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STEF lança STEF Europe, a sua nova oferta de serviços para fluxos 

internacionais  

 
Desde 1 de setembro de 2016, STEF agrupa o conjunto das suas actividades de transporte 

internacional sob uma única marca: STEF EUROPE. Composta por duas ofertas: Exportação e 

Importação, este novo serviço tem como objetivo acompanhar os fabricantes de produtos alimentares 

que procuram desenvolver-se nos mercados internacionais, e também diversificar e optimizar os seus 

aprovisionamentos. Graças à ligação entre todas as redes nacionais onde o Grupo está implantado, 

STEF EUROPE oferece serviços que garantem os máximos níveis de qualidade e segurança durante 

toda a cadeia de abastecimento. Alguns dados sobre o serviço: 

• Acesso a mais de 70% dos consumidores europeus. 

• Acesso a mais de 60% da indústria agro-alimentar europeia.  

 

Para François Pinto, Director da STEF Portugal: “STEF disponibiliza aos seus clientes a capacidade das 
suas redes nacionais para lhes possibilitar um desenvolvimento à altura do potencial do mercado EUROPEU. 
STEF EUROPE reúne toda a nossa experiência na gestão de fluxos internacionais e o conhecimento das 
exigências dos destinatários para acelerar os fluxos e permitir o sucesso dos nossos clientes.” 
 
STEF EUROPE apoia-se numa rede própria de 219 plataformas, das quais 15 são centros de consolidação 
de fluxos europeus, e numa rede de colaboradores especializados. As equipas STEF EUROPE oferecem 
serviços de Exportação e Importação dedicados a produtos alimentares (matérias-primas ou produtos 
transformados) sob temperatura controlada: refrigerado (+°2C / +4°C), congelado (-18°C / -20°C) e 
compatível com estas temperaturas. Ambas as ofertas apresentam uma base de serviços comum: 
 

• Garantia de um único interlocutor   
• Saídas diárias para os principais centros de consumo  
• Recolhas regulares nos fornecedores 
• Entregas em 24h – 48h – 72h (consoante a distância) a plataformas de distribuição e pontos de 

venda  
• Todos tipos de envios: desde a caixa à palete  
• Qualquer volume: grupagem, cargas completas ou parciais 
• Seguimento das expedições através de um sistema de rastreabilidade centralizado  

 
A oferta de Exportação tem cobertura em 15 países destinatários: Alemanha, Andorra, Áustria, Bélgica, 
Espanha, França, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino Unido, San Marino, 
Suíça. A oferta de Importação tem cobertura em 11 países de origem: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, 
Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino Unido, Suíça. Em Espanha e Portugal as necessidades 
dos nossos clientes levou-nos a oferecer uma solução sólida para os países nórdicos (Dinamarca, Suécia, 
Finlândia e Noruega) 
 
Acerca da STEF – www.stef.com / www.stef-europe.com 

STEF é o especialista europeu da logística do frio (de -25 °C a +18 °C). STEF gere serviços de transporte, logística e sistemas de 
informação dedicados a produtos alimentares, sejam eles matérias-primas ou produtos transformados. STEF propõe uma oferta multi-
serviço com soluções logísticas adaptadas aos sectores e às características específicas dos seus clientes: indústria alimentar, 
distribuição e restauração. STEF conta com 16.000 colaboradores em 7 países europeus: Bélgica, Espanha, França, Itália, Holanda, 
Portugal e Suíça. STEF apoia-se em meios técnicos específicos: 219 plataformas ou armazéns, 1.900 viaturas e 1.950 reboques 
frigoríficos. Em 2015, STEF fechou o exercício com um volume de negócios de 2.826 M€. 
Contacto de imprensa: João SANTOS – joaosantos@taylor365.pt 

 

 


