
 

 

 

 

Lisboa, 9 de julho 2021 

 

STEF com novos camiões mais amigos do ambiente 

 

O Grupo STEF aposta em maximizar a eficiência do serviço de logística e minimizar 

o impacto ambiental. Para atingir estes objetivos a STEF incorporou à sua frota 

quatro megatrucks, que permitem uma redução de 20% a 25% das emissões de 

gases com efeito de estufa (CO2) por tonelada transportada. 

Com foco no seu compromisso em preservar o ambiente e minimizar o impacto 

ambiental, a STEF para além da redução das emissões de CO2 estima, ainda, a 

redução do consumo de gasóleo, poupando 10-15% de energia por ton-km 

transportada. Esta nova incorporação, implementada em parceria com os clientes e 

parceiros de transporte, permite, além dos benefícios ambientais, a redução dos 

custos de transportes, a flexibilidade e a eficiência operativa, na medida em que com 

apenas dois veículos se passa a transportar o mesmo que com três.  

“A incorporação dos megatrucks é mais um reflexo das preocupações e dos 

compromissos ambientais da STEF. Pretendemos continuar a evoluir e apresentar 

soluções cada vez mais eficientes, energética e economicamente, e ambientalmente 

sustentáveis”, afirma Fabrice Carré, diretor geral da STEF Portugal. “Existem já 

estudos internacionais que apontam para savings de custos em torno a 20%. 

Seguindo estas pegadas de sucesso, a incorporação dos quatro megatrucks na 

STEF Portugal é um reflexo de uma iniciativa que irá trazer vantagens a nível do 

ambiente, da rentabilidade e do êxito futuro do nosso negócio e do dos nossos 

clientes”, acrescenta ainda. 

 

 

 



Sobre o Grupo STEF 

O Grupo STEF é o líder europeu em serviços de transporte e logística sob 
temperatura controlada (-25°C a +15°C). A sua missão: ser o elo de ligação entre a 
indústria alimentar e o consumo. STEF está presente em 7 países com 246 
plataformas e conta com 19.000 colaboradores que estão comprometidos em 
fornecer soluções adaptadas aos produtores e fabricantes alimentares, cadeias de 
retalho e operadores da restauração, de forma sustentável. Em 2020, o Grupo STEF 
registou um volume de negócios superior a 3 mil milhões de euros. 

Presente em Portugal desde 1995 o Grupo STEF conta com mais de 500 
colaboradores. 

 

 


