
 
Lisboa, 15 março 2018 

 

 

 

RESULTADOS DO EXERCICIO 2017 
 

Resultado sólido num contexto de retoma do consumo 

 

A 14 março, sob a presidência de Francis Lemor, o Conselho de Administração aprovou as contas do ano 2017. 

 

O ano ficou marcado por: 

 

 Retoma económica na Europa com impacto positivo no consumo alimentar; 

 Continuação da melhoria dos resultados da atividade de Transporte França; 

 Abertura de novas plataformas e implementação de novos modelos operativos para os nossos clientes que 

impactaram a atividade Logística França: 

 Desempenhos contrastantes das Atividades Internacionais com um modelo de desenvolvimento eficaz em Itália, 

progressos interessantes na Península Ibérica e transformações estruturantes na Suíça e nos Países Baixos; 

 Resultado satisfatório nas atividades da La Méridionale. 

 

 

REULTADOS FINANCEIROS  

 

Resultados anuais (em M€) 2016 2017 % 

 Volume de negócios  2 824,5 2 975,7 + 5,4% 

 EBIT 123,3 132,3  + 7,4% 

    Resultado financeiro - 11,8 - 8,6  

    Resultado antes de impostos 111,4 123,7 
+ 

11,1% 

    Resultado líquido, parte do grupo 87,1 93,6 + 7,6% 

 

 
 

Resultados operacionais (em M€) 2016 2017 

 

% 

 Transporte França 60,5 71,9 
 

+18,8% 

 Logística França 20,0 17,6 
 

-12,0% 

 Atividades Internacionais 27,6 32,2 
 

+16,7% 

 Marítimo 15,4* 8,2  

 Outras atividades - 0,2 2,4  

 

 EBIT 123,3 
 

132,3        +7,4% 
 
 

*La Méridionale registou em 2016 uma mais-valia de 7M€ referente à cessão do navio Scandola. 

 

No exercício 2017, a margem operacional mantém-se estável sendo de 5,1% do volume de negócios (excluindo as 

vendas realizadas por conta de terceiros). 

 

Uma situação patrimonial sólida 

Em 2017, STEF reforçou os seus fundos próprios passando de 559 M€ em 2016 para 628 M€ e investindo de forma 

significativa. Durante o exercício, o Grupo beneficiou de um custo financeiro baixo, de 1,68% em dezembro 2017 face a 

2,41% em dezembro 2016.  

 



PERSPECTIVAS  2018 

 

Num mercado dinâmico e em forte transformação, o Grupo STEF continuará o seu desenvolvimento e os seus 

investimentos por forma a responder de forma duradoura e sustentada às necessidades de acompanhamento dos seus 

clientes. 

 

Comentando os resultados anuais, Jean-Pierre Sancier, Diretor Geral do Grupo, declarou: “2017 é um bom ano quer no 

que respeita ao volume de negócios quer à rentabilidade, graças ao crescimento da atividade Transporte França e ao 

dinamismo das Atividades Internacionais. Estes resultados permitem-nos encarar o ano 2018 com confiança”. 

  

 

DIVIDENDO 

 

O Conselho de Administração colocará à votação da Assembleia Geral de 2 maio 2018 a distribuição de um dividendo de 

2,45€ por ação. 

 

 

Foram realizadas as devidas auditorias às contas consolidadas.  

O relatório de auditoria será emitido após a finalização dos procedimentos necessários de acordo com as obrigações exigidas para a publicação do relatório financeiro anual. 
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