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ESPECIALISTAS EM LOGÍSTICA DA SAÚDE
FUNDAM A PRIMEIRA REDE EUROPEIA DE
TRANSPORTE DE LIFE SCIENCE








Skandi Network avança com membros em 25 países europeus
Extensão da rede a 36 países-membros planeada até final de 2025
Cobertura operacional em todos os países da EU desde o início
Conectar as redes nacionais existentes à primeira rede internacional de distribuição com
temperatura controlada, com certificação de Boas Práticas de Distribuição, e totalmente
dedicada a produtos de life science, para grupagem de mercadorias por via terrestre na
Europa.
Plataforma digital colaborativa, feita à medida, para gestão de envios e total visibilidade,
em tempo real, para remetentes e destinatários
A combinação de envios nacionais e internacionais resultará em mais consolidação e
menos emissões - os membros assumiram o compromisso de redução de emissões CO2
conforme o Acordo de Paris

Sete empresas especialistas em logística da saúde criaram a aliança Skandi Network. Skandi Network
é a primeira rede internacional de distribuição, de temperatura controlada, em conformidade com a
norma europeia de Boas Práticas de Distribuição, dedicada a produtos life science.
“Cada vez mais empresas do setor da saúde procuram soluções de transporte internacional qualificado
e conceitos multinacionais de distribuição, em linha com as diretrizes da norma europeia de Boas
Práticas de Distribuição (GDP)”, afirma Rudy Smets, Diretor Geral desta nova rede recém-fundada.
“Skandi Network combina as capacidades e a experiência dos principais especialistas europeus no
transporte com temperatura controlada, e da distribuição de produtos de life science.
A criação desta rede europeia gera vantagens para clientes, pacientes, remetentes, empresas de
transporte e para o meio ambiente.” Segundo Morten Studsgaard, CEO de BHS Logistics, a principal
vantagem para os expedidores do setor da saúde é o acesso a uma rede de transporte com temperatura
controlada e conforme às Boas Práticas de Distribuição, para envios além-fronteiras, de forma fácil,
segura e mais económica.” Isso aumenta a consolidação de envios e, em consequência, aumenta e
nivela a qualidade. Também é mais eficiente em termos de custos e reduz significativamente as
emissões de CO2.

Nuno Rangel, CEO de Rangel Logistics Solutions, salienta que um dos principais ativos da Skandi
Network é “uma plataforma digital colaborativa única para gestão de informação chamada CIPS –
Collaborative Information Platform System, e desenvolvida para esta rede.” A plataforma CIPS integra
toda a informação dos sistemas informáticos de cada membro e torna-a acessível num único local
partilhado. “Por exemplo, num envio da Dinamarca para Portugal, com a plataforma CIPS será possível
que o expedidor, o destinatário e todos os parceiros recebam informação sobre a temperatura da
mercadoria durante o transporte, imediatamente após o embarque.” A informação é dada sobre toda a
mercadoria, mas também sobre cada volume. Assim, o sistema CIPS facilita a ligação de novos
membros à plataforma usando o software e hardware que já tinham. Além disso, a informação sobre a
localização de uma mercadoria, sobre o seu destino e qual a sua temperatura, facilita a consolidação
de embarques de vários países numa das 10 plataformas estratégicas de consolidação regional da
Skandi Network. “E por último, mas não menos importante”, acrescenta Nuno Rangel, esta ferramenta
proporciona aos clientes e destinatários o acesso a esta informação em tempo real, com total
transparência”.
Outro aspeto diferenciador, em comparação com as redes de transporte existentes, é o foco a 100% da
Skandi Network em produtos de life science. Isso inclui a distribuição de produtos farmacêuticos,
biomédicos, diagnósticos, dispositivos médicos e vacinas a, praticamente, todos os hospitais, farmácias,
grossistas farmacêuticos, unidades de cuidados, médicos, veterinários, laboratórios, pacientes em
domicílio, organizações farmacêuticas de serviços de apoio e profissionais das vendas. A maioria destes
produtos é sensível à temperatura e necessita de ambientes com temperatura controlada como 2-8 °C,
15-25 °C ou até -25°C. O foco será colocado nos envios de volumes e em remessas de 1 até 5 paletes
por envio.
Membros desde a Irlanda até à Turquia, desde a Polónia até Portugal
Isto significa que os membros da SKANDI Network prestam serviços em 25 países desde o início. O
objetivo da SKANDI Network é o de integrar novos membros para conectar 36 países, o mais tardar, até
2025. Na totalidade, os membros da rede têm mais de 4.000 pessoas empregadas, 4.780 veículos com
temperatura controlada, 10 plataformas estratégicas de consolidação regional, 165 armazéns com
temperatura controlada e transportam 14.750.000 remessas com temperatura controlada, por ano.
Numa escala global, a Life Logistics Network associou-se à Skandi Network na qualidade de “Parceiro
de Apoio” da rede. O mesmo se aplica no sentido inverso. Life Logistics Network é uma rede global
composta por expedidores farmacêuticos de primeiro nível, em todo o Mundo, que terão acesso à
SKANDI Network.

