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O especialista europeu da logística do frio 

 
   

STEF Portugal abre nova linha de exportação para Andorra, Catalunha e 
Perpignan 

   
A STEF Portugal anuncia uma nova linha de exportação para produtos alimentares a temperaturas controladas 
para Andorra, Catalunha e Perpignan. 
 
“Esta nova linha tem um grande enfoque na exportação de frutas e legumes porque chega, semanalmente, a 
dois dos seus maiores mercados europeus, nomeadamente Mercabarna e Perpignan. É, desta forma, uma 
grande oportunidade para os produtores portugueses iniciarem ou reforçarem as suas exportações, com o valor 
acrescentado de estarem disponíveis desde entregas dedicadas a cargas completas e processos de entrega 
muito rápidos”, refere Sérgio Soares, Diretor Geral da STEF Portugal.   
 
A nova linha parte todas as Sextas-feiras de Lisboa, com entregas em Barcelona e Perpignan às Segundas e 
em Andorra às Terças. Está disponível transporte em congelado, refrigerado e ambiente e em cargas 
completas, lotes, grupagem e entregas dedicadas. 
 
Esta linha de Andorra, Catalunha e Perpignan prossegue o lançamento da linha para o Reino-Unido a partir do 
Porto no início do ano e faz parte da estratégia da STEF Portugal de reforço de linhas diretas europeias para 
aumentar as exportações portuguesas. 
 
A STEF Portugal tem capacidade para recolher produtos em qualquer ponto do país em função das suas quatro 
plataformas multi-temperatura e a possibilidade de os entregar pela Europa com o suporte da sua rede Europeia 
composta por 225 plataformas e mais de 4000 veículos, sendo metade de propriedade própria. 
 

 
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 o sector industrial e os pontos de venda. 
O Grupo exerce e conjuga todas as actividades que dizem respeito ao transporte, à logística e aos sistemas de 
informação, para todos os fluxos sob temperatura controlada (-25 °C/+18 °C). O Grupo está presente em 7 países 
europeus: Bélgica, Espanha, França, Itália, Holanda, Portugal e Suíça. Conta com o apoio de 15 500 
colaboradores e meios técnicos específicos: 225 plataformas ou armazéns e mais de 4.000 veículos, sendo 
metade de propriedade própria. Em 2014, o volume de negócios da STEF foi de 2.765,4 M€. 
 
Contacto para a imprensa STEF Portugal: João Santos joaosantos@taylor365.pt 
Contacto para a imprensa Grupo STEF: Catherine Marie Catherine.Marie@stef.com                       

 
 

mailto:joaosantos@taylor365.pt
mailto:Catherine.Marie@stef.com

