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Missão Reciclar 

DELTA PROMOVE RECICLAGEM DE MÁQUINAS DE 

CAFÉ ELÉCTRICAS 

 

 

EMPRESA 

DELTA CAFÉS SGPS, S.A., assegura a gestão de participações sociais de outras 

sociedades como forma indirecta de exercício de actividades económicas.  

Reúne um conjunto de empresas que se dedicam à importação, industrialização e 

comercialização de café torrado. 

 

O capital social da empresa é de 72.202.025 euros, com um volume de facturação 

de 240 milhões de euros e onde actualmente colaboram 1.671 pessoas. 

 

ENVOLVIMENTO 

Delta Q é o novo conceito de café expresso que funciona com um sistema exclusivo 

de máquinas e cápsulas, permitindo o consumo do verdadeiro espresso em casa. À 

facilidade de utilização alia-se a acessibilidade, já que as máquinas e blends Delta Q 

encontram-se à venda na grande distribuição, na maioria dos hipermercados 

nacionais, no espaço Delta Q no Atrium Saldanha e online, através do site www.q-

delta.net.  

 

Após um ano do lançamento deste novo conceito, a Delta Cafés foi confrontada 

com várias solicitações de clientes sobre o fim a dar às velhas máquinas. 
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PROJECTO 

A Missão Reciclar surge como uma iniciativa no âmbito Planeta Delta, que visa 

inverter o ciclo linear dos produtos, que de forma geral, terminam em aterros e 

lixeiras, degradando as paisagens e poluindo os solos. A Delta Cafés está 

consciente da responsabilidade enquanto fornecedora de equipamentos, 

relacionados com o negócio de café. Como tal, esta iniciativa pretende sensibilizar 

os consumidores para a necessidade da separação e colocação dos seus 

electrodomésticos nos locais adequados, tendo em vista a reciclagem. Em suma, o 

objecto desta iniciativa é garantir o tratamento adequado e a reciclagem dos 

resíduos, contribuindo para uma gestão mais racional dos recursos naturais, que 

favorece o combate às alterações climáticas e a preservação da biodiversidade, 

constituindo, desta forma, um passo rumo ao desenvolvimento sustentável.  

 

ACTIVIDADES 

Ao longo de dois meses, de Maio a Julho de 2009, a Missão Reciclar vai percorrer 

22 municípios de Portugal, divulgando a necessidade da reciclagem dos 

equipamentos eléctricos avariados ou sem utilização, através da dinamização de 

acções, em especial junto do público infantil. Durante os dois dias de permanência 

da Missão Reciclar em cada município, os cidadãos vão poder entregar as suas 

máquinas de café eléctricas usadas ou avariadas assim como todos os resíduos 

Eléctricos e Electrónicos, possibilitando que sejam encaminhadas para o fim mais 

adequado, a reciclagem. 

 

Para o desenvolvimento deste projecto, a Missão Reciclar conta com a parceria da 

Amb3E, Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos 

e Electrónicos. 

 

A Amb3E irá assegurar o devido encaminhamento dos Resíduos de Equipamentos 

Eléctricos e Electrónicos (REEE), assim como a sensibilização dos cidadãos para a 

necessidade de reutilizar e reciclar correctamente os EEE, contribuindo, dessa 



 

BCSD PORTUGAL 3 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

forma, para a melhoria do desempenho ambiental de todos os agentes económicos 

envolvidos durante o ciclo de vida desses equipamentos. 

 

Numa óptica de inverter o ciclo linear dos produtos, a Delta tem vindo a focar-se na 

preocupação de reduzir o número de resíduos produzidos, assim como na 

necessidade de garantir a reciclagem de todas as suas embalagens. Deste modo, 

iniciou uma acção de recolha das cápsulas na loja Delta Q, a qual pretende-se que 

venha a alargar a nível nacional. As cápsulas recolhidas são encaminhadas para a 

unidade industrial da Novadelta, onde se processa à separação entre o resíduo da 

cápsula e o da borra do café. Seguidamente, estes dois resíduos seguem caminhos 

distintos. O resíduo da cápsula segue para a empresa Valnor, onde será submetido 

a um processo de reciclagem de plásticos. O resíduo da borra é encaminhado para 

a compostagem. 

 

RESULTADOS 

A mudança de atitudes e comportamentos é fundamental para travar o 

aquecimento global. Consciente da importância de cada cidadão no combate às 

alterações climáticas, a Delta continua empenhada em despertar a consciência dos 

cidadãos para a importância de cuidarmos o Planeta. 

 

 


