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A FIM DE IMPULSIONAR O TRANSPORTE NO MEDITERRÂNEO 

 

RANGEL ANUNCIA PARCERIA PARA 
TRIÂNGULO LOGÍSTICO ENTRE PORTUGAL, 

ESPANHA E TURQUIA 

 
 

COM TRANSPORTE DIÁRIO DE MERCADORIAS,  A EMPRESA TORNA-SE 
PIONEIRA A REALIZAR ESTE TIPO DE SERVIÇO  

EM 60 HORAS.  
 
 

A Rangel Logistics Solutions anunciou hoje que vai reforçar suas ligações com a 
Turquia, criando um triângulo logístico com Portugal e Espanha, o que vai 
impulsionar o transporte no mediterrâneo. 
 
A parceria estratégica com a empresa EKOL Logistics permite à Rangel oferecer 
soluções diárias para a Turquia, refletindo-se numa redução dos tempos de trânsito. 
 
“Dois grupos logísticos líderes no setor dos transportes e logística que detetaram a 
oportunidade de implementar uma linha multimodal entre Portugal e a Turquia que 
reduz os tempos de trânsito para 60 horas”, destaca Nuno Rangel, CEO da Rangel 
Logistics Solutions.  
 
O corredor criado é uma simbiose entre o transporte rodoviário e marítimo realizado 
por: camião entre Portugal e Espanha (24 horas), e barco entre Espanha e Turquia 
(60 horas), que oferecem ao cliente um serviço diário Ibérico e transmediterrâneo 
com a Turquia para importação e exportação. 
 
"Parte da estratégia da Ekol é oferecer a melhor solução intermodal liga a Europa 
Ocidental com a Turquia e o Médio Oriente, e por isso estamos satisfeitos com a 
parceria com a Rangel, pois iremos conseguir atingir o nosso objetivo. Esperamos 
que os nossos clientes reforcem a sua posição no mercado graças a estas novas 
soluções." - disse Ahmet Musul, CEO da Ekol Logistics 

Desta forma, a unidade Road Freight da Rangel combina inovação com 
sustentabilidade, como resultado da implementação do seu Sistema de Gestão 
Ambiental e Energética- "Esta nova linha intermodal, levará a uma poupança de 
610.000 litros de gasóleo e a uma diminuição de 900.000 kg nas emissões de CO2 
por mês, reduzindo substancialmente a pegada ambiental nesta longa rota", refere 
Nuno Rangel. 



  

  

  
 

Recorde-se que a Rangel este ano anunciou também novas ligações com a 
Holanda, oferecendo quatro ligações terrestres semanais a partir de Portugal. 
 
 
 
NOTAS PARA O EDITOR 

 

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, seguindo-se 
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. 
 

 
Sobre a Ekol Logistics 
 
Ekol, uma empresa de logística integrada fundada em 1990, fornece os melhores serviços de carga 
internacional, armazenagem, distribuição interna, comércio externo, alfândegas e gestão da cadeia de 
abastecimento em 13 países.  
A Ekol é um dos principais fornecedores de logística da Europa, dispondo de centros de distribuição com 
1.000.000 m2 de espaço total interior na Turquia, Alemanha, Itália, Grécia, França, Ucrânia, Roménia, Hungria, 
Espanha, Polónia, República Checa, Eslovénia e Suécia, além de permitir o transporte intermodal com 52 block-
trains por semana e 6000 veículos. Ao cumprir as suas promessas, a Ekol retira a maior força da sua equipa  e 
da sua poderosa rede de distribuição. Uma equipa multinacional com mais de 7 000 colaboradores. 


