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NOMEADA OPERADOR LOGÍSTICO  
DA BOSCH CAR MULTIMÉDIA PORTUGAL 

 

RANGEL INVESTE EM BRAGA EM NOVO CENTRO 
DE OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA INDUSTRIAL 

 
NOVO ARMAZÉM VAI ACOLHER 60 NOVOS POSTOS DE TRABALHO  

 

 
A Rangel Logistics Solutions e o Marb, SA. apresentam hoje em Braga o novo 
centro de operações de logística industrial, resultante de um investimento 
conjunto entre a Rangel Logistics Solutions e o Mercado Abastecedor da 
Região de Braga (MARB) na ordem dos 8,5 milhões de euros a 5 anos, criando 
assim 60 novos postos de trabalho no distrito. 
 
Este novo polo, com cerca de 6.500m2  foi construído de raiz, onde se estima uma 
capacidade para manusear 200.000 paletes, armazenar cerca de 11.300 paletes, 
11 milhões de caixas e 7.300 camiões de 25 toneladas, por ano. 
 
Este inovador centro logístico fica nas proximidades da unidade industrial da 
Bosch em Braga, que nomeou recentemente a Rangel Logistics Solutions 
como o seu operador logístico.  
 
“ O centro logístico de Braga constitui um forte investimento da Rangel que está 
alinhado com a nossa estratégia de aposta na Logística Industrial. Uma grande 
multinacional como a Bosch confiar a sua operação logística chave à Rangel, é 
para nós um motivo de orgulho e demonstra a nossa capacidade de responder 
aos grandes desafios do mercado”, afirma Nuno Rangel CEO da Rangel Logistics 
Solutions.  
 
A Rangel vai assim assegurar serviços de receção de importação de matéria 
prima e produto acabado dos fornecedores nacionais e internacionais da Bosch, 
de diferentes regiões do globo, de armazenamento e de abastecimento da fábrica 
durante 24h/365 dias em função das ordens de produção. 
 “A Rangel é uma aposta segura. A sua experiência e know-how dão-nos a 
confiança de que esta parceria poderá contribuir para a consolidação da 
competitividade da Bosch e de Portugal como fornecedor global.”, afirma Lutz 



 

  

Welling, Administrador Comercial da Bosch em Braga. 
 
A Rangel e a MARB SA aproveitam a apresentação desta nova plataforma de 
logística industrial, para promover a mesa-redonda - “Infraestruturas logísticas 
industriais enquanto fator de atração de investimento” – que se realiza pelas 
10H30 no Mercado Abastecedor de Braga, com a presença de Ricardo Rio, 
Presidente da Câmara Municipal de Braga e da InvestBraga; Nuno Rangel, CEO 
Rangel Logistics Solutions; Rui Paulo Figueiredo, Presidente do Grupo SIMAB; 
Carlos Ribas, Administrador Técnico e Lutz Welling, Administrador Comercial da 
Bosch. 
 

“ Braga é um dos maiores concelhos exportadores,  com inúmeras oportunidades 
de crescimento económico e enquanto operadores logísticos globais, 
pretendemos acompanhar de perto as tendências e necessidades das empresas 
exportadoras da região de Braga”, afirma Nuno Rangel, CEO da empresa.  
 
 

 
NOTAS PARA O EDITOR: 

 

SOBRE A RANGEL LOGISTICS SOLUTIONS: 
 
Fundada em 1980, a Rangel Logistics Solutions rapidamente marcou posição no mercado, sendo atualmente 
reconhecida como um parceiro logístico global com capacidade de integração de uma vasta gama de serviços de 
transporte e logística. 
Hoje, com presença direta em cinco países e com uma rede de parceiros global, alavanca uma completa 
organização especialista nas atividades de logística, transporte, armazenagem, distribuição física, courier 
expresso, formalidades aduaneiras, feiras e exposições.  
A Rangel desenvolve ainda soluções IT que permitem automatizar e melhorar os processos logísticos, fazendo 
também a integração com os sistemas de informação dos clientes. 
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 para 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. 
 
 
 
SOBRE A BOSCH: 
 
A Bosch está presente em Portugal desde 1911. Hoje, o Grupo Bosch é um dos maiores empregadores do país, 
com 4.450 colaboradores (em 31.12.2017) que contribuíram para gerar 1,5 mil milhões de euros em vendas 
internas em 2017. As áreas de negócio de Soluções de Mobilidade e Energia e Tecnologia da Edifícios estão 
representadas em Portugal, com unidades em Aveiro, Braga e Ovar. Nestas localizações, a empresa desenvolve 
e produz soluções de água quente; soluções de multimédia e segurança automóvel; sistemas de videovigilância e 
comunicação, dos quais mais de 90% são exportados para mercados internacionais. A partir de Lisboa, são 
realizadas atividades de vendas, marketing, contabilidade e comunicação, bem como serviços partilhados de 
recursos humanos e comunicação para o Grupo Bosch. 
 
O Grupo Bosch é líder no fornecimento de tecnologia e serviços. A empresa emprega cerca de 410.000 
colaboradores em o mundo (a 31.12.2018), que, de acordo com os resultados preliminares, contribuíram para 



 

  

gerar uma faturação de 77,9 mil milhões de euros em 2018. As operações do Grupo Bosch dividem-se em quatro 
áreas de negócio: Soluções de Mobilidade, Tecnologia Industrial, Bens de Consumo e Tecnologia de Energia e 
Edifícios. Líder em IoT, a Bosch oferece soluções inovadoras para casas e cidades inteligentes, mobilidade e 
indústria conectada. A empresa utiliza o seu conhecimento em tecnologia de sensores, software e serviços, bem 
como a sua própria cloud IoT para oferecer aos seus clientes soluções conectadas e em diversos domínios a partir 
de uma única fonte. O objetivo estratégico da Bosch é fornecer inovações para uma vida conectada. A Bosch 
melhora a qualidade de vida em todo o mundo com produtos e serviços inovadores e fascinantes. Desta forma, a 
empresa oferece mundialmente “Tecnologia para a Vida”. O Grupo Bosch é constituído pela Robert Bosch GmbH 
e cerca de 440 subsidiárias e empresas regionais, presentes em 60 países. Incluindo os representantes de vendas 
e serviços, a rede mundial de desenvolvimento, produção e distribuição da Bosch está presente em quase todos 
os países. A sua força inovadora é a base para a continuidade do crescimento da empresa. Em 125 localizações 
em todo o mundo, a Bosch emprega 69.500 colaboradores em investigação e desenvolvimento.  
 
 


