
PHARMA 
& HEALTHCARE
SOLUÇÕES LOGÍSTICAS INTEGRADAS
SUPPLY CHAIN SOLUTIONS



Constituídos em 1980 por Eduardo 
Rangel, rapidamente marcámos posição 
como uma das empresas mais inovadoras 
do setor, evoluindo e adaptando as 
nossas soluções logísticas às necessidades 
das empresas.

Hoje, presentes em 6 países e com 
uma rede logística global, somos 
especializados em todas as atividades de 
transporte e logística, movimentando 
mercadoria entre mais de 220 países por 
mar, terra ou ar. Estamos apoiados por 
sistemas de informação inovadores, que 
nos permitem prestar um serviço logístico 
totalmente integrado e ajustado a cada 
indústria.

Aspiramos a ser um forte aliado das 
empresas, ajudando-as a obter vantagens 
competitivas sustentáveis através de uma 
rede de transportes capaz de colocar os 
produtos no mercado de forma rápida, 
eficiente e segura.

Founded in 1980 by Eduardo Rangel, 

we quickly made our stand as one of 

the most innovative companies in the 

business, developing and adapting our 

logistic solutions to the needs of the 

companies.

Today, we are present in 6 countries 

and, with a global logistic network, we 

specialise in all transport and logistic 

activities, moving goods between more 

than 220 countries by sea, by land or 

by air. With the support of innovative 

information systems, we are able to 

offer a totally integrated logistic system 

tailormade for each industry.

We aim to become a strong ally of 

the companies, helping them obtain 

sustainable competitive advantages 

through a transport network capable of 

placing the products in the market in a 

quick, efficient and safe way.

TODA UMA 
ORGANIZAÇÃO 

AO SEU SERVIÇO!

AN ENTIRE 
ORGANIZATION 

AT YOUR SERVICE!

BEM VINDO AO MUNDO RANGEL
WELCOME TO RANGEL WORLD
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Atividade Aduaneira
Customs Broker

Transporte Aéreo e Marítimo
Air & Sea Freight

Expresso Internacional 
International Express

Transporte Rodoviário
Road Freight

Expresso e Encomendas
Express & Parcels

Logística Contratual
Contract Logistics

Custom Critical
Time Critical & Special Projects

BRASIL
BRAZIL

MOÇAMBIQUE
MOZAMBIQUEANGOLA

CABO VERDE
CAPE VERDE

PORTUGAL
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Na Rangel desenvolvemos um 
projeto com múltiplas características 
distintivas e posicionamo-nos 
atualmente como o player de 
referência no fornecimento de serviços 
de logística integrada para o setor 
farmacêutico em Portugal. 

Somos um parceiro especializado com 
uma solução completa em serviços 
de armazém, distribuição e transporte 
internacional para a Indústria 
Farmacêutica. 

A nossa cultura assenta em 
compromisso, dedicação, rigor 
e profissionalismo. Queremos o 
melhor para os clientes que nos 
confiam os seus produtos e com isso 
ambicionamos sempre mais. 

At Rangel we developed a project with 

multiple distinctive features and we 

currently are the reference player for the 

supply of integrated logistic services for 

the pharmaceutical industry in Portugal. 

We are a specialised partner with a 

complete solution concerning storage, 

distribution and international transport 

services for the Phamaceutical Industry. 

Our culture is based on compromise, 

dedication, accuracy and 

professionalism. We want the best for our 

clients, who trust us with their products 

and we always aim higher.

A SUA SAÚDE, O NOSSO CUIDADO
YOUR HEALTH, OUR CARE

FAZEMOS PARTE DO 
PROCESSO DE LOGÍSTICA 

FARMACÊUTICA COM O 
OBJETIVO DE FACILITAR 

PROCESSOS E GERAR 
EFICIÊNCIA. 

WE ARE PART OF 
THE PROCESS OF 

PHARMACEUTICAL 
LOGISTIC WITH THE GOAL 

OF FACILITATING 
PROCESSES 

AND GENERATING 
EFFICIENCY. 
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Portal MyRangel 
O “myRangel” é uma ferramenta que possibilita aos nossos 
clientes o controlo e a visibilidade global da cadeia de 
abastecimento em tempo real, tornando o processo de 
gestão de envios mais fácil, transparente e eficiente. Com 
um simples “clique” e um interface simples e claro, os nossos 
clientes terão acesso a uma vasta gama de informações 
transparentes e seguras.

