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NUNCA OUVI FALAR?

STEF PORTUGAL

GRUPO STEF



Conectar
os atores da 

industria
alimentar

A NOSSA MISSÃO
d e s d e  1 9 2 0
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Uma rede sob temperatura 
controlada única que cobre

62%
do mercado agro alimentar 

europeu

14 %
Congelado

78 %
Refrigerado

8 %
Seco | temperado

+ 8 | + 1 5 ° c

+ 2 | + 4 ° c

- 2 0 | - 1 8 ° c

OS NOSSOS NºCHAVE
2018

VN                    |  3.000 M€

Colaboradores  |  16 000

Clientes            |  40 000
Camiões              |  2 050

Plataformas        |  227
Multi-temperatura
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STEF PORTUGAL +9,5%
Evolução volume de negócios 
2018/2017

Uma infra-estrutura sob 
temperatura controlada 

única

Um crescimento 
contínuo

VN em M€

4,1 12,2
33,6 42,3 51,1

1996 2002 2011 2016 2018

PARTE DO 
GRUPO STEF
O especialista europeu da 
logística do frio. 
Um parceiro sustentável para o 
apoiar a longo prazo e garantir as 
suas operações.

Abrangência 
de todo o 
território

4 Plataformas 
próprias
multi-temperatura

200
viaturas 
refrigeradas540

certificações

colaboradores
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Porto • 12.048 m2 área
• 2.234 m2 cais 
refrigerado
• 28 portas de cais
• 15.164 paletes

640MT
entregues por ano

Alverca • 8.395 m2 área
• 208 m2 cais refrigerado
• 21 portas de cais
• 10.000 paletes

Lisboa • 18.968 m2 área
• 3.122 m2 cais 
refrigerado
• 52 portas de cais
• 26.220 paletes Algarve • 1.200 m2 área

• 870 m2 cais 
refrigerado
• 9 portas de 
cais

315 000m3
armazenagem



Um líder 
europeu do 

frio motivado 
por um 

espírito de 
conquista

Uma cultura 
de ação ao 
serviço da 

performance

Um grupo 
comprometido 
para com os 

seus
colaboradores

Equipas 
envolvidas e 

unidas –
accionistas da 

empresa

Um futuro 
ambicioso e 

aberto para a 
Europa

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 4 PILAR 5
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Apresentador
Notas de apresentação
Pilar 1: Líder europeu no seu setor, a STEF impôs-se como uma referência incontornável na área da cadeia de abastecimento do frio As suas competências e know-how únicos são reconhecidos no setor dos transportes e da logística, bem como a sua excelente cobertura territorial, tornando o Grupo num ator incontornável do setor alimentar. Imbuídos de um espírito de serviço e de conquista, o Grupo desenvolve de ano para ano a sua projeção internacional ao mesmo tempo que se transforma e faz frente aos maiores desafios do seu meio.Pilar 2No STEF, gostamos de agir. E gostamos do trabalho bem feito. Todos estão imbuídos de uma vontade de fornecer um serviço do qual se orgulham aos nossos clientes e aos consumidores. E num setor em mudança, é uma oportunidade formidável para um candidato de mergulhar no seio de um ambiente estimulante, de viver desafios apaixonantes. Um universo que encoraja todos a exprimirem a sua audácia e a sua vontade de empreender... ao serviço do cliente e da performance da empresa.Pilar 3Como qualquer negócio de prestação de serviço, o STEF sabe que deve confiar nos seus colaboradores. A empresa construiu, portanto, uma política de RH que valoriza os talentos e proporciona a todos os meios necessários para construir uma carreira à medida de cada um. O Grupo empenha-se em colocar o respeito pelo ser humano e pelo ambiente no centro das suas preocupações.Pilar 4Na STEF estamos convencidos que os nossos trabalhadores devem ser diretamente associados ao bom funcionamento e ao sucesso da empresa. Trata-se não só de um verdadeiro reconhecimento do seu contributo, como também é um instigador suplementar de motivação. E porque todas as equipas partilham os mesmos valores, evoluir na STEF significa pertencer a um grupo coletivo de mulheres e homens que gostam de avançar juntos.
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Associar os colaboradores ao capital: 2 trabalhadores em cada 
3 são acionistas do grupo

Favorecer o desenvolvimento dos colaboradores e a promoção 
interna: 70% dos cargos de quadros e dos supervisores são 
ocupados por promoção interna

Marca empregador: «Construa o seu futuro no coração do 
mundo alimentar»

Desenvolver um ambiente de trabalho seguro e a qualidade de 
vida no trabalho: Prémio Especial Saúde dos Trophées Défis
RSE 2017

Promover a diversidade e a igualdade de oportunidades

Responsabilidade social da empresa



7%
Auto-detenção

24%
Outros accionistas

16%
FCPE Colaboradores

53%
Equipa de gestão

Repartição 
do capital

final 2017

69%
do capital detidos pela equipa de 

gestão e colaboradores
Capital

Técnica

Comercial
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www.stef.co
m

JUNTE-SE AO GRUPO STEF !

Graduate Program

STEF



Connecting Food Market Players9

Graduate Program

• Tutor atribuído, ao nível da Direcção com responsabilidade de suporte de 

percurso e mentor de carreira

• Supervisão e acompanhamento de todos os Graduates

• Entrevistas individuais de seguimento mensais 

• Apresentação de resultados de cada missão e apresentação final de projecto a 

CODIR

• Avaliação do seu percurso e direccionamento para uma área de negócio / 

função de acordo com o seu perfil

Um Programa com proposta de valor intemporal!

• 2 anos, 3 missões e 3 perímetros (site, país e 
internacional)

As âncoras:
• Talento
• Performance
• Sucessão



Questões?

10 STEF PORTUGAL



Obrigada
Pela vossa 

atenção

Call Center

+33 (0)1 47 57 00 00

www.stef.com  

Siga as novidades
nas redes sociais!
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