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DELTA  

 

CENTRO EDUCATIVO DE EXCELÊNCIA 

Um coração chamado Delta 

 

EMPRESA 

A partir da segunda metade dos anos 70, a estrutura 

comercial da Delta Cafés consolidou-se de forma 

decisiva, implicando em 1984 a separação da 

actividade comercial, assegurada pela empresa 

Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda, da actividade 

industrial, desenvolvida pela Novadelta SA, primeira 

empresa certificada neste sector, em 1994, pelo 

sistema de normas NP EN 29002. 

 

A emergência de novas tipologias de negócio, a necessidade de desenvolvimento de 

novos produtos de qualidade e a exigência crescente de prestação de serviço global 

alargado a áreas complementares ao café implicou um redesenho do negócio que 

culminou, em 1998, na reengenharia do Grupo Nabeiro/Delta Cafés. A necessidade de 

diversificação levou à constituição de 22 empresas, nos mais variados sectores: indústria, 

serviços, comércio, agricultura, imobiliária, hotelaria e distribuição, organizadas por áreas 

estratégicas. A constituição da sub-holding Delta Cafés, SGPS, veio reforçar a actividade 

principal do grupo. Nota ainda para a Nabeirorest Toldiconfex, a maior empresa de 

produção de toldos e luminosos em Portugal, e a Tecnidelta, especializada em 

equipamentos hoteleiros e assistência técnica. As empresas do grupo Nabeiro têm 

evoluído de uma forma contínua e sólida. Actualmente existem cerca de 180 cargos e 
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mais de 2 300 colaboradores. Distribuído em todo o mundo, o grupo regista um total de 

facturação consolidada na ordem dos 205,9 milhões de euros. 

 

A atribuição em 2005, à empresa Manuel Rui Azinhais Nabeiro Lda, pelo quinto ano 

consecutivo, do prémio da “Melhor Empresa do Ano na Distribuição Alimentar” pela 

Exame, no âmbito das “500 Maiores e Melhores Empresas”, vem condecorar o enorme 

esforço da marca Delta. 

 

Os valores e princípios de negócio do fundador da Delta deram origem ao 

desenvolvimento de uma gestão assente num compromisso: a responsabilidade para com 

o futuro. Assumindo, desde o início, que a competitividade depende da performance na 

área económica, social e ambiental, a Delta foi apostando num equilíbrio das diferentes 

necessidades através do diálogo com as partes interessadas e na inovação responsável. 

 

PROJECTO 

O projecto de voluntariado “Um Coração Chamado Delta” foi lançado por um grupo de 

colaboradores da Delta Cafés, no dia 28 de Março de 2000 – dia do aniversário de Rui 

Nabeiro, o fundador da empresa – como forma de homenagem. 

 

Este grupo começou por fazer uma recolha de roupas, 

brinquedos e livros para serem distribuídos por 

instituições de crianças em risco. Com o passar do 

tempo, surgiu a necessidade de dar forma jurídica ao 

grupo de voluntariado. A 31 de Janeiro de 2005 foi então 

constituído o “Coração Delta – Associação de 

Solidariedade Social”. Trata-se de uma instituição sem 

fins lucrativos, que pretende desenvolver actividades de apoio a crianças, famílias, idosos 

e população deficiente, assim como acções de integração social e comunitária, de 

assistência humanitária, de educação e formação profissional e de promoção e protecção 

da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina, curativa e de 

reabilitação. Assumindo como motor o dever moral de solidariedade e justiça entre os 

indivíduos, a sua área de actuação abrange o território nacional e estrangeiro. 
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É neste contexto que nasce no Alentejo o projecto pedagógico ”Centro Educativo Coração 

Delta”, cujos objectivos são a promoção de atitudes de responsabilidade social nos mais 

novos, o desenvolvimento de competências empreendedoras, o incentivo do espírito de 

cidadania e a promoção do equilíbrio entre o trabalho e o lazer. 

