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TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO E MARÍTIMO 

 

APAT ATRIBUI SELO EXCELÊNCIA À 
RANGEL 

 

 

Pelo segundo ano consecutivo, a Rangel Internacional Aérea e Marítima foi reconhecida 

pela APAT – Associação dos Transitários de Portugal, com o ‘Selo de Excelência’. 

 

O Selo de Excelência distingue os associados da APAT que reúnem requisitos de 

excelência em aspetos como qualidade, credibilidade, fiabilidade e segurança nos serviços 

prestados. 

 

“É com grande honra que vemos que, pelo segundo ano consecutivo, os nossos serviços 

são reconhecidos com estatuto excelência da APAT. A distinção destaca as competências 

técnicas e a solidez financeira que a Rangel assegura junto dos seus clientes, através de 

equipas dedicadas e de um complexo centro corporativo”, reforça Nuno Rangel, CEO da 

Rangel.   

 

Através de uma ampla rede de agentes e parcerias sustentadas com as mais relevantes 

companhias aéreas e marítimas, a Rangel movimenta mercadorias entre mais de 220 

países, oferecendo soluções ajustadas às especificidades de cada indústria.  

 

 

 

NOTAS PARA O EDITOR 
 

A Rangel Logistics Solutions é o operador líder em serviços logísticos em Portugal. Os serviços de 
transporte terrestre internacional e de transporte aéreo e marítimo cobrem os cinco continentes. 
  



 

A Rangel detém empresas que prestam serviços de logística contratual, transporte aéreo, marítimo e 
terrestre, armazenagem, distribuição física, expresso e encomendas, formalidades aduaneiras, feiras e 
exposições. 
  
A Rangel desenvolve ainda soluções IT que permitem controlar os processos logísticos de forma simples, 
fazendo também a integração com os sistemas de informação dos clientes. 
  
A Rangel cedo iniciou o processo de expansão, com uma grande aposta no início de 1999. Começava assim 
a parceria da Rangel com a americana FedEx, atualmente com contrato de representação em Portugal, 
Angola e Cabo Verde. 
  
Quanto à entrada em novos mercados, a Rangel começa a sua internacionalização em Angola em 2007, 
em Moçambique em 2011, no Brasil em 2013, e Cabo Verde em 2015 com o objetivo de criar um triângulo 
logístico entre América, África e Europa. As perspetivas apontam a continuidade de expansão para outros 
países. 
  
Com 1500 colaboradores diretos, a Rangel registou, em 2017, um volume de faturação 
de €170M com 263,000 m2 de área logística. 

 
 


