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Resultados anuais 2020 
 

 

• Boa resistência com um resultado operacional em quebra limitada a 28,2%  

• Continuação da construção da rede europeia 
 

 
O Conselho de Administração do Grupo STEF, líder europeu em serviços de transporte e logística de produtos 
alimentares em temperatura controlada, reuniu-se a 11 de março e encerrou as contas referentes ao exercício 
2020.   
 
Stanislas Lemor, Presidente-diretor geral do Grupo STEF declarou:  
 
“2020 terá sido um ano invulgar marcado pela crise sanitária e pelas suas consequências económicas. Os 
nossos resultados atestam a solidez das bases do Grupo face a esta situação.  
 
Gostaria de felicitar, em nome do Conselho de administração, os nossos colaboradores que, em França e no 
internacional, bem como em todas as atividades, se mobilizaram, e souberam adaptar-se e enfrentar para 
assegurar o aprovisionamento dos consumidores. Em parceria com os nossos clientes, lográmos adaptar o 
nosso dispositivo operacional a fim de atenuar os impactos desta pandemia nos nossos custos de produção.  
 
O ano ter-nos-á permitido reforçar o nosso posicionamento em três países da Europa Ocidental e do Sul e 
doravante oferecer aos nossos clientes uma melhor cobertura na Alemanha, na Europa Central e na Europa 
do Norte. Permitiu-nos ainda acelerar a nossa transformação, nomeadamente nas novas tecnologias, em 
consonância com as expetativas dos nossos clientes.  
 
Estes elementos permitirão ao Grupo reforçar a sua capacidade em oferecer aos seus clientes soluções 
inovadoras e adaptadas aos novos desafios da supply chain pós-Covid.” 
 
Evolução dos resultados (em M€) 
 

Resultados anuais (em M€) 2019 2020 Variação 

Volume de negócios 3 441,0 3 145,0 (8,6%) 

EBIT 162,9 116,9 (28,2%) 

Resultado financeiro (8,7) (7,5) - 

Resultado antes de impostos 154,1 109,4 (29,0%) 

Resultado líquido, parte do grupo 100,3 72,8 (27,5%) 

 
   

Resultados operacionais (em M€) 2019 2020 
 

STEF França 127,5 113,6 
 

STEF Internacional 39,2 29,5 
 

Act.Marítima (6,2) (26,3) 
 

Outras Atividades 2,3 0,2 
 

EBIT 162,9 116,9  
 
Os resultados anuais do Grupo foram impactados pela crise sanitária. O resultado operacional contraiu-se em 
28%, com uma taxa de margem* em baixa de 1,3 pontos em relação a 2019. O endividamento mantém-se 
relativamente estável com um gearing de 111%, apesar das aquisições e dos investimentos realizados ao 
longo do período, com um montante global de 247M€.  
*EBIT sobre VN excluindo vendas por conta de terceiros 

 



Informações por zona geográfica e atividade 
 
STEF França 

• As fortes quedas de volumes registadas no 1º semestre resultaram numa diminuição de 55% do 
volume de negócios. O resultado operacional foi diretamente impactado. O Grupo manteve as suas 
estruturas operacionais para responder às necessidades dos seus clientes, o que originou 
importantes acréscimos de custos de produção. 

• Além das atividades de restauração e produtos do mar, fortemente afetadas pela crise, as atividades 
de transporte em rede também foram afetadas devido à desorganização dos fluxos, ao encerramento 
de alguns setores e aos sucessivos confinamentos. 

• O congelado resistiu bem, em especial nas atividades de armazenagem. 

• O retalho beneficiou da transferência do consumo dos circuitos de restauração, mas o custo de 
adaptação dos meios para fazer face ao forte incremento de volumes, nomeadamente no segmento 
e-commerce, impactou fortemente a rentabilidade deste segmento. 

• As atividades de termosensível e seco alimentar resistiram bastante bem, tanto em termos de volume 
de negócios como de resultado operacional, apesar dos constrangimentos sanitários nos períodos 
festivos. 

 

STEF Internacional 

• O resultado operacional permanece estável, excluindo encargos excecionais. 

• Em Itália, onde as bases permanecem sólidas, o Grupo decidiu transferir a sua atividade de transporte 
e logística de produtos do mar para um parceiro especializado. 

• Espanha resistiu bem, graças a um novo contrato de um cliente GMS e Portugal manteve a sua 
dinâmica comercial apesar da perda de um importante cliente. 

• A Suíça registou um bom ano graças à melhoria das performances comerciais, a uma melhor taxa de 
ocupação das plataformas e ao significativo sucesso do e-commerce. 

• O Grupo adquiriu as atividades do Nagel Group em Itália, na Bélgica e na Holanda, no final do ano, 
abrindo novas perspetivas para os anos vindouros. 

 

Atividade Marítima  

• La Méridionale enfrentou a uma situação económica fortemente desequilibrada ao longo de todo o 
ano, em virtude do seu perímetro de atividade ter sido reduzido ao serviço dos portos departamentais 
de Propriano e Porto Vecchio, enquanto que os seus custos fixos permaneceram inalterados. Esta 
situação foi ainda amplificada pelas restrições de circulação de passageiros relacionadas à crise 
sanitária. 

• No entanto, a empresa aproveitou este período para procurar soluções alternativas e lançou no final 
uma nova ligação marítima entre Marselha e Tânger (Marrocos). 

 

 

Perspetivas 2021 

O Grupo demonstrou uma capacidade de adaptação e uma resiliência que lhe permitiram passar o ano sem 
prejudicar as suas capacidades de desenvolvimento e investimento. Dispõe ainda dos recursos necessários 
para reagir assim que as condições estejam reunidas e manter os seus objetivos de recrutamento para 2021. 
A integração das atividades recentemente adquiridas, o forte dinamismo comercial bem como a recente 
atribuição de uma delegação de serviço público para as atividades marítimas deveriam contribuir para a 
melhoria da sua performance. 

Assim, o Conselho de administração decidiu propor à Assembleia Geral de 29 de abril de 2021 o pagamento 
de um dividendo de 2,5€ por ação, em complemento do pagamento por conta de 1,5€ atribuído em 2020. 

Por fim, o Grupo decidiu manter e acelerar em 2021 as suas ações em prol de uma pegada ambiental mais 
virtuosa traçando um ambicioso plano.  
 
 

 
Os procedimentos de auditoria sobre as contas consolidadas foram realizados. O relatório de certificação será emitido após a conclusão 

dos procedimentos necessários para a publicação do relatório financeiro anual. 
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