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SISAB 2018: 

STEF reforça as suas linhas de exportação para a Europa 

 
STEF estará presente no Salão Internacional SISAB, evento dedicado promoção da exportação de produtos 
portugueses do setor da alimentação e bebidas, que se realizará nos dias 12 a 14 de fevereiro de 2018 em 
Lisboa. Neste evento, o Grupo STEF apresentará a sua oferta de exportação para os países europeus. 
  

A STEF reforça a sua aposta no desenvolvimento das suas linhas de exportação para a Europa, oferecendo 
aos seus clientes saídas diárias para Espanha e 4 dias de saídas semanais para os restantes destinos 
europeus. Suportada na capacidade da sua rede nacional, possibilitando uma ampla cobertura territorial, esta 
oferta permite que os seus clientes beneficiem de prazos de entrega reduzidos, frequências adaptadas às 
suas necessidades e da máxima garantia de segurança na cadeia alimentar.  
 
Para François Pinto, Diretor da STEF em Portugal, "O SISAB é o local ideal para dar a conhecer o reforço da 
nossa oferta, quer no que respeita às soluções logísticas para o mercado doméstico, quer no transporte 
internacional para a Europa. Completamos assim a capacidade de resposta a todo o tipo de necessidades de 
exportação, desde o envio de pequenos volumes até às cargas completas, apoiando-nos nas nossas 
conexões diretas e também nos diferentes Hubs da rede europeia STEF, garantindo aos nossos clientes a 
máxima competitividade e eficiência." 
 
Em 2018, a STEF reforçou as suas  rotas de exportação para 12 países de destino: Andorra, Áustria, Bélgica, 
Espanha, França, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Baixos, Reino Unido, Suíça; bem como 
de importação com proveniência de 10 países de origem: Alemanha, Bélgica, Espanha, frança, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Países Baixos, Reino Unido e Suíça.  
 

STEF estará no stand 802/K2 no pavilhão principal do Altice Arena em Lisboa. 
 

 

 

A propósito de STEF - www.stef.com - @STEFGroup 

A STEF é o especialista europeu da logística do frio. O Grupo oferece soluções de transporte, logística e 

sistemas de informação dedicadas aos produtos alimentares. A STEF acompanha os seus clientes da 

indústria agroalimentar, da distribuição e da restauração, contribuindo assim para otimizar as respetivas 

cadeias logísticas. Conta com o apoio de uma rede de 16 000 colaboradores e 225 plataformas em 7 países: 

Bélgica, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Portugal e Suíça. 

Em 2016, o volume de negócios da STEF foi de 2825 M€. 
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