A sustentabilidade é fundamental para a Skandi Network
“Um dos temas estratégicos da SKANDI Network e um dos principais motivos para a sua criação é a
sustentabilidade”, afirma Maximilian Schachinger, CEO of Schachinger Pharma Logistik. “Se uma
empresa de serviços logísticos atuar sozinha é quase impossível tornar-se parte credível e responsável
da solução na transformação sustentável da indústria europeia de life science da vida. Mas atuando em
parceria, isso é possível.” Quanto à sustentabilidade, a Skandi Network tem dois grandes objetivos e
duas vantagens. “O nosso primeiro objetivo é investigar soluções tecnológicas realistas de combustíveis,
veículos e tecnologias de refrigeração sustentáveis.” O segundo objetivo, disse Schachinger é “traçar
um plano sustentável para o ambiente, alinhando as ações dos parceiros em áreas-chave para reduzir
as emissões de CO2 em toda a rede até 2030, em sintonia com o Acordo de Paris, para conseguir o
nível de Zero Emissões, o mais tardar, até 2050.” A colaboração no seio da Skandi Network reduzirá

as emissões por envio, devido a dois factos: o primeiro é um nível mais alto de consolidação e de ‘fator
gota’ no transporte de longo curso e na ‘last mile’ por causa da combinação de envios nacionais e
internacionais. O segundo é o transporte com temperatura controlada que elimina a necessidade de
embalagens com temperatura controlada (TCP) e embalagens passivas, que aumentam os pesos
transportados, os transportes de retorno e/ou geram maiores resíduos e custos de descarte.

NOTAS PARA O EDITOR:

Sobre a Skandi Network:
A Skandi Network é uma cooperação entre especialistas líderes no transporte e distribuição de produtos
farmacêuticos e de cuidados de vida a praticamente todos os hospitais, clínicas, farmácias,
farmacêuticos, lares de idosos, instalações de cuidados, consultórios médicos e veterinários,
laboratórios, pacientes domésticos e organizações de serviços de campo da indústria farmacêutica.
Atualmente, a indústria farmacêutica e de cuidados da vida tem de enfrentar vários desafios
estratégicos, tais como o aumento das exigências de qualidade, a expansão da gama de distribuição,
flexibilidade, visibilidade e eficiência de custos.
Os nossos Parceiros da Rede determinaram que, graças à sua presença única nos principais mercados
farmacêuticos europeus e ao forte desenvolvimento das TI nos últimos anos, poderiam fazer parte da
solução criando a Skandi Network, a primeira rede europeia de distribuição ativa com temperatura
controlada a 100% dedicada à saúde pública que satisfaz todos os requisitos da indústria farmacêutica.
Todos os Parceiros da Rede estão a trabalhar segundo padrões muito elevados e estão muito
empenhados numa política sustentável. Os envios são distribuídos conforme estabelecido pelo PIB
europeu (Boas Práticas de Distribuição) e pelos regulamentos logísticos nacionais.
Ao expandir os seus serviços locais a mais de 25 países, cada Parceiro da Rede pode agora contribuir
para enfrentar estes desafios estratégicos, oferecendo à indústria farmacêutica e de cuidados de vida
uma solução One-Stop-Shop sólida e inovadora / proposta de valor.
Numa escala global, a Life Logistics Network juntou-se à Skandi Network como um "Parceiro de Apoio"
da rede. O mesmo se aplica na direção oposta. A Life Logistics Network é uma rede global composta
por transitários farmacêuticos de primeira classe em todo o mundo que terão acesso à Rede SKANDI.
Até ao final de 2025, 32 países estarão cobertos pela Skandi Network.

Sobre a Rangel Logistics Solutions:
Rangel, uma empresa fundada em 1980, é um parceiro logístico global com cobertura mundial que
oferece as soluções mais eficientes para cada cliente, tipo de carga ou indústria, através de uma vasta
gama de serviços integrados de transporte e logística.
Com presença direta em sete países e com uma rede de parceiros mundial, apresenta um portfólio de
serviços especializados em logística, transporte terreste, marítimo e aéreo, armazenagem, distribuição
física, courier expresso, formalidades aduaneiras, feiras, exposições e obras de arte.
A internacionalização da Rangel iniciou-se em 2007, com a abertura de uma filial em Angola, seguindose Moçambique em 2011, Brasil em 2013, Cabo Verde em 2015, e em 2020 no México e África do Sul,
criando um triângulo logístico entre América, África e Europa.
O principal ativo são as pessoas, contando com uma equipa multinacional de 2300 colaboradores,
assumindo-se como uma Learning Organization, com enfoque na aprendizagem e na melhoria contínua.
A Rangel registou em 2020, um volume de faturação de €203M, com 312.500 m2 de área logística.

