
TITULO

Repensar os Plásticos 

na Transição para uma 

Economia Circular no 

Mundo Delta
Desde 1961 até agora…



• Assinatura João Nabeiro

EmpresaFamiliar

Desdeo ínicioque 

Rui Nabeirotrata

todososclientes

comoamigos, e 

dedicoutodaa sua

vidaaonegóciodo 

café.

A suafamiliasegue 

o mesmocaminho.



DELTA CAFÉS - BRANDDelta Cafés – Um Cliente Um Amigo

Love Brand,  o 

relacionamentode  

proximidadeé

fulcralpara 

conquistaro 

coraçãodos 

consumidores



+55
Anos de história

+3 200
Empregados

+60 000
Clientes directos

+350M€
Turnover

+35
Presente em mais de 35 Países

8
Operações Directas

Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, 

Suiça, Angola, Brasil e China

#1
Maior Torrefatora da Peninsula 

Ibérica

Desde 1961 até agora…



Canada

United States of 

America

Brasil

Angola

Cabo Verde

Guiné Binssau

Moçambique

Qatar

São Tome e Principe

Senegal

África do Sul

China

Cazaquistão

Macau

Timor

Emirados Árabes

Unidos

Andorra

Bélgica

Ilhas Channel

Dinamarca

Estónia

França

Alemanha

Irlanda

Luxemburgo

Moldávia

Mónaco

Holanda

Polónia

PORTUGAL

Roménia

Espanha

Suiça

Turquia

Reuno Unido

Ucrânia

Operações Diretas

Operações Indiretas

Mercados Internacionais



O caféé o elemento 

central de encontro 

entre pessoas.

Faz partedo 

quotidiano dos 

portugueses.



O CAFÉ PORTUGUÊS

Em PORTUGAL, 80 % 
da população bebe café diariamente, em
média 2,5 chávenas por dia.

O Expresso faz parte do estilo de vida
português e é mundialmente conhecido
pelo seu aroma, sabor e equilibrio perfeito.

Está integrado no modo de vida do 
Português e da história do país. E talvez 
esta seja a razão pela qual todos os turistas 
queiram experimentar o café Português.



A NOSSA MISSÃO

Corresponder às expectativas dos nossos 

Consumidores assegurando a total satisfação 

dos nossos Clientes através de um modelo de 

negócio assente na Criação e Partilha de Valor.



OS NOSSOS VALORES



A NOSSA POLÍTICA INTEGRADA



AS NOSSAS CERTIFICAÇÕES



O SGA é um conjunto de processos, práticas, 

métodos e meios que permitem à organização:

Sistema Gestão Ambiental (SGA) 

 Minimizar os Riscos Ambientais

Protegendo o ambiente e responder a alterações nas condições 

ambientais em equilibrio com as necesidades socio-económicas

 Aproveitamento de sinergias entre negócios

e melhorias nas políticas e na simplificação de procedimentos 

(sistema de gestão)



Sistema Gestão Ambiental (SGA) 

 Formação e Competências

Aumento de competências através de ações de formação e 

sensibilização ambiental aos colaboradores

 Envolvimento e Satisfação das Partes Interessadas

 Posicionamento do Grupo Nabeiro

em questões de sustentabilidade e reforço da imagem 

socialmente responsável.



COMPROMETIDOS permanentemente com 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 a

natureza, 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 sócio-económicas e a

melhoria contínua do Sistema de Gestão
Gabinete Qualidade e Certificações
Novembro 2015



A INOVAÇÃO AO SERVIÇO DE TODOS

A inovação é fundamental para apoiar o crescimento 
económico e social da nossa empresa, dos nossos 
produtos e das nossas marcas.
Além disso, é essencial criar valor para os nossos 
consumidores.

DELTA - INOVAÇÃO

 250 direitos de propriedade industrial
 Direitos de propriedade industrial em 47 

países
 Empresa mais inovadora em Portugal em 

2013
 Equipe de inovação da Delta Cafés => 

Diverge

PENSAMENTO 
ESTRATÉGICO

GESTÃO 
INTEGRADA 

PELA DIVERGE
CRIAÇÃO DE 

VALOR ID&T

DESENVOLVIMENT
O DE PRODUTOS



DELTA SEGREDO DO SUCESSO.
ORIGENS, TORRA E BLENDS

A receita é secreta, mas o 
produto é famoso!

Com a ambição de entregar 
sempre o melhor café, a 
Delta desenvolveu know-
how incomparável sobre 
como gerir toda a cadeia 
de valor do processo de 
produção.

Delta 



BLENDS

Cafés de diferentes 
origens e um método de 
torrefação especial, a 
Delta cria misturas 
surpreendentes com 
sabores únicos.

Delta 

TORRA

A Delta é especialista em 
torrefação mediterrânica. 
É um processo mais lento, 
conduzido a temperaturas 
mais baixas, mantendo o 
verdadeiro aroma de café 
e evitando o sabor 
queimado.

ORIGENS

A Delta contribui para a 
biodiversidade. Com 
mais de 60 origens de 
café, a Delta seleciona 
os as melhores 
qualidades e os perfis 
aromáticos



GRÃO 

DELTA CAFÉS - PRODUTOS

Eco-Design
Novos Produtos 

Redimensionamento



MOÍDO

DELTA CAFÉS - PRODUTOS

Eco-Design
Novos Produtos 

Redimensionamento



MOÍDO

DELTA CAFÉS - PRODUTOS



Coffee 

Factory

Coffee 

Machines

Call &Repair 

Center

Barista 

Academy

POS 

Materials

Delta 

ECOSSISTEMA DELTA

Tendo em menteque 

o café é uma bebida 

desafiadora, criamos 

um ecossistema 

baseado na inovação

para oferecer a melhor 

experiência de café.

Integração de Serviços e Industria





projeto ReThink

único em Portugal por ser integrador

analisa e potencia todo o circuito do café

incluí o consumidor e o resíduo por ele produzido

Innovation & Differentiation





100% MATERIAL RECICLADO

DELTA Q



O café que bebemos hoje tem impacto no ambiente de amanhã. Por isso, sempre que beber o seu

Delta Q, coloque as cápsulas usadas no eQo ponto. Além de minimizar o impacto em qualquer uma

das etapas de vida das cápsulas, ainda lhes vai dar uma nova vida.



Ecosistema Delta

Criação de novas marcas

e estabelecimento de 

parcerias para  o 

aprofundamento da  

confiança através de 

novos momentos de

relacionamento de 

proximidade com os

clientes



Somos pioneiros no processo de reciclagem de cápsulas de café com a criação de um

sistema de reciclagem inovador, adaptando técnicas assentes num modelo de economia

circular. Neste modelo, todos os recursos são geridos de modo a potenciar o seu valor e

utilidade, maximizando a reutilização, aumento da eficiência e desenvolvimento de novos
modelos de negócio, dando uma nova vida a todos os componentes.



100% MATERIAL RECICLADO

DELTA Q



Pertencer ao Mundo Delta,  

implica ter como lema fazer

parte da Historia da Vida 

dos nossos clientes.

Temos que ser , 

Disruptivos, Arrojados

Advinhos e Estrategas.

Mas acima de tudo

HUMANOS



OBRIGADA


