assim. Estamos aqui. 

Trabalhamos. Procuramos ser úteis. Com 

esforço, sentido de bem-fazer, simplicidade. 

O resto não é connosco. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Responsável é o que responde pelo que faz 

ou deixa de fazer, diz ou fica por dizer.  

Irresponsável é o que vira as costas e cala.  

Todos somos sócios da sociedade. A 

sociedade é, precisamente, uma comunidade 

de sócios. Dela todos beneficiamos, para ela 

todos contribuímos. Respondemos uns 

perante os outros.  

Esta é a nossa postura de vida: a sociedade 

sabe, por longa experiência, que nós somos 

responsáveis. Assumimos os nossos deveres 

e respondemos pelo que fazemos. Podemos 

olhar todos os sócios olhos nos olhos, com 

limpidez. 

SOLIDARIEDADE  

 Solidário é o que está com o outro em 

alguma situação em que ele precisa de apoio. 

Pode essa situação ser mais ou menos grave. 

Mas nunca deixamos o outro sozinho 

quando ele precisa de nós. E o outro sabe 

isso.  

Todos os que colaboram ou se relacionam 

connosco sabem que estamos sempre com 

eles quando necessitam. Somos solidários 

desde o mais fundo de nós mesmos.  

Não queremos mostrar o nosso valor, só 

queremos ser o que somos e mostrar isso. 

Somos humildes. Com naturalidade, não para 

tirarmos partido disso. Não fazemos da 

humildade uma espécie encoberta de 

vaidade. 

SOLIDARIEDADE  

 Solidário é o que está com o outro em 

alguma situação em que ele precisa de apoio. 

Pode essa situação ser mais ou menos grave. 

Mas nunca deixamos o outro sozinho 

quando ele precisa de nós. E o outro sabe 

isso.  

Todos os que colaboram ou se relacionam 

connosco sabem que estamos sempre com 

eles quando necessitam. Somos solidários 

desde o mais fundo de nós mesmos.  

Não queremos mostrar o nosso valor, só 

queremos ser o que somos e mostrar isso. 

Somos humildes. Com naturalidade, não para 

tirarmos partido disso. Não fazemos da 

humildade uma espécie encoberta de 

vaidade. 

VERDADE  

O que é, é. Eis uma perfeita, e simples, 

enunciação da verdade. Verdadeiro é o que 

nunca confunde, no que declara ao outro, o 

que é com o que não é. Mentiroso é o que 

deliberadamente engana o outro com essa 

confusão.  

O Grupo Nabeiro presta-se culto à verdade 

como a uma divindade. Olhando, um por um, 

todos os valores que ornam a nossa fronte, 

em cada um lá está a marca da verdade. 

Ofender a verdade, no Grupo Nabeiro, é ferir 

todos os valores que compõem o rosto de 

quem somos. 

IGUALDADE E NÃO DESCRIMINAÇÃO 

Promover a igualdade de oportunidades e a 

diversidade como valores essenciais, não 

praticando qualquer discriminação  direta ou 

indireta, na admissão, na remuneração, na 

promoção, no acesso à formação, no 

despedimento ou na reforma, com base na 

ascendência, origem ou condição social, 

idade, género, sexo, orientação sexual, 

estado civil, situação familiar, património 

genético, capacidade de trabalho reduzida, 

deficiência ou doença crónica, 

nacionalidade, origem étnica, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, filiação 

sindical ou associativa, ou em qualquer outra 

base discriminatória.  

CONCILIAÇÃO 

A família é fundamental para o bem estar 

das pessoas, o Grupo Nabeiro, desenvolve 

programas de apoio à família em diferentes 

vertentes, tendo o Coração Delta como 

principal motor para o desenvolvimento 

destas atividades.  
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V. A NOSSA POLÍTICA 
 

A Política Integrada no âmbito dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Segurança 

Alimentar, Saúde e Segurança no Trabalho, Responsabilidade Social, Conciliação 

e Ambiente, e em consonância com a missão e visão do Grupo Nabeiro – Delta 

Cafés visa consolidar o posicionamento e atuação da empresa num quadro de 

respeito integral de uma forma socialmente responsável e sustentada, assente 

na transparência da informação e no respeito mútuo das relações que 

estabelece com as partes interessadas, e compromete-se com os seguintes 

valores e princípios: 

 Cumprir os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à atividade, 

assim como outros requisitos que sejam subscritos pela organização: 

 Antecipar, avaliar e promover de uma forma contínua e sistemática a 

satisfação das necessidades e expectativas de todas as partes 

interessadas visando progressivamente a sua confiança nos produtos e 

serviços; 

 Simplificar e otimizar os processos e recursos, através de uma gestão 

transversal para o desenvolvimento sustentável e procura da melhoria 

contínua; 

 Empenhar-se na resolução eficaz e eficiente das reclamações de todos 

os clientes, tendo para o efeito uma linha de apoio ao cliente e 

procedimentos definidos que suportam todo o processo de tratamento 

de reclamações. As sugestões, também são consideradas como imput 
para a melhoria; 

 Melhorar continuamente as suas atividades, métodos e equipamentos no 

local de trabalho, de modo a prevenir lesões, ferimentos e danos para a 

saúde dos seus colaboradores; 

 Melhorar continuamente e de forma progressiva o desempenho do 

sistema de gestão integrado e das atividades desenvolvidas, efetuando 

uma revisão periódica ao sistema, tendo como base os resultados da 

análise aos objetivos e indicadores definidos em cada área da 

organização. Estes devem estar em consonância com os resultados 

obtidos através do processo de diálogo com as partes interessadas e dos 

planos de contingência; 

 Promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, 

a sua motivação, formação, atualização, sensibilização permanente de 

forma a contribuir ativamente para atingir os resultados pretendidos 

pela organização; 

 Garantir a segurança alimentar em toda a cadeia de fornecimento, 

assegurando as três vertentes: Segurança Alimentar, Defesa Alimentar e 

Fraude Alimentar, para os produtos e serviços comercializados, 

garantindo a rastreabilidade, o controlo do programa de pré-requisitos, 

o controlo dos pontos críticos de controlo e o controlo dos pré-requisitos 

operacionais detetados na análise de perigos. Para o efeito, existe uma 

equipa multidisciplinar de segurança alimentar transversal a todas as 

áreas/ setores da empresa; 
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 Promover e garantir a minimização dos impactes das nossas atividades, 

bens e serviços em qualquer uma das etapas do ciclo de vida, tomando 

medidas e ações de forma a proteger o ambiente, prevenir a poluição, 

garantir a utilização sustentável dos recursos, a mitigação e adaptação 

às alterações climáticas, a conservação da biodiversidade e dos 

ecossistemas, mantendo o equilíbrio entre as exigências 

socioeconómicas e a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental 

e do seu desempenho ambiental; 

 Condenar o trabalho infantil, o trabalho forçado e compulsório, não 

compactuando com tais práticas por parte de terceiros, que nos forneçam 

produtos ou serviços; 

 Permitir a liberdade de associação e direito à negociação coletiva, não 

discriminando, garantindo o cumprimento dos princípios consagrados no 

Direito do Trabalho respeitantes a horários de trabalho, práticas 

disciplinares e remuneração, e garantir a conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal. 

 Promover medidas que permitam aos nossos colaboradores e famílias 

conciliar as necessidades profissionais com as familiares. 

 Apoiar os colaboradores do Grupo Nabeiro Delta Cafés em situações de 

saúde delicadas onde a necessidade de recursos financeiros é imperiosa 

e inadiável.  

 Promover o bem-estar físico e emocional de todas as pessoas ao serviço 

da empresa. 

 Assegurar um conjunto de serviços e regalias, a preços especiais de 

colaborador, facilitando o bem-estar da família.  

 

 

A ADMINISTRAÇÃO 
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VI. CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA 
 

O presente Código aplica-se a todas as empresas e colaboradores do Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, independentemente do seu vínculo laboral ou posição 
hierárquica que ocupem. Incluem-se também fornecedores, subfornecedores, 
subcontratados e prestadores de serviços.  

O Código é o instrumento no qual se descrevem os valores, os princípios éticos 
e as normas de conduta que pautam a atuação do Grupo Nabeiro, reforçando a 
lei, políticas e regulamentos dos setores de atividade nos quais o Grupo se 
insere. Visa também consolidar o compromisso do Grupo no âmbito dos 
Sistemas de Gestão Integrados (Responsabilidade Social - SA8000; Conciliação 
- NP4552); Sistema de Gestão da Qualidade- ISO 9001; Sistema de Gestão 
Ambiental-ISO 14001 e EMAS; Sistema de Segurança Alimentar- FSSC22000; 
Sistema de Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho - OHSAS 18001) bem 
como, as convenções da OIT e Declaração Universal dos Direitos do Homem.  

DIVULGAÇÃO E COMPROMETIMENTO   

O presente código é entregue aos colaboradores aquando da sua admissão no 
grupo e, encontra-se disponível no site (www.deltacafes.pt).  

A violação do Código quebra a confiança com o Grupo Nabeiro e com as suas 
partes interessadas, expondo o colaborador a sanções disciplinares individuais 
nos termos dos regulamentos em vigor, rescisão contratual ou até 
responsabilidades judiciais.  

ACOMPANHAMENTO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO   

A Equipa de Desempenho Social (EDS) cuja constituição é designada pelo 
Conselho de Administração do Grupo Nabeiro, é a entidade responsável pela 
implementação e acompanhamento do presente Código, pela sua interpretação 
e esclarecimento de dúvidas. A EDS é ainda responsável por zelar pelo seu 
cumprimento e por resolver qualquer questão relacionada com o seu 
incumprimento, tomando as providências que considere adequadas.  

Qualquer parte interessada poderá dirigir-se à EDS para solicitar 
esclarecimentos, apresentar reclamações ou denunciar qualquer outra situação 
irregular que possa constituir uma violação ou incumprimento das normas 
gerais refletidas no presente Código.  

Os nomes e contactos da EDS encontram-se disponíveis, no capítulo 6.4 deste 
manual e no site www.deltacafes.pt.  