Portal MyRangel 
“myRangel” is a tool which allows our clients control and 

global visibility of the chain of supply in real time, making the 

management of the shipping process easier, more transparent 

and efficient. With a simple click and a clear and simple interface, 

our clients will have access to a wide range of transparent and 

safe information.

TecnologiaProcessosPessoas

• Conhecimento
• Qualificação
• Experiência
• Compromisso
• Fiabilidade
• Dedicação

• Boas práticas
• Eficiência
• Capacidade
• Robustez
• Previsibilidade
• Resultados

• Proprietária
• Flexibilidade
• Escalabilidade
• Integração
• Segurança
• Web-enabled

• Knowledge

• Qualification

• Experience

• Compromise

• Reliability

• Dedication

• Best practices

• Efficiency

• Capability

• Robustness

• Predictability

• Results

• Proprietary

• Flexibility

• Scalability

• Integration

• Security

• Web-enabled

TechnologyProcessesPeople

Tecnologia
Technology

Processos
Processes

Pessoas
People
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SERVIÇOS NACIONAIS
DOMESTIC SERVICES

GDP COMPLIANT FACILITIES

INSTALAÇÕES LICENCIADAS PARA BPD

EXCLUSIVE FOR PHARMACEUTICALS

EXCLUSIVO PARA PRODUTOS FARMACÊUTICOS

707 200 500

Em 2009, concebemos de raiz um 
projeto que, com os mais elevados 
padrões de qualidade, se tornou 
líder de mercado na distribuição de 
produtos farmacêuticos.

Temos uma equipa altamente 
qualificada nas componentes 
técnica, operacional, administrativa, 
tecnológica e de melhoria contínua, 
totalmente dedicada à concretização 
de resultados para os nossos clientes.

Desenvolvemos projetos de logística 
à medida dos nossos clientes, 
incorporando as suas especificidades.

In 2009, we designed from scratch a 
project which, with the highest quality 
standards, became market leader 
in the pharmaceutical products 
distribution. 

We have a highly qualified team 
within the technical, operational, 
administrative, technological 
and continuous improvement 
departments, totally focused on 
getting results for our clients.

We have developed tailor made 
logistic projects for our clients, 
incorporating each client’s particular 
needs.
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Serviços de Logística
• Receção, armazenamento, 

processamento, produção de 
encomendas e expedição;

• Logística inversa (tratamento de 
devoluções);

• Etiquetagem, rotulagem de 
dispositivos médicos e serviços 
de co-packing para suplementos 
alimentares e cosméticos;

• Soluções passivas [2-8]ºC qualificadas 
até 48h, para perfis de temperatura 
extremos (verão e inverno);

• Gestão de Encomendas, Faturação, 
Crédito e Cobrança;

• Serviços de logística e distribuição 
para materiais promocionais;

• Destruição de produtos 
farmacêuticos e materiais 
promocionais.

Serviços de Distribuição 
Farmaceutica
• Viaturas próprias e dedicadas à 

distribuição;
• Frota 100% equipada com sistemas 

de climatização e de monitorização 
de temperatura;

• Capilaridade total em Portugal 
continental e insular;

• Serviço direct-to-pharmacy.

Informação on-line em tempo real 
e para arquivo
• Sistemas de informação 

desenvolvidos de acordo com as GxP 
e mantidos por pessoal especializado;

• Informação completa sobre receções 
no armazém (dados produto e 
transporte);

• Processo automatizado em regime de 
worflow para libertação de lote;

• Track & trace para encomendas 
(detalhado);

• Evidenciação em tempo real 
das condições ambientais no 
armazenamento e distribuição;

• Sistema de notificações automáticas 
(email/SMS).

Warehousing Services
• Reception, storage, order processing, 

production and shipping for medicines;

• Reverse logistics (in handling returns;

• Labelling, tagging medical devices 

and co-packing services for dietary 

supplements and cosmetics;

• Qualified passsive shipping solutions 

[2-8]ºC  up to 48h, for extreme 

temperature profiles (summer and 

winter);

• Billing and collection management;

• Promotional materials logistic and 

distribution services;

• Destruction of pharmaceutical products 

and promotional materials.

