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Volume de negócio consolidado do primeiro trimestre de 2019 
 

 

Num contexto económico menos favorável face ao ano 2018, o volume de negócio do Grupo aumenta 5,5% no 

trimestre (2,3% a perímetro constante). 

 

Repartição do volume de negócio 

       

Excluindo as vendas realizadas por conta de terceiros (clientes do canal Restauração em França, Espanha e 

Bélgica), as atividades do Grupo apresentam um crescimento de 6,6% (2,9% a perímetro constante). 

  

      (Em milhões de euros) 

  

Primeiro trimestre 2018 2019 
Variação 

% 
A perímetro 
constante % 

Actividades do grupo 663,8 707,3 6,6% 2,9% 

Vendas realizadas por conta de terceiros 96,8 95,2 -1,6% -1,6% 

TOTAL  760,5 802,5 5,5% 2,3% 

 

 

Volume de negocio por actividade 
 

Desde 1 de janeiro de 2019, as actividades de Transporte França e Logística França agruparam-se sob a 

denominação STEF França. Esta mudança espelha a nova organização do Grupo em linha com a sua vontade 

de acompanhar a evolução do mercado e dar resposta à necessidade dos nossos clientes em terem um ponto de 

contacto único com a companhia. 

Esta nova forma de apresentação, que implicou, no primeiro trimestre de 2018, uma reclassificação de 1,3 

milhões de euros no volume de negocio da divisão STEF Internacional que agora figuram no perímetro de STEF 

França. 

 

 (Em milhões de euros)  

 

Primeiro trimestre 2018 2019 
Variação 

% 
A perímetro 
constante % 

STEF França 458,0 480,1 4,8% 2,3% 

STEF Internacional 172,3 196,3 13,9% 6,3% 

Subtotal Transporte e Logística 630,4 676,4 7,3% 3,4% 

Atividades marítimas 27,6 25,3 -8,4% -8,4% 

Outros 102,6 100,8 -1,7% -1,7% 

TOTAL  760,5 802,5 5,5% 2,3% 

 

 

O trimestre foi marcado por uma evolução do perímetro, tanto em França como no resto dos países: 

 

STEF França 

 

- No início do mês de janeiro de 2019, o Grupo adquiriu a sociedade Transports Frigorifiques Grégoire 

Gaillard, empresa especializada no transporte de produtos refrigerados e congelados com sede em 

Sens (Bourgogne). Esta sociedade representa nos primeiros três meses do ano um volume de negócio 

de 2,4 M€. 



- O volume de negócio da sociedade Express Marée, adquirida em julho de 2018, ascende a 9 M€ no 
primeiro trimestre. 
 

STEF Internacional 

 

- A partir de 1 de março, o Grupo passou a controlar a sociedade Netko situada en Raalte, Holanda. Esta 

entidade representa um volume de negocio de 0,9 M€ no mês. 

- Em Itália, a actividade frigorífica de Marconi, adquirida em maio de 2018, representa 12 M€ no trimestre. 

 

 

STEF França 
 

A actividade de STEF França cresceu 2,3% a perímetro constante. Num contexto de abrandamento do consumo 

alimentar em França, a actividade esteve penalizada por um efeito calendário desfavorável comparado com 

2018, assim como pelos dias feriados da Pascoa que este ano ocorreram em meados de abril.  

O crescimento da actividade é especialmente forte nos novos desenvolvimentos em logística realizados para 

clientes de distribuição moderna e do canal Restauração. 

 

STEF Internacional 

 

As actividades internacionais apresentam uma evolução positiva com um volume de negocio em crescimento de  

13,9% (6,3% a perímetro constante) : 

 

- Em continuidade com o final do ano 2018, a Península Ibérica regista um crescimento de 8,6%, graças 

ao consumo alimentar sustentado em Portugal, e à boa dinâmica das actividades de transporte em 

Espanha. 

  

- Em Itália, o volume de negocio aumenta 21,7% graças à aportação das actividades da sociedade 

Marconi. A perímetro constante, o crescimento de 5,3% é impulsado pelo desenvolvimento das 

actividades logísticas para produtos refrigerados em Milão. 

 

 

Atividades marítimas 
 

No final de fevereiro, a Méridionale foi afectada por acontecimentos sociais que provocaram uma diminuição do 

número de travessias em comparação com o ano 2018 reduzindo o volume de negócio em 8,4%. 
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