REVISÃO DO DOCUMENTO  

O presente código poderá ser revisto a qualquer momento, sem periodicidade 
definida.   

Sempre que revisto, deverá ser validado pela administração e divulgado a todas 
as partes interessadas.  
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6.1 OS NOSSOS PRINCÍPIOS  
 

Promover a igualdade de oportunidades e a diversidade como valores 
essenciais, não praticando qualquer discriminação  direta ou indireta, na 
admissão, na remuneração, na promoção, no acesso à formação, no 
despedimento ou na reforma, com base na ascendência, origem ou condição 
social, idade, género, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, 
património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência ou doença 
crónica, nacionalidade, origem étnica, religião, convicções políticas ou 
ideológicas, filiação sindical ou associativa, ou em qualquer outra base 
discriminatória.  

Permite a liberdade de associação e direito à negociação coletiva, respeitando a 
liberdade dos colaboradores de formarem ou de se associarem a sindicatos, 
bem como o seu direito à negociação coletiva.  

Garante o cumprimento dos princípios consagrados no Direito do Trabalho, 
nomeadamente, mas não exclusivamente, no que respeita a horários de 
trabalho, práticas disciplinares, remuneração e conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal.  

Respeita a legislação em vigor assim como todos os regulamentos 
internacionais, nomeadamente as convenções da OIT e a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, encontrando-se este compromisso na política da 
empresa.  

Assume práticas para além do que está previsto na legislação ao nível da 
remuneração, horários de trabalho, saúde e formação profissional.  

Condena o trabalho infantil e o trabalho forçado e compulsório, não 
compactuando com tais práticas por parte de terceiros que lhe forneçam 
produtos ou serviços.  

Repudia qualquer situação de assédio a trabalhador ou candidato a emprego, 
com o objetivo ou o efeito de afetar a dignidade do indivíduo ou criar um 
ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador, em 
especial qualquer comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma 
verbal, não verbal ou física.  

Trata com respeito e dignidade todos os seus colaboradores e não utiliza 
práticas disciplinares abusivas.  

SAÚDE E SEGURANÇA  

Considera que os seus colaboradores são o ativo mais valioso da empresa, 
oferecendo um ambiente de trabalho seguro, melhorando continuamente as 
suas atividades, métodos e equipamentos no local de trabalho, de modo a 
prevenir lesões, ferimentos e danos para a saúde dos colaboradores.  
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DESENVOLVIMENTO PESSOAL  

Promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, a sua 
motivação, a sua formação, atualização e sensibilização permanentes, 
contribuindo assim ativamente para a concretização dos resultados pretendidos 
pela organização.  

 CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 

Cumpre os requisitos legais e regulamentares aplicáveis à atividade, assim 
como outros requisitos que sejam subscritos pela Grupo Nabeiro/Delta Cafés.  

DEVER DE INFORMAÇÃO  

Promove uma política de comunicação informativa, respeitando os princípios 
da transparência da comunicação.  

AMBIENTE  

Promove e garante a ecoeficiência das suas atividades de forma a prevenir a 
poluição, diminuindo o consumo de recursos naturais, de matérias-primas e de 
energia, promovendo a reutilização e a conservação da biodiversidade e dos 
ecossistemas.  

SEGURANÇA ALIMENTAR  

Garante a segurança alimentar em toda a cadeia de fornecimento para os 
produtos e serviços comercializados.  

RELAÇÕES COM OS FORNECEDORES  

Desenvolve parcerias tendo como base a transparência, sustentadas num clima 
de confiança reciproca e de elevado sentido de exigência técnica, ética e social.   

BOA GOVERNANÇA  

Antecipa, avalia e promove de uma forma contínua e sistemática a satisfação 
das necessidades de todas as partes interessadas, contribuindo para o aumento 
da confiança nos produtos e serviços.  

Simplifica e otimiza os processos e recursos, através de uma gestão transversal, 
visando o desenvolvimento sustentável e a procura da melhoria contínua.  

Empenha-se na resolução eficaz e eficiente das reclamações de todos os 
clientes, disponibilizando para o efeito os recursos necessários para a resolução 
e minimização das mesmas.  

 

6.2NORMAS DE CONDUTA: A RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES   
 

Os colaboradores do Grupo Nabeiro/Delta Cafés devem reger os seus 
comportamentos pelas normas que se seguem, assumindo que se comprometem 
com uma gestão de Recursos Humanos responsável.  
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CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO  

Exercer a sua atividade de forma íntegra e profissional, respeitando os valores, 
os princípios e os procedimentos internos do Grupo, bem como cumprir os 
requisitos legais e regulamentares aplicáveis à atividade, assim como outros 
requisitos que sejam subscritos pelo mesmo.  

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL   

Observar os princípios de lealdade, integridade, cooperação e respeito pelas 
hierarquias, pautando as suas relações recíprocas tendo por base um 
tratamento cordial, respeitoso e profissional.  

Promover a partilha de conhecimentos ou informações e a cooperação 
interdisciplinar, privilegiando o espírito de equipa.  

Ter desempenhos com elevado sentido de responsabilidade e cooperação, 
privilegiando simultaneamente o bom ambiente e o trato pessoal, quer com os 
colegas quer com os superiores hierárquicos.  

Respeitar o valor inerente a cada indivíduo, independentemente do seu sexo, 
estado civil, formação, deficiência física ou mental, casta, nacionalidade, raça, 
religião, orientação sexual, convicção ou filiação política ou sindical.  

RESPONSABILIDADES  

Os colaboradores devem:  

 Pautar a sua conduta de acordo com as responsabilidades que lhes estão 
atribuídas, sempre com isenção, competência, rigor e transparência, 
evitando gastos desnecessários e zelando pelo património e bens do 
Grupo;  

 Usar o poder que lhes tenha sido delegado de forma não abusiva, 
orientado para a consecução dos objetivos da empresa e nunca para a 
obtenção de vantagens pessoais, procurando de forma contínua o 
aperfeiçoamento e atualização dos seus conhecimentos e capacidades 
profissionais;  

 Respeitar os valores do Grupo Nabeiro e os princípios pautados neste 
Código, tanto nas relações internas como nas externas;   

 Reportar quaisquer irregularidades suscetíveis de por em causa o 
desenvolvimento dos negócios ou o bom nome do Grupo Nabeiro; e  

 Assumir um comportamento honesto e dedicado em todos os momentos 
da sua atividade, bem como respeitar os seus compromissos perante os 
demais colaboradores, superiores hierárquicos e perante o Grupo, 
empenhando-se na salvaguarda do seu prestígio e credibilidade e 
atuando sempre em conformidade com a lei.  

CONFLITO DE INTERESSES  

Evitar situações suscetíveis de originar conflitos de interesse, intervindo em 
processos de decisão que envolvam direta ou indiretamente entidades com 
quem colaborem ou tenham colaborado, ou pessoas singulares a que estejam 
ou que tenham estado ligados por laços de parentesco ou afinidade de qualquer 
natureza. Na impossibilidade de o fazerem, devem comunicar às respetivas 
chefias a existência dessas relações.  
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Abster-se de exercer quaisquer funções fora das empresas do Grupo, sempre 
que tais atividades ponham em causa o cumprimento dos seus deveres 
enquanto colaboradores, ou em organizações cujos objetivos possam colidir ou 
interferir com os objetivos do Grupo, exceto se autorizadas conforme 
legalmente previsto.  

CONFIDENCIALIDADE E SIGILO PROFISSIONAL  

Os colaboradores do Grupo Nabeiro, mesmo depois de cessarem as suas funções 
nas respetivas empresas, estão sujeitos ao sigilo profissional, em particular nas 
matérias que, pela sua objetiva importância, por virtude de decisão interna ou 
por força da legislação em vigor, não devam ser do conhecimento geral.  

De igual modo, devem usar, no interior do Grupo ou fora dele, reserva e 
descrição relativamente aos fatos e informações de que tenham conhecimento 
no exercício das suas funções e respeitar as regras internas instituídas quanto 
à confidencialidade da informação.  

Devem ainda abster-se de divulgar informação considerada sensível ou de tal 
forma relevante que, pelo seu conteúdo, possa ser suscetível de influenciar o 
valor do Grupo Nabeiro, designadamente, informação financeira, aquisições ou 
alienações de interesses acionistas ou de outros ativos, celebração, alteração 
ou revogação de acordo de cooperação estratégica, alterações na política de 
investimento, entre outras atividades do Grupo Nabeiro, durante o período 
anterior à sua divulgação pública.  

Todos os dados pessoais recolhidos deverão ser processados de forma 
imparcial, legal e cuidadosa, de forma a proteger a privacidade de cada 
colaborador e no estrito respeito pelas normas legais aplicáveis.  

A utilização ou transmissão de informações internas para o público externo 
apenas pode acontecer quando autorizada.  

RELAÇÕES COM OS PARCEIROS DE NEGÓCIO E TERCEIROS  

As relações com fornecedores devem desenvolver-se segundo processos de 
transparência e de estrita observância das condições acordadas, num clima de 
confiança recíproca e de elevado sentido de exigência técnica, ética e social, 
com especial empenho quando estejam em causa relações contratuais de longa 
duração.   

Os colaboradores devem evidenciar, no seu relacionamento com o público, 
disponibilidade, eficiência, correção e cortesia. Devem ainda assegurar que os 
pedidos dos consumidores sejam satisfeitos com celeridade e qualidade e que 
sejam prestadas as informações pretendidas de forma clara e compreensível.   

Os colaboradores estão determinantemente proibidos de aceitar ou solicitar, de 
clientes/fornecedores ou outras entidades, qualquer espécie de gratificação, 
pagamento, oferta, favor ou benefício pessoal.  