Distribution Services
• Dedicated owned vehicles for the 

distribution of pharmaceutical 

products;

• Fleet 100%  outfitted with temperature 

conditioning and monitoring systems; 

•  Total capillarity in mainland Portugal 

and islands;

• Direct-to-pharmacy service.

On-line information in real time 
and for archive
• Information systems developed in 

accordance GxP and  managed by 

specialised personnel; 

• Complete information concerncing 

reception on our warehouse (storage 

and transport data);

• Automated workflow process for batch 

release;

• Track & trace for orders (providing 

detailed information);

• Disclosure in real time of the 

environmental conditions concerning 

the storage and distribution processes;

• Automatic notification system (email /

SMS).
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SERVIÇOS INTERNACIONAIS
INTERNATIONAL SERVICES

Na Rangel desenvolvemos um projeto 
com múltiplas características distintivas 
e posicionamo-nos atualmente como 
o player no fornecimento de serviços 
de transporte internacional para a 
indústria farmacêutica.

Garantimos o cumprimento das Boas 
Práticas de Distribuição oferecendo 
serviços qualificados, realizados por 
profissionais especializados.

Apresentamos várias soluções para o 
transporte internacional de produtos 
farmacêuticos, de e para todo o 
mundo, em regime regular ou por 
customização de uma solução para 
cada necessidade específica.

At Rangel we developed a project with 
multiple distinctive features and we 
currently are the player for the supply 
of international transport services for 
the pharmaceutical industry.

We guarantee the following of the 
guidelines of the Good Distribution 
Practices and offer qualified services, 
performed by specialised professionals.

We offer several pharmaceutical 
international transport solutions, 
to and from all over the world, on 
a regular basis or customised for 
specific needs. 

[2-8]ºC - [15-25]ºC

TRANSPORTE INTERNACIONAL

OVERLAND & OVERSEAS

707 200 500
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Full Truckload
Vehicles and equipments specifically designed for the 
transport of pharmaceutical products.

Consolidation Service
• Network of hauliers qualified in Good Distribution Practices 

for pharmaceutical products;
• Transshipment hubs licensed by the local authorities;
• Cold chain integrity.

Express Service
Dedicated vehicles, with controlled temperature for urgent 
deliveries across Europe.

Camião completo
Veículos e equipamentos especificamente destinados ao 
transporte de produtos farmacêuticos.

Serviço Grupagem
• Rede de transportadores qualificados em Boas Práticas de 

Distribuição para produtos farmacêuticos;
• Plataformas de transbordo licenciadas pelas autoridades 

locais, em cada país;
• Integridade da cadeia de frio.

Serviço Expresso
Viaturas dedicadas, com temperatura controlada para 
entregas urgentes em qualquer parte da Europa.

SOMOS PARTE 
INTEGRANTE DE UMA 
DAS MAIS COMPLETAS 
E REPUTADAS REDES 
DE TRANSPORTE 
PARA PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS.

WE ARE PART OF 
ONE OF THE MOST 
COMPLETE AND REPUTED 
TRANSPORT NETWORK 
FOR PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS.
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Transporte Aéreo
• Serviço dedicado ao transporte de produtos farmacêuticos, 

em diferentes companhias aéreas;
• Entregas e recolhas no aeroporto com viaturas equipadas 

com sistema de controlo de temperatura;
• Meios de acondicionamento ativos e passivos para 

assegurar a integridade da cadeia de frio.

Air Freight
• Dedicated service for the transport of pharmaceutical 

products, through different airlines; 
• Collections and deliveries at the airport with vehicles fitted 

with temperature control systems;
• Active and passive packaging solutions which ensure cold 

chain integrity.

FAZEMOS PARTE DO 
PROCESSO DE LOGÍSTICA 

FARMACÊUTICA COM O 
OBJETIVO DE FACILITAR 

PROCESSOS E GERAR 
EFICIÊNCIA. 

WE DELIVER ANYWHERE 
IN  THE WORLD AND 
GUARANTEE SPEED 

AND EFFICIENCY. 
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Sea Freight
• Specific procedures for product containerisation, and 

collection and delivery in sea port; 
• Service in refrigerated containers.

Transporte Marítimo
• Procedimentos específicos para contentorização do 

produto e entrega, e recolha em porto marítimo;
• Serviço em contentores refrigerados.
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PORTUGAL   |   ANGOLA   |   CAPE VERDE   |   MOZAMBIQUE   |   BRAZIL
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