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DELTA            

 

Projecto Planeta Delta  

 

EMPRESA 

Na década de 50, Rui Nabeiro constitui com os seus familiares a Torrefação Camelo. 

Mais tarde, em 1961, a empresa evolui para a Delta Cafés, símbolo de uma marca 

de sucesso em Portugal. 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 desenvolvida pela empresa Manuel Rui Azinhais 

Nabeiro Lda. da actividade industrial promovida pela Novadelta S.A., a primeira 

empresa certificada do sector, em 1994, pelo sistema de normas NP 29002/ISO 

9002. 

O Grupo Nabeiro integra hoje 22 empresas, num total de 2500 colaboradores. 

Dispõe de 34 departamentos comerciais na Península Ibérica, estendendo-se depois 

para África do Sul, Alemanha, Andorra, Angola, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, 

Bielorrússia, Cabo Verde, Canadá, China, EUA, Eslovénia, França, Irlanda, 

Luxemburgo, Macau, Marrocos, Mónaco, Moçambique, Polónia, Reino Unido, 

Holanda, Ilhas Channel, Índia, Suíça e S. Tomé e Príncipe. 

 

ENVOLVIMENTO 

Foi nos anos 90 que a Delta começou a promover cafés ligados a origens 

específicas, desenvolvendo então parcerias com produtores em Angola, Brasil e 

Timor. A campanha “Um café por Timor”, que visava a construção de infra-
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estruturas e escolas para a população, foi inclusivamente reconhecida pelo Social 

Accountability International com o “Positive Community Impact Award”, em 2003.  

Posteriormente, em 2007, lançou-se nas questões das alterações climáticas e da 

perda de biodiversidade. A independência geográfica entre o local das emissões e o 

seu efeito nefasto fazem desta realidade um problema global. No caso do café, o 

aumento de 2°C na temperatura pode provocar uma redução de aproximadamente 

um terço da área cultivável, originando abandono das terras, êxodo rural e exclusão 

social, o que pode agravar o actual contexto, reduzindo a capacidade de absorção 

de dióxido de carbono (CO2) para além de devastar habitats e ecossistemas. 

Consciente da importância de cada cidadão no combate às alterações climáticas e 

garantindo o envolvimento de todos os seus stakeholders – clientes, colaboradores, 

fornecedores, comunidade, ambiente, Estado e accionistas – a Delta desenvolveu 

então o projecto “Planeta Delta”, com o objectivo de despertar a consciência 

ambiental dos cidadãos e simultaneamente reduzir a pegada carbónica da empresa, 

contribuindo para a preservação da biodiversidade ao longo do ciclo de vida do café. 

 

PROJECTO 

No âmbito do projecto “Planeta Delta”, o Grupo Nabeiro começou por desenvolver 

uma campanha de sensibilização da sociedade, divulgada nas saquetas de açúcar da 

Delta e DeltaMagazine e difundida no site da empresa e nos media. As saquetas de 

açúcar foram um meio de comunicação de excelência, divulgando numa das faces 

alertas para um problema e na outra apresentando uma solução, sendo que todas 

as mensagens foram validadas pela Agência do Ambiente e enquadradas no 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas. Posteriormente à fase de 

sensibilização, foram oferecidas cem mil lâmpadas eficientes na compra das 

embalagens promocionais de café lote “Chávena”, acção que teve uma dupla 

funcionalidade: serviu de exemplo pedagógico do papel de cada um no combate às 

alterações climáticas através da redução em 80 por cento da energia consumida e 

permitiu a compensação das emissões da empresa e a diminuição da pegada 

carbónica do ciclo de vida do café, desde o transporte da origem, à torrefacção e 

distribuição ibérica até ao cliente. 
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O projecto “Planeta Delta” promoveu igualmente o consumo de produtos 

sustentáveis, nomeadamente dos cafés certificados pela Rainforest Alliance (os 

produtos oferecem a garantia de que os agricultores recebem uma remuneração 

premium e seguem práticas sustentáveis); do café proveniente do Comércio Justo 

(os agricultores recebem uma quantia justa pelo produto vendido); do café biológico 

(produzido por agricultura biológica, sem utilizar aditivos alimentares, pesticidas e 

fertilizantes químicos) e do café UTZ Certified, no âmbito dos compromissos 

assumidos com o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade.  

 

RESULTADOS   

São evidentes os benefícios desta iniciativa da Delta. A distribuição de 93 milhões 

de saquetas com mensagens de sensibilização sobre a problemática das alterações 

climáticas permitiu a consciencialização de forma alargada da comunidade. Esta 

acção fomentou o interesse da comunidade sobre a temática, sendo inúmeras as 

solicitações que a Delta tem recebido, por parte de Escolas Secundárias e 

Universidades, para fazer workshops sobre o projecto. Para além disso, a 

distribuição de 100 mil lâmpadas eficientes aos seus clientes irá permitir, ao longo 

do seu ciclo de vida, a compensação de 18 mil toneladas de CO2, segundo estudos 

verificados por uma entidade independente. 

Nesse sentido, a empresa continua a apostar afincadamente nesta área, lançando 

novos projectos para 2008. É disso exemplo a segunda edição do festival de Verão 

Delta Tejo que, apostando em bandas provenientes de países produtores de café, 

visa promover a diversidade cultural, a segurança e o respeito ambiental, através 

da redução de resíduos, da eficiência energética, do recurso a energias limpas, da 

racionalização do uso de transporte e a compensação das emissões de CO2, 

envolvendo para tal parceiros, bandas, fornecedores e participantes. A Delta Cafés 

está ainda a organizar um ciclo de conferências “Um outro Olhar”, que tem como 

objectivo fomentar uma reflexão conjunta sobre os desafios do século XXI, as 

oportunidades e o caminho a seguir. Uma nota ainda para o “Encontro de Parceiros 

Countdown 2010” que a Delta está a organizar, com vista a reflectir sobre as 

formas pelas quais as empresas podem contribuir para minorar a perda da 

biodiversidade. 
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Mais informações em: http://www.delta-cafes.pt/  

 

http://www.delta-cafes.pt/