 Os colaboradores não devem obter vantagens pessoais na aquisição de 
produtos ou serviços de quaisquer entidades com as quais desenvolvam relação 
profissional, assim como não devem utilizar o património ou recurso da 
empresa em benefício próprio, salvo se previamente autorizado.  
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QUALIDADE/ SEGURANÇA ALIMENTAR/ AMBIENTE E SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

No âmbito da gestão dos Sistemas de Gestão Integrados (Qualidade, Ambiente, 
Segurança Alimentar, Saúde e Segurança no Trabalho e Responsabilidade 
Social), os colaboradores devem conhecer a Política e as regras de Qualidade e 
Segurança Alimentar, zelando pelo seu cumprimento no âmbito da sua 
responsabilidade.  

Sendo a segurança e a saúde e bem-estar dos colaboradores uma prioridade do 
grupo Nabeiro, todos deverão conhecer, cumprir e fazer cumprir as normas de 
Higiene e Segurança no Trabalho, bem como reportar quaisquer não 
conformidades verificadas.  

Os colaboradores devem conhecer e assegurar o Sistema de Gestão Ambiental 
e saber identificar onde devem atuar para reduzir o impacto ambiental, 
nomeadamente no que respeita ao consumo de recursos naturais, de matérias-
primas e de energia, promovendo a reutilização, conservação da biodiversidade 
e dos ecossistemas.  

LIDERANÇA RESPONSÁVEL  

Os responsáveis hierárquicos devem ser exemplares no cumprimento destas 
normas e promover a formação, esclarecimento, acompanhamento e avaliação 
das suas equipas, num sentido de melhoria contínua e transparência. Devem 
também garantir uma gestão participativa, onde todos os colaboradores possam 
contribuir com sugestões e/ou preocupações.   

DENÚNCIAS E OBSERVAÇÕES  

Os colaboradores devem reportar qualquer comportamento que esteja em 
conflito com este Código, sendo garantidos o anonimato e a confidencialidade, 
tanto para quem reporta como para quem é reportado.  

Para todas as partes interessadas, a comunicação ou denúncia de 
irregularidades podem ser comunicadas ou enviadas através dos seguintes 
canais disponíveis:  

Pelo telefone 268 680 000 ou enviadas para geral@gruponabeiro.com, que 
serão reencaminhadas diretamente para o email do Provedor do Cliente Interno 
ou, de acordo com o tipo de denúncia, enviado para o Gestor de Sistemas de 
Gestão Integrados ou diretamente à Administração.  

Os colaboradores internos têm também disponível o e-mail: 
provedor.cliente.interno@delta-cafes.pt, sendo o anonimato e confidencialidade 
garantidos em exclusivo na pessoa do provedor.  

 

6.3 ENVOLVIMENTO DA CADEIA DE VALOR  
  

O presente código é fundamental para estabelecer e sustentar relações 
legítimas, produtivas e duradouras entre organizações.  
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Qualquer organização, ao iniciar uma relação comercial com o Grupo 
Nabeiro/Delta Cafés, deve comprometer-se a alinhar a sua atuação com os 
princípios desde código.  

Para efeitos de análise e avaliação, o Grupo desenvolve auditorias anuais que 
pretendem aferir a conformidade legal dos requisitos do Sistema de Gestão 
Integrado junto dos fornecedores, subcontratados, prestadores de serviços e 
parceiros, bem como promover a participação em atividades de monitorização, 
identificação de causas e implementação de ações corretivas e preventivas para 
resolver qualquer não conformidade em relação aos requisitos.  

 

6.4. EQUIPA DE DESEMPENHO SOCIAL 

 

 

 

 

  



Manual de Gestão Integrado | 2018 

 

Revisão: 19           Data da Publicação: novembro de 2018 

©Gabinete de Sistemas de Gestão Integrados e Certificações 

17 de 52 

 

 

6.5 REGULAMENTO DO PROVEDOR DE CLIENTE INTERNO 
 

Artigo 1º   

Atribuições  

O Provedor de cliente interno é uma 
entidade que funciona como um meio 
para apreciação de sugestões e 
reclamações de clientes internos, tendo 
como principais atribuições:  

- A defesa e promoção dos direitos, 
garantias e interesses legítimos dos 
nossos clientes internos;  

- A proposta para adopção de medidas 
que contribuam para a melhoria 
continua;  

- A criação de um clima de diálogo e 
relacionamento consensual na solução e 
mediação de possíveis diferendos.  

 Artigo 2º  

Estatuto do Provedor  

1- O Provedor de Cliente é designado 
pelo Conselho de Administração por um 
período de 3 anos, automaticamente 
renovável.  

2- Ao provedor compete emitir 
recomendações sobre as sugestões e 
recomendações apresentadas e analisar 
e responder a reclamações que lhe 
sejam dirigidas.  

3- As recomendações emitidas pelo 
provedor adquirem natureza 
vinculativa após homologação pela 
Administração.  

  

 

Artigo 3º  

Os serviços do Provedor terão de dar 
uma resposta ao Cliente Interno no 
prazo máximo de 30 dias. Este prazo 
poderá ser excepcionalmente alargado, 
nos casos fundamentados de extrema 
complexidade, para 60 dias.  

 Artigo 4º   

Do recurso ao Provedor  

1 -As sugestões e reclamações de 
cliente interno, serão dirigidas ao 
Provedor através da Plataforma 
Eletrónica do Provedor do Cliente 
Interno, disponível em 
http://10.0.99.220/sugestoes, que se 
encontra no computador da entrada da 
fábrica.   

2- Estas reclamações ou sugestões são 
tratadas na Plataforma do Provedor do 
Cliente Interno, de acordo com o Manual 
do Provedor do Cliente Interno, que se 
encontra disponível em: 

https://gruponabeiro.sharepoint.com/D
eltacafes/Novadelta/Qualidade/Gestao_
Qualidade/Coordenao%20de%20Sistem
as/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDeltacaf
es%2FNovadelta%2FQualidade%2FGest
ao%5FQualidade%2FCoordenao%20de%
20Sistemas%2FManuais.  

Artigo 5º   

Anualmente será divulgado, 
internamente, um relatório onde serão 
identificadas as matérias sugeridas e 
reclamadas e exposto o tratamento 
dado. 
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VII. COMPROMISSO SOCIAL 
 

A Novadelta, em consonância com a missão e visão do Grupo Nabeiro/Delta 
Cafés visa consolidar o posicionamento e atuação da empresa num quadro de 
respeito integral de uma forma socialmente responsável e sustentada, assente 
na transparência da informação e no respeito mútuo das relações que 
estabelece com as partes interessadas.  

Neste sentido, em linha com a sua Política Integrada e com os requisitos da 
Norma Internacional de Responsabilidade Social (SA 8000:2014), reforça a 
comunicação sobre os seguintes compromissos sociais:   

Condena o trabalho infantil, o trabalho forçado e compulsório, não 
compactuando com tais práticas por parte de terceiros, que nos forneçam 
produtos ou serviços, estando disponível para o efeito o procedimento NDPF52 
– Reparação de Trabalho Infantil;   

Repudia qualquer situação de assédio a trabalhador ou candidato a emprego, 
com o objetivo ou o efeito de afetar a dignidade do indivíduo ou criar um 
ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador, em 
especial qualquer comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma 
verbal, não verbal ou física;  

Promove a igualdade de oportunidades e a diversidade como valores essenciais, 
não praticando qualquer discriminação  direta ou indireta, na admissão, na 
remuneração, na promoção, no acesso à formação, no despedimento ou na 
reforma, com base na ascendência, origem ou condição social, idade, género, 
sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, património genético, 
capacidade de trabalho reduzida, deficiência ou doença crónica, nacionalidade, 
origem étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas, filiação sindical ou 
associativa, ou em qualquer outra base discriminatória;  

Medidas de ação positiva: não serão consideradas discriminatórias as medidas 
de caráter temporário concretamente definido, de natureza legislativa, que 
beneficiem certos grupos desfavorecidos, nomeadamente em função do sexo, 
capacidade de trabalho reduzida, deficiência ou doença crónica, nacionalidade 
ou origem étnica, com o objetivo de garantir o exercício, e condições de 
igualdade, dos direitos previstos no Código de Trabalho e de corrigir uma 
situação factual de desigualdade que persista na vida social;  

Trata com respeito e dignidade todos os seus colaboradores e não utiliza 
práticas disciplinares abusivas, conforme definido nos Princípios de Conduta e 
Respeito das Normas de Higiene e Saúde e Segurança no Trabalho e Sistema de 
Gestão da Segurança Alimentar;  

Proporciona aos seus colaboradores um ambiente de trabalho seguro e 
saudável, implementando as medidas de prevenção adequadas e facultando os 
equipamentos de proteção individual e coletiva;  
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Promove o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, a sua 
motivação, formação, atualização, sensibilização permanente de forma a 
contribuir ativamente para atingir os resultados pretendidos pela organização;  

Garante o cumprimento dos princípios consagrados no Direito do Trabalho 
respeitantes a horários de trabalho, práticas disciplinares e remuneração;  

Assume práticas para além do que está previsto na legislação ao nível da 
remuneração, horários de trabalho, saúde e formação profissional;  

Permite a liberdade de associação e direito à negociação coletiva, respeitando 
a liberdade dos colaboradores de formarem ou de se associarem a sindicatos, 
bem como o seu direito à negociação coletiva;  

Divulga o presente Compromisso a todos os colaboradores, a todas as partes 
interessadas, sendo prestados todos os esclarecimentos relativos aos direitos e 
deveres em matéria de igualdade e não descriminação;  

Respeita a legislação em vigor assim como todos os regulamentos 
internacionais, nomeadamente as convenções da OIT e Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, encontrando-se este compromisso na política da 
empresa.  

Com base nestes compromissos, a Novadelta avalia periodicamente as suas 
práticas e adota as medidas que acredita necessárias para melhorar 
continuamente o seu desempenho social.   