 

ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES 

O Centro Educativo estabelece parcerias com o grupo Nabeiro, o agrupamento de escolas 

de Campo Maior, a Universidade de Évora, a Escola Superior de Educação de Portalegre, a 

Direcção Regional de Educação de Évora, a Segurança Social de Portalegre e o Sporting 

Club Campomaiorense. 

 

O Centro Educativo Coração Delta destina-se a crianças da comunidade com idades 

compreendidas entre 3 e os 12 anos e tem capacidade para albergar cem indivíduos. 

Integra 13 colaboradores: educadores de infância, professores do 1ºCiclo, e auxiliares de 

educação, um animador sócio-cultural, um professor de música, um professor de 

expressão dramática e um professor de desporto. 

 

Tendo em conta o contexto social, psicológico e pedagógico-cultural das crianças, o 

Centro Educativo estrutura-se fundamentalmente em oficinas. As actividades 

programadas para cada oficina não obedecem a um programa curricular rígido, mas 

pretendem antes ser um espaço de aprendizagem através da 

experiência e da interacção com diferentes realidades. Deste 

modo, a criança será o realizador da actividade, enquanto que 

o educador/docente, responsável pela oficina, actuará apenas 

como impulsionador dessa actividade. O Centro Educativo 

contempla dois tipos de oficinas: as lúdicas e as educativas. 

As primeiras visam “aprender brincado”, enquanto as 

segundas respondem ao requisito “aprender fazendo”. No seu todo, as actividades 

ambicionam desenvolver a capacidade de criação e de produção e a prática 

empreendedora. 
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As actividades lúdicas contemplam várias oficinas: na “Zona de Acolhimento” é 

apresentado o “Livro Mágico” (um suporte informático de apoio às actividades 

quotidianas, uma forma alternativa e interactiva de explorar conteúdos multimédia) e o 

“Tapete Virtual” (que permite que várias pessoas partilhem o mesmo espaço virtual e que 

interajam com elementos virtuais projectados). No espaço “Um Pouco de Escola”, decorre 

o jogo “Lanterna Mágica”, que tem como objectivo descobrir os erros num texto. Na área 

“Biblioteca”, o Centro Educativo criou o “Comparador de Livros”, que permite que as 

crianças tenham total autonomia para fazer uma pesquisa sobre os vários livros que se 

encontram na biblioteca. No “Espaço de Ciência” é possível jogar a “Tábua Interactiva” 

(que permite às crianças interagirem com a matemática de forma divertida). No atelier 

“Artes Visuais e Tradições”, as crianças aprendem técnicas de pintura e escultura, assim 

como podem entrar no “Tagitable Quiz”, um local mágico no qual comandam as 

brincadeiras. Na oficina “Expressão Dramática”, as crianças assistem ao “Teatro das 

Marionetas” e no espaço “Culinária” existe uma mesa interactiva para mostrar quais as 

propriedades dos alimentos, as percentagens de gorduras, proteínas, etc.. 

 

As actividades educativas integram as seguintes oficinas: “Fazer Teatro – O Palco da 

Talia”, “Fazer Música – O Coreto de Euterpe”, “Fazer Dança – A Eira de Terpsícore”, 

“Culinária e Doçaria”, “Vamos ao Negócio”, “Jornal Electrónico Coração Delta” e “Um 

pouco de Escola”. 

 

RESULTADOS 

Os resultados não são para já mensuráveis, mas são claros: a oportunidade dada às 

crianças da comunidade de aprenderem de uma forma diferente e inovadora. O grande 

desafio será mais tarde constatar que as novas gerações, que passarem pelo Centro 

Educativo, estão mais aptas para lidar com as exigências e desafios do século XXI. E 

sobretudo garantem o espírito de solidariedade, a cidadania, a cooperação e o respeito 

pelo ambiente. A curto prazo, estas crianças podem também ser um veículo para “educar” 

as famílias em prol de práticas mais responsáveis. 

 

Mais informações em: www.delta-cafes.pt 

 


