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O especialista europeu da logística do frio 

 
   

STEF Portugal lança uma nova linha de exportação com destino ao Reino Unido 
   

A STEF apresenta a nova linha de exportação de produtos alimentares sob temperatura controlada com destino 

ao Reino Unido e origem no Porto. 

 

Segundo Sérgio Soares, Diretor Geral da STEF Portugal, “a criação de novas linhas de exportação para 

mercados europeus foi uma das nossas apostas em 2014 e será também para 2015. A linha para o Reino Unido 

assim como as novas linhas que estamos a lançar está preparada para suprir as necessidades das empresas 

portuguesas, desde as PMEs a grandes empresas, possibilitando a exportação de produtos locais em carga 

fraccionada com um transit time único e a um custo muito competitivo.” 

 

As partidas para o Reino Unido realizam-se todos os sábados, com possibilidade de recolha em todo o território 

nacional, e as entregas ocorrem na mesma semana. 

 

A STEF dispõe em Portugal Continental de quatro plataformas logísticas além de outras quatro unidades de 

cariz regional, que asseguram um movimento anual de mais de 600.000 toneladas de produtos alimentares. 

 

 

Acerca da STEF 

 

A STEF é a especialista europeia de logística do sector de frio para todos os produtos agro-alimentares e 

termossensíveis. A nossa missão consiste em criar um elo seguro entre a parte industrial e os pontos de venda. O 

grupo exerce e conjuga todas as actividades que dizem respeito ao transporte, logística e sistemas de 

informação, para todos os fluxos sob temperatura controlada (-25 °C / +18 °C). O Grupo está presente em 7 

países: Bélgica, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Portugal, Suíça. Conta com o apoio de 15 500 

colaboradores e meios técnicos específicos: 235 plataformas ou armazéns, 2200 veículos motorizados e 2250 

reboques frigoríficos.  

 

Para obter mais informações: www.stef.com 

Contacto para a imprensa: João Santos – Tel.: 21 750 60 45 / 96 864 46 52 

 

 

http://www.stef.com/