Para todas as partes interessadas, a comunicação ou denúncia de 
irregularidades podem ser comunicadas ou enviadas através dos seguintes 
canais disponíveis:  

Pelo telefone 268 680 000 ou enviadas para geral@gruponabeiro.com, que 
serão reencaminhadas diretamente para o email do provedor ou de acordo com 
o tipo de denúncia enviado para o Gestor de Sistemas de Gestão Integrados e 
Certificações ou Diretamente à Administração.  

ou  

Entidade Certificadora   
Social Accountability International  
15 West 44th Street | New York, NY 10036   
Telefone: 212-684-1414   
Email: info@sa-intl.org  
 

Os colaboradores internos têm também disponível o e-mail: 
provedor.cliente.interno@delta-cafes.pt, sendo o anonimato e confidencialidade 
garantidos em exclusivo na pessoa do provedor.   

Caso seja constatada alguma violação dos princípios acima enumerados, a 
empresa assume o compromisso de reparar a mesma, através de ações 
corretivas e preventivas em conjunto com os demais envolvidos. 
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VIII. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO 
 

A fábrica da Novadelta insere-se na zona agrícola de Campo Maior, uma vila 
Alentejana do distrito de Portalegre. 

Numa perspetiva de identificação das questões externas e internas relevantes 
para o propósito da organização, procedemos ao recurso a duas ferramentas de 
análise: Análise PEST, para identificação dos fatores políticos, económicos, 
sociais e tecnológicos, que nos possam afetar externamente; e Análise SWOT, 
para identificação de forças, fraquezas, oportunidade e ameaças. 

 

8.1 ANÁLISE PEST 
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8.2 ANÁLISE SWOT 
 

 

8.3 PARTES INTERESSADAS 
 

Com o intuito de definir estratégias que garantam resposta às necessidades e 
expetativas das partes interessadas e minimizem o impacto da atividade na 
organização, a Novadelta definiu um procedimento documentado para proceder 
à sua identificação, avaliação e auscultação. 

O procedimento NDPF10 – Gestão das Partes Interessadas, define a 
metodologia adotada. 

Sabemos a importância que a comunicação tem para a nossa empresa e o seu 
impacto na satisfação das nossas pessoas. 

Efetivamente, a importância abrangente da comunicação interna é um fator 
crucial, impactando processos, fluxos e procedimentos, mas sobretudo 
garantindo a criação, dinamização e divulgação da cultura e valores da empresa, 
e dos seus projetos e objetivos.  

Mais do que isso, a comunicação interna permite aproximar culturas, geografias 
e áreas de negócio tão dispersas geograficamente quanto diferentes. 

Foi por essa razão que 2016 criámos um grupo de trabalho que desenvolveu 
algumas iniciativas prévias que tinham como objetivo macro, criar e 
implementar uma estratégia de comunicação interna para o Grupo Nabeiro – 
“Somos Grupo Nabeiro”.  
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Esta estratégia, passou pela 
definição de pivôs de 
comunicação interna em todas 
as empresas do Grupo 
Nabeiro. 

O que permitiu disseminar no 
Grupo Nabeiro uma 
comunicação sistematizada e 
atempada a todos os 
colaboradores. 

Na Novadelta os pivôs de 
comunicação interna são o 
António Paio e a Elsa Elias. 

Com o objetivo de reforçar a 
relação com os seus clientes, o 
Grupo tem defendido a criação 
de centros de atendimento, 
onde desenvolve uma relação 
personalizada com os seus 
stakeholders. 

O centro de atendimento “A Voz do Cliente”, sediado em Campo Maior, faz 
convergir, num mesmo local, todas as chamadas das inúmeras empresas que 
constituem hoje o Grupo Nabeiro. Através deste canal de comunicação e de 
apoio, todos os clientes têm, assim, a possibilidade de estarem mais perto das 
empresas e de apresentarem as suas sugestões e esclarecerem as suas dúvidas. 
Uma linha aberta para todo o mundo Delta. 

O projeto REGULAMENTO PROVEDOR DE CLIENTE INTERNO continua sendo uma 
entidade que funciona como um meio para apreciação de sugestões e 
reclamações de clientes internos, tendo como 
principais atribuições: 

 

 

 

 

 

 

 

O Coração Delta, a associação de solidariedade social do Grupo Nabeiro, foi 
criada com o objetivo de desenvolver projetos nas comunidades 
nomeadamente projetos de voluntariado e de apoio social. São seus associados, 
as empresas do Grupo Nabeiro e os seus colaboradores.  

 

 

  

Família 
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IX. HISTÓRIA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

9.1 HISTÓRIA 
 

Em 1961 Rui Nabeiro fundava a Delta Cafés na vila alentejana de Campo Maior. 
Hoje, pouco mais de meio século volvido, a Delta é uma marca de sucesso no 
país e no mundo, sendo um claro exemplo de pioneirismo, inovação e vontade 
empresarial.  

A evolução sustentada da Delta Cafés mostra a forma como a marca se foi 
introduzindo ativamente no mercado, antecipando oportunidades e 
implementando diversas mudanças. Foi assim que, a partir da segunda metade 
dos anos 70, a estrutura comercial se consolidou de forma decisiva, o que viria 
a originar, já em 1984, a separação entre as atividades comercial e industrial, 
sendo a primeira assegurada pela empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda. e 
a segunda desenvolvida pela Novadelta, Comércio e Indústria de Cafés, Lda. 

A emergência de novas tipologias de negócio, a necessidade de 
desenvolvimento de novos produtos de qualidade e a crescente exigência da 
prestação de um serviço alargado a áreas complementares ao café, implicaram 
o redesenho do negócio. Em 1998 a reengenharia operada no Grupo Nabeiro-
Delta Cafés levou à constituição de 28 empresas, abrangendo estas os mais 
variados setores, organizados por áreas estratégicas: Indústria, Serviços, 
Comércio, Agricultura, Imobiliário, Hotelaria e Distribuição. Graças a esta 
reorganização, as empresas do Grupo Nabeiro têm evoluído de forma contínua 
e sólida. 

A Delta Cafés tem vindo a adotar uma estratégia de inovação incremental, de 
caráter ativo, o que exige um considerável esforço e envolvimento transversal 
por parte do Grupo Nabeiro. Para dar corpo a essa estratégia, a marca aposta 
na capacidade de design, na qualidade dos seus recursos e no investimento 
contínuo em novos métodos de produção, garantindo melhorias ao nível dos 
processos e elevando a qualidade dos produtos. 

A maioria das inovações geradas na empresa são, muitas vezes, fruto de uma 
assimilação de conhecimentos resultantes da aprendizagem ao longo do 
processo produtivo (learning-by-doing), da utilização dos produtos (learning-
by-using) e também pela interação entre marca e os consumidores (learning-
by-interacting). No entanto, ao longo dos últimos anos tem-se vindo a verificar 
um aumento do investimento em Inovação e Desenvolvimento. 

Garantir a viabilidade financeira do Grupo implica estar atento às alterações 
dos mercados, mudanças dos hábitos de consumo e necessidades dos 
consumidores. Esta atitude impulsionou a inovação no Grupo Nabeiro-Delta 
Cafés, como forma de sustentar o crescimento económico e social da empresa. 

Inventar, idealizar, conceber, diversificar, renovar, desenvolver e criar são 
sinónimos da palavra “inovar”. Na Delta sempre sentimos necessidade de 
inovar, acrescentando valor ao mercado, aos nossos clientes e consumidores. 
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Novos serviços, embalagens e conceitos têm vindo a ser desenvolvidos ao longo 
dos anos. Mas quisemos sempre mais. Quisemos, sobretudo, criar tendências, 
para nós o verdadeiro significado de inovação. 

Um claro exemplo da nossa permanente atenção aos mercados e vontade de 
antecipar tendências foi a criação da Delta Q em finais de 2007. Apenas cinco 
anos depois, em 2012, a marca de café em cápsulas do Grupo Nabeiro alcançava 
a liderança daquele segmento de consumo em Portugal.  

O ritmo de dinamismo e inovação não mais cessou até aos nossos dias.  

Tal como o Delta Q, também a Delta Cafés lidera o mercado nacional do setor – 
distribuição moderna e canal Horeca – de forma continuada desde meados da 
década de 90 do último século.  

A nossa força está na aposta permanente em inovação e qualidade. Mantemos 
a competitividade e a excelência graças ao desenvolvimento de um negócio 
global e um código de ética assente na transparência, integridade no negócio e 
particular atenção com as origens do café. 

Vamos continuar a trabalhar, pois, “Acreditamos na nossa equipa. Acreditamos 
no futuro. O nosso profundo agradecimento aos clientes, fornecedores, 
colaboradores e restantes stakeholders pela confiança e trabalho que 
desenvolvemos em conjunto. Prometemos dar o nosso melhor para 
continuarmos a ser merecedores da confiança depositada em nós”. 

 

9.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

A partir da segunda metade dos anos 70, a estrutura comercial da Delta Cafés 

consolidou-se de forma decisiva, encarando de forma serena as novas 

exigências do mercado: desenvolvimento de novos produtos e serviços de 

qualidade global.  

É neste contexto que surge em 1984 a separação da atividade comercial, 

assegurada pela empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda., da atividade 

industrial desenvolvida pela Novadelta.  

Volvidos mais de 50 anos a marca afirma-se como um exemplo de pioneirismo, 

inovação e vontade empresarial.  

Com diferentes áreas de negócio, a Nabeirogest é a holding do Grupo Nabeiro 

constituído atualmente por 28 empresas, organizadas por 7 áreas estratégicas.  

A Delta Cafés, SGPS é a sub-holding constituída por todas as empresas que se 

dedicam à atividade principal do Grupo, importação, torrefação e 

comercialização de café, assim como as empresas de suporte.  
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9.3 ORGANIGRAMA NABEIROGEST, SA 
 

  

A DELTA CAFÉS, NA PESSOA DO SEU FUNDADOR, 

MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, TRANSPORTOU 

PARA O MODELO DE NEGÓCIO A ESSÊNCIA 

RELACIONAL DA MAGIA DO CAFÉ.  

CONHECEDOR DO MERCADO DO CAFÉ E 

EMPREENDEDOR POR NATUREZA, RUI NABEIRO 

DECIDE EM 1961 CRIAR A SUA PRÓPRIA MARCA DE 

CAFÉS. NA VILA ALENTEJANA DE CAMPO MAIOR, 

NUM PEQUENO ARMAZÉM COM 50 METROS 

QUADRADOS E SEM GRANDES RECURSOS, INICIA A 

ATIVIDADE COM APENAS DUAS BOLAS DE TORRA 

DE 30 KG DE CAPACIDADE. 
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X. NOVADELTA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉS, LDA. 

