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STEF autenticada com nível Gold  

na categoria de Responsabilidade Social da Empresa 
 

 

Pelo 3º ano consecutivo, a STEF foi premiada com o nível “Gold” pela plataforma de classificação de 

Responsabilidade Social das Empresas (RSE) da Ecovadis. Com uma pontuação de 72/100, que 

representa um crescimento de 3 pontos face a 2018, o Grupo posiciona-se entre o Top 1% das 

melhores empresas de todos os setores.  

 

Este resultado reflecte o compromisso de longa data do Grupo nas questões ambientais, responsabilidade 

social, ética e compras responsáveis. Surge como recompensa de uma abordagem RSE estruturada e 

proactiva, com compromissos mensuráveis, implementação de acções concretas, e ainda, de um reporte 

preciso dos seus indicadores de performance. 

  

Stanislas Lemor, Presidente-diretor geral da STEF afirma que “Este reconhecimento por uma entidade 

independente atesta a realidade do nosso compromisso, dos nossos esforços e dos nossos resultados em 

todas as áreas da RSE. Permite também posicionar a STEF como um player europeu responsável no 

conjunto de todas as partes interessadas. Diariamente, os nossos colaboradores são mobilizados para 

transformar os desafios de RSE em verdadeiras alavancas de evolução e performance para os nossos 

clientes da indústria alimentar, do retalho e da restauração.” 

 

 

Sobre a STEF - www.stef.com 

STEF é o grupo líder europeu no transporte e na logística sob temperatura controlada. A sua missão é ser o 

elo de ligação entre a indústria alimentar e o consumo. Para tal, o Grupo transporta produtos alimentares 

refrigerados, congelados e termosensíveis desde as suas zonas de produção às zonas de consumo, 

garantindo as melhores condições de segurança alimentar, de prazo de entrega e de qualidade. O Grupo 

STEF disponibiliza o seu know how ao serviço de um vasto portefólio de clientes da indústria alimentar, do 

retalho e da restauração contribuindo para o desenvolvimento eficaz das suas cadeias de abastecimento de 

forma sustentável. O Grupo gera um volume de negócios superior a 3 mil milhões de euros, conta com 

18.000 colaboradores e cerca de 240 plataformas em 7 países da Europa. O Grupo STEF está cotado na 

bolsa Euronext Paris. 
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