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SEGURANÇA
Garantimos a
segurança alimentar
em todos os nossos
processos e sistemas

PROXIMIDADE
Uma rede ampla que
nos permite estar
próximo dos centros
de produção e de
consumo

EFICIÊNCIA
Estamos
comprometidos
com a excelência
operativa, económica e
energética

INOVAÇÃO
Acompanhamos os
nossos clientes no
desenvolvimento de
soluções sustentáveis
em toda a cadeia de
abastecimento

LISBOA

STEF - especialista europeu da logística do frio. O Grupo
oferece soluções de transporte, logística e de sistemas de
informação específicas para produtos alimentares.

LISBOA

A STEF acompanha os seus clientes da indústria
agro-alimentar, da distribuição e da restauração na
melhoria da sua cadeia logística. Conta com 16.750
colaboradores e 227 plataformas em 7 países da Europa:
Bélgica, Espanha, França, Itália, Holanda, Portugal e Suiça.

A REDE QUE CONECTA A
INDUSTRIA ALIMENTAR
COM O CONSUMO

ARMAZENAGEM
• 18.968 m2 de capacidade
de armazenagem
• 3.122 m2 de cais
refrigerado a +4ºC
• 52 portas de cais
• 26.220 paletes

ENTREGAS EM 24 h
Entregas diárias
nas centrais da
distribuição moderna
PONTOS DE ENTREGA
Centrais de distribuição
Supermercados
Grossistas
Restauração Comercial
Restauração Social
Capilar
TIPOS DE ATIVIDADE
Grupagem
Lotes
Cargas completas/dedicadas
Distribuição capilar
TIPOS DE EXPEDIÇÕES
Paletes
Caixas
Unidades

PREPARAÇÃO DE
ENCOMENDAS
• Paletes, caixas e unidades
• Radiofrequência
• Voice picking
• Fluxos de consolidação,
fluxo tenso e preparação
contra stock

Rede STEF

COPACKING
• Gestão de promoções/produtos de
valor acrescentado
• Re-embalagem e elaboração de
packs
• Desenho e realização de
embalagens personalizadas
• Identificação/personalização de
ultimo momento
• Etiquetagem (EAN128, ingredientes,
idiomas, etc)

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
• Consulta online de stocks,
expedições e respectivo
estado
• Gestão da rastreabilidade,
lotes e datas de validade

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
• Carga e descarga de contentores
• Transbordos
• Pesagem, etiquetagem e
copacking
• Depósito aduaneiro
• Local de exportação para a
Europa

GESTÃO LOGÍSTICA E DE
TRANSPORTE
• Aprovisionamento
• Recolhas e distribuição

SAIDAS DIÁRIAS
Para os principais
centros económicos
europeus com
entregas 24-48-72h
POLÍTICA DE QUALIDADE
Baseada em standards e certificações
internacionais, normas e requisitos legais,
boas práticas e know how adquirido
TEMPERATURAS
Ambiente
Refrigerado (+2ºC/+4ºC)
Congelado (-18ºC/-20ºC)
PREPARAÇÃO E SEGUIMENTO
Das encomendas através do portal STEF online