 

 

  

NOVADELTA, LDA. 

402 
NÚMERO DE 

COLABORADORES 
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10.1 PROCESSO PRODUTIVO 
 

O Sistema Produtivo da Novadelta tem vindo a ser reorganizado tendo em vista 

a satisfação plena das partes interessadas e o respeito pelas normas de 

qualidade, segurança alimentar, saúde e segurança no trabalho, 

responsabilidade social e os aspetos de natureza ambiental. 

ORIGENS DE CAFÉ 

Os princípios orientadores de negócio contribuem para a produção de café de 

forma responsável nas vertentes económica, social e ambiental. 

De forma a promover a biodiversidade, adquirimos mais de 60 origens distintas. 

RECEÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

O café recebido na Novadelta, chega em contentores selados, é originário dos 

mais diversos países produtores (Índia, Honduras, Colômbia, Brasil, Costa de 

Marfim, Camarões, Angola, Guatemala, etc.), sendo descarregado no armazém 

alfandegário em sacos de serapilheira com o peso aproximado de 60 kg cada.  

Ao café recebido retiram-se, amostras. Neste momento, é efetuada a primeira 

análise olfativa e visual do produto. Esta análise é efetuada por um elemento 

do laboratório ou pelo responsável alfandegário. 

No caso de se detetar alguma anomalia num saco, esse lote é imediatamente 

retirado. Caso contrário, se o café se encontrar em condições, é conduzida uma 

amostra para o laboratório, para determinação dos parâmetros definidos no 

plano de inspeção e ensaio. 

ARMAZÉM DE MATÉRIA-PRIMA 

O café verde rececionado, após analisado e testado no laboratório, está pronto 

para passar do Entreposto alfandegário para o armazém de matéria-prima. 

Antes de sofrer qualquer transformação, o café é armazenado em silos com 

atmosfera controlada, e cada silo só contém um lote de café verde. 

Antes de entrar no silo o café verde passa por um sistema de limpeza que 

funciona sob os seguintes princípios: 

 Separação de torrões e partículas mais grossas; 

 Separação de paus, pedras, arames, pregos, cordas, entre outros; 

 Separação de poeiras e matérias muito leves. 

No primeiro e segundo processos, a separação é feita pela vibração de peneiros 

ou crivos e zonas magnéticas, no terceiro processo as poeiras são aspiradas por 

correntes de ar geradas por ventiladores, dirigindo-as por ciclones.  
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Depois de passar pelo equipamento de limpeza, o transporte dos grãos verdes 

para os silos é feito por tubagens que no seu interior contêm tapetes rolantes, 

e que, por ação da gravidade, transportam o café verde para o interior dos silos, 

onde ficam armazenados, sob atmosfera controlada para evitar a deterioração 

e apodrecimento do café. 

TORREFAÇÃO 

O processo de torra é iniciado através de uma ordem dada pelo responsável da 

torrefação, onde indica qual a célula de café verde a descarregar. Aí abre-se a 

célula e o café verde vai chegar a uma balança onde é pesado e enviado, através 

de tubagens e de um sistema de ar comprimido, para os torradores. 

A Nova Delta possui torradores completamente automatizados, com sondas de 

temperatura, registos de perda percentuais de peso, células controladoras das 

alterações de cor do produto e dos fumos libertados durante a torrefação, 

temporizadores, permitindo que todas as operações possam ser comandadas a 

partir de um painel de controlo, obtendo-se no final um produto mais 

homogéneo. 

Após a torra procede-se a um rápido arrefecimento do café torrado, uma vez 

que se isso não acontecer o café continuaria a torrar mesmo sem adição de 

calor, devido à sua inércia térmica. Para este processo, o torrador já está 

munido de um sistema de pré-arrefecimento com vaporização de água e um 

arrefecimento propriamente dito, por movimentação mecânica de umas pás e 

por passagem de correntes de ar frio, até que o café torrado atinja a 

temperatura ambiente. 

Após o arrefecimento do café, segue-se a limpeza final. Esta limpeza tem como 

objetivo retirar as pedras e outras impurezas que ainda possam existir no café 

e que podem prejudicar a moagem e também a obtenção de um produto final 

de qualidade. 

A separação das impurezas é feita pela ação da gravidade, onde o café passa 

por um canal fortemente ventilado, e, como o café depois de torrado se torna 

mais leve, as impurezas depositam-se no fundo da máquina, tornando assim a 

limpeza mais fácil. 

FORMAÇÃO DE BLENDS 

Terminada a limpeza final do café torrado, este é transportado através de um 

tapete para uma balança, seguindo, por um sistema de nora, para a respetiva 

célula. 

Cada silo de café torrado tem 10 células e uma balança. Depois de ser dada uma 

ordem automática da sala de controlo, o café torrado vai entrar na balança e 

vai ser conduzido através de um sistema de nora para uma das misturadoras. 

A balança tem a finalidade de pesar determinadas quantidades de diferentes 

variedades de café, que, ao serem colocadas na misturadora, vão dar origem a 

um blend final. 
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A formação dos blends é uma operação muito importante porque conjugam-se 

várias características próprias de cada café como por exemplo a acidez, o corpo, 

o aroma entre outras. É muito importante saber conjugar estas e outras 

características para obter um bom blend de café. 

MOAGEM 

O café que vai ser moído, segue para um depósito e deste vai para o moinho 

através de um tudo de ar comprimido. 

Depois de moído, o café é conduzido para um depósito onde aguarda cerca de 

12 horas para desgaseificar e só depois poderá ser embalado. 

O controlo da moagem é muito importante para que o café expresso se 

apresente com ótima qualidade. 

EMPACOTAMENTO 

Após a formação dos lotes, o café em grão é transportado através de um tapete 

rolante para os depósitos das máquinas empacotadoras. O processo de 

empacotamento é automático. 

Na Delta existem três tipos de empacotamento: empacotamento sob vácuo, 

empacotamento com injeção de um gás inerte e empacotamento de cápsulas. 

O primeiro consiste em empacotar o café na total ausência de ar, ficando a 

embalagem com especto rígido e endurecido. Este método é considerado a 

melhor forma de conservação do café torrado em embalagem. Normalmente 

utilizam-se embalagem hermeticamente fechada com válvula de exaustão de 

gases, permitindo uma boa proteção contra as influências exteriores. 

O empacotamento com injeção de gás inerte consiste em reduzir o teor de 

oxigénio no interior da embalagem e substituir esse oxigénio por um gás inerte. 

De uma maneira geral, as percentagens de oxigénio inferiores a 0,5 % são 

suficientes para a estabilização das qualidades intrínsecas do produto durante 

18 meses.  

A máquina de empacotamento é composta por uma balança a qual vai fazer o 

controlo do peso, de cada um dos pacotes que saem da máquina. 

Posteriormente existe uma encartonadora, que vai fazer o agrupamento de dez 

pacotes, e, introduzi-los numa caixa de transporte. A caixa é novamente sujeita 

a um controlo de peso e ao passar na etiquetadora é colocada uma etiqueta que 

identifica o produto que sai da máquina (denominação de produto, peso líquido, 

ordem de produção, data de validade, lote de produção permitindo desta forma 

a rastreabilidade do produto, ITF e EAN). 

As máquinas das cápsulas caracterizam-se por ter um sistema de abastecimento 

de cápsulas e tampas que são reencaminhadas para a máquina e permitem o 

seu embalamento. A máquina é composta por balanças que asseguram o peso 

da cápsula e por sua vez da unidade de venda. O recurso a visão artificial nestas 

linhas permite assegurar que o produto cumpre os requisitos pré-estabelecidos. 
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CENTRAL DE PALETIZAÇÃO 

A caixa, após empacotamento, segue por elevador para a central de paletização, 

onde vão ser formadas as paletes. Quando a caixa chega á central de 

paletização, no transportador existem leitores óticos, que fazem a leitura da 

etiqueta, e a reencaminha para a linha correspondente ao produto onde vai ser 

formada a palete. Após conclusão da palete ela é envolvida e transportada 

automaticamente até á entrada do Armazém de Produto Acabado, onde se 

encontra um operador a dar entrada da quantidade de produto através de um 

terminal de leitura ótica, esta quantidade vai ficar registada num sistema 

interno SAP/R3. Através do sistema podemos garantir que a rastreabilidade do 

lote em todas as fases desde a origem até ao cliente. 

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

O produto ao dar entrada no armazém de produto acabado é armazenado em 

prateleiras, este armazenamento é assegurado pelo módulo WMT, que permitem 

a realização do FIFO, através de uma gestão do armazém baseada em leitura 

ótica das paletes e localizações de armazenamento. 

Existe também um cais de embarque da mercadoria onde os camiões encostam 

para serem carregados e distribuírem pelos vários armazéns de revenda, onde 

os distribuidores recolhem o produto para o levarem até ao cliente. 

ARMAZÉM DE MATERIAIS SUBSIDIÁRIOS 

Este armazém tem como função armazenar todos os materiais necessários para 

o empacotamento dos nossos produtos. Nele encontram-se as bobines relativas 

a cada blend, caixas de transporte, entre outros.  

Todo o material subsidiário está protegido com papel ou dentro de plástico, de 

modo a impedir qualquer tipo de contaminação, uma vez que se trata da 

embalagem primária do café, ou seja, aquela que está em contacto direto com 

o produto. 
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10.2 O NOSSO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 
 

O principal destaque do Sistema de Gestão Integrado da Novadelta é ser uma 
gestão participada assente em processos, com objetivos e metas claramente 
definidos para a satisfação das partes interessadas, para a redução dos 
impactes ambientais, para o controlo de potenciais riscos de segurança e saúde 
e para o controlo de perigos de segurança alimentar, sustentado num 
pensamento baseado no risco e oportunidades, que nos permite reduzir efeitos 
indesejáveis. 

