


Depois da água,  
o café é a bebida mais popular no mundo.



Assim é há muito tempo. 



Assim é há muito tempo. 
Mas não por muito mais tempo.



Para os amantes de café, 
temos uma informação dramática.



Em 2050, metade da produção 
mundial estará inviabilizada. 

Em 2080, será impossível produzir 
café de todo.* 

*The Climate Report, Aus, 2016





Mas não queremos que este  
pequeno detalhe venha estragar esta festa. 



Mas não queremos que este  
pequeno detalhe venha estragar esta festa. 

Nem qualquer outra.



 Por isso,  
vamos garanti-las para o futuro.



A P R E S E N T A







Anunciamos oficialmente a nossa chegada.





Anunciamos oficialmente a nossa chegada. 

E um propósito ainda maior.





Ainda agora começámos e já somos notícia.



*

* IN REAL LIFE



Agarrada a atenção de todos. 



Agarrada a atenção de todos. 

Vamos utilizar o buzz no mundo virtual 
para ajudar a concretizar metas.



METAVERSO

IRL

Vamos doar toda a 
monetização no Metaverso 
para investigação  
e ONGs no combate às 
alterações climáticas.



Mas o que acontece no ?
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Espaço Delta Q  
  
Vamos criar um espaço dentro 
da plataforma digital imersiva 
em blockchain da Decentraland. 
  
Um edifício que funciona como 
loja, museu, espaço de 
espetáculos, conferências e 
network. 
  
Aqui, os utilizadores podem 
comprar Delta Q virtual e 
conhecer todos os nossos 
projetos. Da inovação à 
sustentabilidade.
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Proteger as origens 
  
Vamos construir no metaverso, 
plantações que recriam as origens 
dos nossos grãos criando uma 
experiência imersiva para os 
utilizadores aprenderem mais 
sobre o processo e os seus 
desafios. Visitas guiadas com 
doação opcional. 

Em paralelo, vamos criar estufas 
que recriam essas condições no 
nosso planeta para apoiar a 
pesquisa dedicada a preservar as 
nossas espécies com a maior 
qualidade.
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(Q)ápsula do Tempo 

Vamos fundar o primeiro 
germobanco (banco de sementes) 
de café em Portugal para 
preservar as sementes das 
origens. Uma arca de noé Delta Q. 

Na vida real, será feito em parceria 
com a FCUL. No metaverso, 
criaremos NFTs de cada uma das 
sementes e a sua monetização 
reverte, como tudo o resto, para 
investigação.
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Lançamento Ris3 e Rebranding 
  
A Delta Q agora tem um novo 
palco para fazer chegar as suas 
inovações e momentos 
marcantes a um novo público.  
E de forma inovadora. 

As duas metas da marca poderão 
também ser assinaladas e 
celebradas no Meta Q. Estas e 
todas as outras que estiverem 
para chegar.
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PARECE 
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IRL



Uma campanha com possibilidades infinitas.



E que muito mais que um aniversário. 

É um compromisso para com todos  
os que estão para vir.