O Sistema de Gestão Integrado promove uma consciencialização em todas as 
camadas da organização, visto promover o trabalho em equipa interdisciplinar. 

O nosso foco enquanto Sistema é mantermo-nos em constante comunicação 
com as diferentes partes interessadas, para que em cada momento possamos 
agir em função das alterações do processo, produto, mercado ou consumidor, 
integrando sempre que aplicáveis novas áreas de atuação. 

O Sistema de Gestão Integrado da Novadelta aplica-se à conceção, 
desenvolvimento, produção e comercialização de cafés e sucedâneos na 
Herdade das Argamassas, em Campo Maior. 

 

10.2.1 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 

Num mercado cada vez mais competitivo, a Novadelta, aposta na diferenciação 
através de uma estratégia de qualidade forte, a partir da identificação das 
necessidades das partes interessadas, a garantia de qualidade total e a 
prestação de um serviço global centrado na satisfação total das partes 
interessadas. 

Questões como a política e estratégia de liderança, de motivação dos 
colaboradores, da relação cliente/ fornecedor com vista à fidelização ou, do 
impacto na sociedade e os resultados da atividade da empresa, são hoje pontos-
chave na gestão integrada desta empresa. 

O principal destaque do Sistema de Gestão da Qualidade da Novadelta é ser 
uma gestão participada assente em processos, com objetivos e metas 
claramente definidos para a satisfação das partes interessadas. E promover 
uma consciencialização em todas as camadas da organização, visto promover o 
trabalho em equipa interdisciplinar. 

Neste sentido, a Novadelta foi a primeira empresa portuguesa de torrefação de 
Cafés a obter a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela norma ISO 
29002, em 1994. A certificação no Sistema de Gestão da Qualidade é a obtenção 
do reconhecimento dos procedimentos de avaliação e acompanhamento de um 
sistema da qualidade, praticados por uma empresa, que conduzem à atribuição 
da designação de “Empresa Certificada”. Com o passar dos anos, e com a 
evolução do referencial normativo da Qualidade a Novadelta tem revisto o seu 
sistema adequando-o aos novos conceitos e adaptando-o às práticas mais 
modernas de gestão. 
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Codex Alimentarius

2003
Certificação 

DS3027: 2002

2006
Certificação 
NPENISO22000: 2005

2016
Certificação 

FSSC 22000

 

A versão atual da norma ISO 9001:2015 foca-se no desempenho organizacional, 
exigindo às organizações que giram os seus processos para atingir os resultados 
desejados, que utilizem um pensamento baseado em risco na determinação do 
grau de planeamento e controlo necessários, gerindo processos e o sistema 
como um todo, utilizando o ciclo “Plan-Do-Check-Act”. (Apcer, 2015) 

O Sistema de Gestão da Qualidade foi, e continua a ser, a base de suporte do 
sistema de gestão integrado implementado na Novadelta.Com o decorrer dos 
anos, e com a evolução do referencial normativo da Qualidade, a Novadelta tem 
revisto o seu sistema, adequando-o aos novos conceitos e adaptando-o às 
práticas mais modernas de gestão. 

 

10.2.2 SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR 
 

Ao longo dos tempos, a alimentação desempenhou sempre, um papel 
importante na história da humanidade.  

Todos os intervenientes da cadeia alimentar, têm a responsabilidade de garantir 
a segurança dos produtos alimentares nas fases em que intervém, 
independentemente da natureza das atividades que desenvolvem.  

A existência de um sistema de segurança alimentar é um requisito legal para 
todas as unidades, industriais ou não, onde se proceda à preparação, 
transformação, fabrico, embalagem, armazenagem, transporte, distribuição, 
manuseamento e venda ou colocação à disposição do consumidor de géneros 
alimentícios. 

A Novadelta, desde cedo que se preocupa com a segurança dos produtos que 
disponibiliza aos seus clientes.  

O cronograma que se segue reflete a evolução do sistema de gestão da 
segurança alimentar na Novadelta: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, em 1999 implementou o sistema HACCP, o qual era reavaliado 
anualmente ou sempre que houvesse alterações de layout, equipamento, 
processos e/ ou matérias-primas.  
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No ano de 2003, foi estratégia da empresa certificar o sistema de HACCP pela 
norma DS 3027:2002, a escolha desta norma baseou-se no facto de não existir 
até ao momento nenhuma ISO. 

Em 2006 surge a tão esperada ISO direcionada para a Segurança Alimentar – 
NP EN ISO 22000:2005. A Novadelta, procede deste modo ao reajuste do seu 
sistema, de modo a incluir todos os requisitos da norma e proceder à sua 
certificação.  

As exigências em segurança alimentar aumentam, e cada vez mais os 
consumidores exigem responsabilidades a todos os intervenientes da cadeia 
alimentar. Fornecedores e clientes procuram metodologias eficazes para 
transmitir segurança aos consumidores, e as exigências mútuas são contínuas. 

Este fator contribuiu em 2007 para a adequação do sistema existente, 
integrando alguns dos requisitos da Norma BRC – Global Standard Food e IFS, 
de modo a satisfazer as exigências transmitidas por alguns clientes e 
aumentando o grau de segurança dos seus produtos. 

Numa perspetiva de melhoria contínua, em 2016, certificamo-nos no esquema 
normativo FSSC 22000, reconhecido pela GFSI (Global Food Safety Iniciative).  

Atualmente, o sistema de Segurança Alimentar implementado considera três 
vertentes:  

 

  

Estas três vertentes visam um sistema preventivo de controlo alimentar, 
mitigando adulterações intencionais e não intencionais que possam ocorrer na 
organização.  

O Código de Boas Práticas de Higiene e Fabrico implementado, os requisitos 
normativos da FSSC 22000, o controlo de qualidade, realizado 
fundamentalmente através de colheitas de amostras de matérias-primas, 
produtos intermédios e finais e a posterior análise para confirmação dos 
parâmetros fixados legalmente, permitem-nos: 

 



Manual de Gestão Integrado | 2018 

 

Revisão: 19           Data da Publicação: novembro de 2018 

©Gabinete de Sistemas de Gestão Integrados e Certificações 

34 de 52 

 

 Planear, implementar, operar, manter e atualizar um sistema de gestão 
da segurança alimentar destinado a fornecer produtos que de acordo 
com a utilização prevista, são seguros para o nosso consumidor; 

 Demonstrar a conformidade com os requisitos estatuários e 
regulamentares aplicáveis à segurança alimentar; 

 Avaliar e apreciar os requisitos do cliente e demonstrar a conformidade 
com os requisitos relativos à segurança alimentar acordados 
mutuamente, de modo a melhorar a satisfação do cliente; 

 Comunicar eficazmente as questões relativas à segurança alimentar, aos 
seus fornecedores, aos clientes e às partes interessadas mais relevantes 
na cadeia alimentar; 

 Assegurar que atua em conformidade com a sua política declarada sobre 
segurança alimentar;  

 Demonstrar esta conformidade junto das partes interessadas mais 
relevantes. 

Um bom desempenho na implementação do sistema de gestão da segurança 
alimentar conduz a ganhos económicos porque: 

 Reduz os custos da não qualidade; 
 Reduz os riscos alimentares e suas consequências na opinião pública; 
 Aumentam os proveitos devido à fidelização do consumidor, cada vez 
mais sensível à qualidade dos alimentos. 

O nosso sistema de gestão da segurança alimentar é auditado anualmente por 
uma entidade externa, e independente que verifica a conformidade com todos 
os requisitos.  

 

10.2.3 SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 
 

A Delta Cafés assume as responsabilidades tanto na criação de riqueza como na 
proteção do ambiente, pelo que adota práticas de gestão ambiental que 
permitem um conhecimento claro dos impactos provocados. Só uma perspetiva 
de gestão que integre a gestão ambiental proporcionará uma vantagem 
competitiva às empresas, pois o adequado tratamento das questões ambientais 
é um motor de inovação tecnológica e de crescimento económico. A 
implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) na Novadelta permite 
incluir aspetos ambientais na estratégia da empresa, de uma forma organizada, 
sistemática e contínua. 

O Sistema Gestão Ambiental (SGA) da Novadelta Lda. é um sistema só lido sobre 
a premissa de melhoria contínua no respeito pelo ambiente, demonstrado 
através de diferentes certificações e verificações baseadas em normas 
internacionais e, validado por entidades certificadoras de referência. 

Como sinónimo das preocupações ambientais, que vão além do cumprimento 
legal, a Novadelta Lda. obtém desde 2007 a Certificação do seu SGA segundo a 
norma NP EN ISO 14001 e, desde 2009 que possui a verificação de acordo com 
os requisitos do Sistema Comunitário de Eco-Gestão e Auditoria EMAS  
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promovido pela Comissão Europeia, aplicável a todas as organizações 
interessadas em mitigar e diminuir o seu impacto ambiental. 

 

O SGA é o conjunto de processos, práticas, métodos e meios que permitem à 
organização desenvolver uma abordagem sistematizada e aperfeiçoar as suas 
práticas de gestão ambiental, nomeadamente: 

O SGA abrange a gestão de matérias-primas, energia, água, emissões 
atmosféricas, resíduos, ruído, impacte visual e efluentes residuais, mantendo o 
equilíbrio entre as exigências económicas e o desenvolvimento ambiental e 
social. 

A sua monitorização permite que, ano após ano, se estabeleçam objetivos de 
desempenho e se implementem medidas de melhoria na Novadelta. A 
concretização e compromisso de melhoria contínua do SGA são assegurados em 
ciclos anuais de planeamento, implementação, verificação e revisão da 
estratégia. 

 

10.2.4 SISTEMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E SISTEMA DE GESTÃO DA CONCILIAÇÃO 

DA VIDA PROFISSIONAL, FAMILIAR E PESSOAL 
 

Ao longo da nossa cadeia de valor procuramos implementar os princípios de 
responsabilidade social: 

 Condenando o trabalho infantil, o trabalho forçado e compulsório, não 
compactuando com tais práticas por parte de terceiros, que nos forneçam 
produtos ou serviços de trabalho infantil, trabalho forçado ou 
compulsório e a discriminação em todas as suas vertentes. 

 Repudiar qualquer situação de assédio a trabalhador ou candidato a 
emprego, com o objetivo ou o efeito de afetar a dignidade do indivíduo 
ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 
desestabilizador, em especial qualquer comportamento indesejado de 
caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física; 

 Promover a igualdade de oportunidades e a diversidade como valores 
essenciais, não praticando qualquer discriminação direta ou indireta, na 
admissão, na remuneração, na promoção, no acesso à formação, no 
despedimento ou na reforma, com base na ascendência, origem ou 
condição social, idade, género, sexo, orientação sexual, estado civil, 
situação familiar, património genético, capacidade de trabalho reduzida, 
deficiência ou doença crónica, nacionalidade, origem étnica, religião,  
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convicções políticas ou ideológicas, filiação sindical ou associativa, ou 
em qualquer outra base discriminatória; 

 Tratar com respeito e dignidade todos os seus colaboradores e não 
utilizar práticas disciplinares abusivas; 

 Proporcionar aos seus colaboradores um ambiente de trabalho seguro e 
saudável, implementando as medidas de prevenção adequadas e 
facultando os equipamentos de proteção individual e coletiva, se 
aplicável; 

 Garantir o cumprimento dos princípios consagrados no Direito do 
Trabalho respeitantes a horários de trabalho, práticas disciplinares e 
remuneração; 

 Assumir práticas para além do que está previsto na legislação ao nível 
da remuneração, horários de trabalho, saúde e formação profissional; 

 Permitir a liberdade de associação e direito à negociação coletiva, 
respeitando a liberdade dos colaboradores de formarem ou de se 
associarem a sindicatos, bem como o seu direito à negociação coletiva; 

 Respeitar a legislação em vigor assim como todos os regulamentos 
internacionais, nomeadamente as convenções da OIT e Declaração 
Universal dos Direitos do Homem; 

 Agir lealmente dentro da legalidade com todos os competidores, não 
recorrendo a práticas restritivas que impeçam a livre concorrência; 

 Promover uma política de comunicação informativa, respeitando os 
princípios da transparência da comunicação. 

Desde a sua fundação, o modelo de gestão da Delta Cafés, assentou em 
princípios e valores que se refletiram no desenvolvimento de um modelo de 
negócio sustentável e na criação de uma “Marca de Rosto Humano”, porque 
consegue criar valor e autenticidade nas diversas partes interessadas. 

Integrada no universo Delta, a Novadelta demonstrou desde sempre 
preocupações de carácter social e ambiental, o que permitiu em 2003 ser a 
primeira empresa certificada no âmbito da Responsabilidade Social pela norma 
SA 8000. A preocupação em assegurar a sustentabilidade assente na 
rentabilidade económica, na redução dos impactos ambientais e criando um 
impacto social positivo, pauta a nossa atuação. 

A Novadelta garante voluntariamente a componente ética do seu processo e 
ciclo produtivo, prevendo a adequação à legislação nacional e ao cumprimento 
dos requisitos da norma SA 8000. 

A preocupação em promover o desenvolvimento da comunidade local justifica 
práticas e projetos que recuam à génese da empresa. Só assim se percebe a 
persistência da localização da empresa em Campo Maior e a criação de 
infraestruturas locais para dar resposta a necessidades da comunidade. 

A necessidade de formar e capacitar os nossos colaboradores motivou o 
estabelecimento de parcerias com escolas e universidades. Além disso, em 
2005, como parte integrante da Delta Cafés, a Novadelta passou a contar 
também com uma infraestrutura para a realização de formação: o Centro 
Internacional de Pós-Graduação Comendador Rui Nabeiro. 
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No âmbito da saúde e segurança, a organização proporciona aos seus 
colaboradores um ambiente de trabalho seguro e saudável, tomando medidas 
para prevenir acidentes e danos potenciais à saúde dos trabalhadores. 

A aquisição de um seguro de saúde gratuito para todos os colaboradores e com 
condições especiais para familiares, assim como a parceria com a Delta Saúde 
(núcleo que tem como missão o acompanhamento dos problemas de saúde dos 
seus colaboradores e aconselhamento clínico sobre boas práticas de saúde), 
pretende reforçar a atuação nesta área. 

A participação enquanto associado na Associação Coração Delta, instituição de 
solidariedade social fundada em 2002, com diversas valências, nomeadamente 
Intervenção Precoce, Equipa de Rendimento de Reinserção, Voluntariado e o 
Centro Educativo Alice Nabeiro, é mais um reflexo da nossa intervenção social. 

Foi ainda criado um Fundo Social com o objetivo de apoiar os colaboradores do 
Grupo Nabeiro Delta Cafés em situações de saúde delicadas onde a necessidade 
de recursos financeiros é imperiosa e inadiável, de acordo com o regulamento 
do mesmo. 

No que concerne às práticas com países produtores de café, o 
comprometimento com as origens remonta aos anos 90. A campanha “Um café 
por Timor”, que visava a construção de infraestruturas e escolas para a 
população, foi reconhecida pelo Social Accountability International com o 
“Positive Community Impact Award” em 2003. A intervenção em Timor 
pretendeu capacitar os produtores de café, valorizar o café de Timor e 
promover o desenvolvimento sustentado das comunidades. De salientar 
também a aposta que é feita no comércio sustentável, como meio para integrar 
as economias e combater as assimetrias globais entre as diferentes regiões do 
mundo, integrando cafés com a certificação UTZ, Café de Colômbia, Fairtrade e 
Rainforest alliance. 

Estamos também comprometidos com práticas empresariais sustentáveis nas 
origens, procurando incutir respeito ambiental aos nossos parceiros utilizando 
Cafés Biológicos, Cafés de Sombra e Cafés Certificados. 

O nosso compromisso para a conciliação através da definição de metas, 
recursos, responsabilidades, riscos/oportunidades, e processos de 
monitorização, em matérias como organização do trabalho, apoio profissional e 
desenvolvimento pessoal, e equipamentos, serviços e benefícios.  

Os benefícios esperados verificam-se ao nível da retenção e captação de 
talento, diminuição do absentismo e aumento da produtividade, redução de 
conflitos laborais, valorização da organização perante a comunidade local e 
internacional, e valorização dos seus produtos e/ou serviços. 

O âmbito da norma da Conciliação é a gestão da conciliação da vida profissional, 
familiar e pessoal na indústria dos cafés, conceção, desenvolvimento, produção 
e comercialização de cafés e sucedâneos. Comercialização e empacotamento de 
produtos complementares. 
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10.2.5 SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 
 

Sendo estratégia da Novadelta a prevenção e diminuição do risco de acidentes, 
surgiu de uma forma natural a certificação do Sistema de Gestão de Saúde e 
Segurança no Trabalho (SGSST) pelo referencial OHSAS 18001, num contexto de 
melhoria contínua, tendo a sua concretização sido alcançada em novembro de 
2003. 

Este referencial é um guia para a implementação do sistema de gestão de saúde 
e segurança ocupacional. Pretende-se com a implementação da OHSAS 18001, 
prevenir a ocorrência de lesões, ferimentos, acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, melhorar os tempos de paragem e, consequentemente, os custos 
económicos e sobretudo humanos. 

O compromisso da Novadelta em matéria de saúde e segurança no trabalho é 
evidente nos investimentos que se têm vindo a realizar, traduzindo-se em 
melhores condições de trabalho para os colaboradores e reforço de segurança 
nas instalações. 

Com a implementação do sistema de gestão da segurança, na Novadelta: 

Estamos determinados a proporcionar um ambiente seguro e saudável aos 
nossos colaboradores, subcontratados, clientes e visitantes, como à 
comunidade onde nos inserimos, garantindo o cumprimento da legislação; 

Reduzir e controlar os riscos com o objetivo de prevenir acidentes de 
trabalho, incidentes, ferimentos e doenças ocupacionais; 

Promover a formação e informação dos colaboradores sobre os riscos 
inerentes às atividades, sensibilizando-os para o cumprimento das regras de 
segurança; 

Consolidar uma cultura de segurança, com participação e envolvimento de 
todos. 

 

10.2.6 OUTRAS CERTIFICAÇÕES  
 

A garantia da qualidade da matéria-prima é fundamental para assegurar a 
continuidade dos padrões definidos em cada lote comercial.  

O modelo de compras da Delta Cafés assenta numa relação de profunda 
confiança nos parceiros e no conhecimento específico das características e 
qualidades utilizadas pela empresa. Este conhecimento mútuo gera valor para 
a cadeia de fornecimento, pois garante que as especificidades de qualidade da 
Delta Cafés são cumpridas. 

A preocupação com a sustentabilidade nas origens, é um propósito do Grupo 
Nabeiro, neste sentido adquirimos matérias-primas com certificações 
sustentáveis, das quais destacamos:  
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UTZ 
A   UTZ   Certified   é   uma   certificação   de sustentabilidade   para   café, cacau   e   
chá   trabalhando em conjunto com marcas existentes, de   entre   as quais a Delta Cafés.  
Os agricultores podem melhorar a produtividade, a qualidade e a eficiência dos 
produtos com o cuidado das pessoas e   do   meio   ambiente.   Os   consumidores podem 
desfrutar da sua marca favorita e simultaneamente contribuir para um mundo 
sustentável. 

A UTZ representa uma agricultura sustentável e melhores oportunidades para 
agricultores, as suas famílias e nosso planeta. O programa UTZ   permite   aos   
agricultores   aprender melhores métodos de cultivo, melhorar as  condições  de  
trabalho  e  cuidar  melhor  dos seus  filhos  e  do  meio  ambiente.  Através do programa 
UTZ, os agricultores cultivam melhores culturas, geram mais renda e criam melhores  

oportunidades, salvaguardando   o meio  ambiente  e  protegendo  os  recursos  naturais 
da Terra. 

 

CAFÉ BIOLÓGICO 
O   método   de   produção   biológico   combina   as melhores práticas ambientais que 
contribuem para um aumento de biodiversidade e a preservação dos recursos naturais.  
É um método de produção que   utiliza   substâncias   e   processos   naturais 
contribuindo para a produção de bens amigos do ambiente. 

Para os agricultores em MBP (método de produção biológica, o respeito pelos sistemas 
e ciclos da natureza são  uma  das  principais  preocupações:   

assegurar a saúde  do  solo,  água,  fauna  e  flora, contribuir para um elevado nível de 
biodiversidade e  utilizar  responsavelmente  a  energia  e  recursos naturais (água,  
solo,  matéria  orgânica  e  ar  são cruciais). Não é  permitida  a  utilização  de  qualquer  
tipo  de substância química. 

 

CAFÉ DA COLÔMBIA 
A  Federação  Nacional  de  Café  da  Colômbia  trabalha continuamente  na  melhoria  
das  condições  de  vida dos  agricultores  colombianos,  das  suas  famílias  e  no 
desenvolvimento das explorações de café de Colômbia.  

Este   trabalho   consolidou   a   Federação   como   uma instituição  que  promove  o  
desenvolvimento  social, produtivo,  ambiental,  educativo  e  de  infraestruturas básicas 
nas regiões cafeeiras. 

As   ações   e   programas   desenvolvidos   valeram   o reconhecimento nacional e 
internacional da Federação como uma instituição líder, eficiente e transparente. Com o 
passar dos anos, os programas de sustentabilidade da federação envolveram não só os 
produtores de café e as suas comunidades, mas também clientes através de alianças,  
diversos  elementos  do  governo  colombiano a  nível  nacional,  regional  e  local  bem  
como  diversas entidades  de  cooperação  internacional.  Graças à  sua capacidade  de  
gestão  nas  zonas  rurais  do  país,  a  FNC articula esforços, desenha e gera programas 
inovadores que vão ao encontro das necessidades dos agricultores, garantindo a 
sustentabilidade. 
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FAIRTRADE 
“Fairtrade” significa “comércio justo” e é  justamente  isto.  Surgiu na década de  60,  a 
certificação Fairtrade representa uma iniciativa que congrega responsabilidade social, 
sustentabilidade  e  competitividade  para  pequenos  e  médios  produtores.  A Fairtrade 
Labelling Organizations (FLO) é uma sociedade comercial sem fins lucrativos com base 
na responsabilidade social  e  que  tem  como  finalidade  garantir  a  equidade  no  
comércio internacional. 

O comércio justo é um movimento social cujo objetivo declarado é ajudar os produtores 
nos países em desenvolvimento a alcançar melhores condições comerciais e promover 
a agricultura sustentável.  O comércio justo é assente  em  três  crenças  fundamentais: 
primeiro, os produtores têm o poder de expressar a unidade com os consumidores. Em 
segundo  lugar,  as  práticas  de  comércio  mundial  que  atualmente  existem  promovem  
a distribuição desigual da riqueza entre as nações. Por fim, comprar produtos de 
produtores em países em desenvolvimento a um preço justo é uma maneira mais 
eficiente de promover o desenvolvimento sustentável do que a ajuda tradicional. 

A certificação funciona como uma cadeia, onde todos são certificados, não só o 
produtor, mas as indústrias também, de forma que toda a cadeia produtiva siga as 
regras do comércio justo.  

 

RAINFOREST-ALLIANCE 
A Rainforest Alliance  trabalha  para  conservar  a  biodiversidade  e  garantir  meios  
de subsistência sustentáveis através da transformação de práticas de uso do solo, 
práticas comerciais e comportamento do consumidor. As empresas, cooperativas e 
proprietários de terras que participam nos programas Rainforest-Alliance possuem 
padrões rigorosos que conservam a biodiversidade e proporcionam meios de 
subsistência sustentáveis. 

Esta Certificação baseia-se nos três pilares  da  sustentabilidade:  proteção  ambiental, 
equidade social e viabilidade económica, isto significa que os produtos que têm este 
símbolo foram produzidos através de práticas e métodos ambiental e socialmente 
responsáveis. 

 

HALAL 
Halal no idioma árabe significa permitido, autorizado, lícito, ou seja, está de acordo com 
as regras estabelecidas pela Lei Islâmica (Shariah) que rege os costumes e a vida diária 
dos muçulmanos. 

A Certificação Halal consiste num” processo pelo qual a Mesquita Central de Lisboa 
(organização islâmica reconhecida) certifica a aptidão da indústria em praticar os 
procedimentos Halal, ou seja produzir, armazenar e comercializar produtos destinados 
aos consumidores muçulmanos. O Certificado Halal “é um documento fiel de garantia 
emitido por uma instituição certificadora Halal reconhecida por países islâmicos, para 
atestar que a empresa, processo e os produtos seguem os requisitos legais e critérios 
determinados pela jurisprudência islâmica (Sharia)” 

A Certificação Halal atesta que os produtos respeitaram estas regras em todas as suas 
etapas de produção e industrialização. 

Deste modo, quando um consumidor islâmico adquire um produto com a certificação 
Halal, saberá que ele foi produzido respeitando as regras estabelecidas pela sua religião. 
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10.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DA NOVADELTA 
 

 

 

10.4 DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES  
 

No âmbito do Sistema de Gestão Integrado e Certificações da Novadelta a 
Administração delega na Gestora de Sistemas Integrados e Certificações as 
responsabilidades para: 

Assegurar que os processos que suportam o Sistema de Gestão da Novadelta 
(Qualidade, Segurança Alimentar, Ambiente, Responsabilidade Social, 
Conciliação e Higiene e Saúde no Trabalho) sejam estabelecidos, implementados 
e mantidos, de acordo com os referenciais normativos aplicáveis.  

Este objetivo comum é garantido por uma equipa multidisciplinar com 
competências técnicas específicas, transversais aos vários requisitos.  

A Gestora de Sistemas de Gestão Integrados e Certificações deve informar a 
Administração da Novadelta sobre o desempenho do Sistema de Gestão bem 
como comunicar qualquer necessidade de melhoria, no sentido de manter um 
Sistema de Gestão atualizado e eficaz. 

Garantir em toda a Organização o enfoque na Satisfação das Partes 
Interessadas, concretamente através do cumprimento dos seus requisitos. 

 

A ADMINISTRAÇÃO 
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10.5 MACROPROCESSO DA NOVADELTA 
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10.6 INTERAÇÃO ENTRE PROCESSOS 
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10.7 PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 
 

Com o objetivo de suportar o Sistema de Gestão Integrado e de evidenciar 
objetivamente o cumprimento dos requisitos que lhe estão associados, a 
Novadelta desenvolveu uma estrutura documental que pode ser resumida da 
seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O procedimento NDPF05 descreve em pormenor o sistema de gestão 
documental implementado. 
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Índice de Mapeamentos de Processos 

 

Mapeamento/ Processo  Líderes de Processo  

NDMP01  Gestão da Governação  
João Manuel Nabeiro/ Elsa 

Elias  

NDMP02  Gestão de Mercado  Alberto Pinto/ Paula Soeirinho  

NDMP03  Gestão do Planeamento Integrado  Catarina Pires  

NDMP04  
Gestão de Inovação Produtiva, Ensaios e 
Codificação  

Pedro Assude  

NDMP05  Gestão de Empacotamento  Nuno Travassos  

NDMP06  Gestão da Logística  Daniel Carixas  

NDMP07  
Gestão de Sistemas Integrados e 
Certificações  

Maria João Cunha  

NDMP08  Gestão de Engenharia  José Jorge Pereira  

NDMP09  Gestão Contabilística Financeira  Elsa Serra  

GNMP02  Gestão dos Sistemas de Informação  
Fernando Gonçalves/ Paulo 

Silva  

NDMP11  Gestão dos Recursos Humanos  Jorge Figueiredo  

NDMP12  
Gestão da Torrefação, Controlo e 
Análises  

Cristina Lourenço/ Adelino 
Cardoso  

GNMP10  Compras Centrais  Nuno Raimundo  
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Índice de Procedimentos Funcionais 

Procedimentos Funcionais  

NDPF01  Gestão de Metodologias de Perigos e Riscos 

NDPF02  Gestão do Planeamento da Torrefação  

NDPF03  Gestão de Resíduos  

NDPF04  Planeamento Logístico (Central de Pedidos)  

NDPF05  Controlo da Documentação Interna e Registos  

NDPF06  Gestão de Energia  

NDPF08  Auditorias   

NDPF09  Gestão de Mercado Externo  

NDPF10  Gestão das Partes Interessadas  

NDPF11  Gestão de Empacotamento  

NDPF12  Gestão de Ações Corretivas e Ações Preventivas  

NDPF15  Gestão de Recursos Humanos  

NDPF16  Planeamento Semanal Integrado  

NDPF17  Gestão Controlo do Processo  

NDPF18  Gestão de Stocks  

NDPF20  Acidentes  

NDPF21  Gestão de Denúncias / Inspeção  

NDPF23  Inovação e Investigação Produtiva  

NDPF24  Gestão Logística  

NDPF26  Contabilidade Geral  

NDPF27  Análises Contabilísticas  

NDPF28  Contabilidade Analítica  

NDPF29  Gestão de Engenharia  

NDPF30  Gestão da Comunicação  

NDPF31  Gestão dos Planos de Ação  

NDPF33  Gestão de Crise  

NDPF34  Programação  

NDPF35  Planeamento Estratégico Integrado  

NDPF37  Manutenção Corretiva  

NDPF38  Gestão de Orçamentação  

NDPF39  Gestão Estratégica de Governação  

NDPF40  Manutenção Preventiva  

NDPF41  Gestão da Portaria   

NDPF44  Gestão do Laboratório  

NDPF51  Gestão de Informação do Produto  

NDPF52  Reparação de Trabalho Infantil  

NDPF53  Retiradas  

NDPF54  Controlo da Documentação Externa  
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10.8 REQUISITOS DOS REFERENCIAIS VS. PROCESSOS NOVADELTA 
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