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COM O OBJETIVO DE REFORÇAR AS SUAS OPERAÇÕES NA ÁSIA, MÉDIO ORIENTE, BRASIL, 
EUA, CANADÁ, PALOP, EUROPA E NORTE DE ÁFRICA 

 

RANGEL APRESENTA SOLUÇÕES 
ESPECIALIZADAS NA TRANSPORT 

LOGISTIC, EM MUNIQUE 
 

EMPRESA MARCA PRESENÇA NA FEIRA INTERNACIONAL ‘TRANSPORT LOGISTIC 2019” ENTRE 
OS DIAS 4 E 7 DE JUNHO EM MUNIQUE 

 
 

A Rangel Logistics Solutions marca presença na “Transport Logistic 2019” 

apresentando as suas soluções especializadas de transporte para vários mercados 

estratégicos como a Ásia, Médio Oriente, Brasil, EUA, Canadá, Europa, Norte de África 

e PALOP. A principal feira internacional dedicada à logística, mobilidade, IT e gestão da 

cadeia logística decorrerá entre os dias 4 e 7 de junho, em Munique, Alemanha.  

 

"A Transport Logistic é uma das principais feiras mundiais do sector. Para a Rangel, 

este é um evento de networking estratégico, numa altura em que os nossos esforços se 

centram no desenvolvimento de novas tecnologias, soluções inteligentes e no desenho 

de soluções de transporte e logística, customizadas às necessidades dos nossos 

clientes. A feira é um importante espaço para a criação de novas parcerias estratégicas 

com relevantes agentes internacionais”, afirma Nuno Rangel, CEO da Rangel 

Logistics Solutions.  

 

Para o evento, a Rangel tem como objetivo potenciar relações com os seus clientes e 

agentes e angariar novos parceiros de negócio. Mercados como o Asiático, Médio 

Oriente, Brasil, EUA, Canadá e PALOP estarão em destaque no âmbito dos serviços 

especializados de transporte aéreo e marítimo, quer em termos de contentores 

completos ou consolidações. Para a Europa e Norte de África, a empresa avança com 

soluções de transporte rodoviário, uma operação que já tem saídas regulares para 42 

destinos e com tempos definidos para o transporte de quase todo o tipo de mercadoria 

em regime de grupagem e camiões completos. 

 

 



                                  

  

 

“Faz parte da nossa génese acompanhar o desenvolvimento dos nossos clientes, 

através da oferta de soluções flexíveis e ajustadas às suas necessidades. Durante a 

feira, destacaremos as principais inovações que temos vindo a desenvolver 

exclusivamente para a indústria automóvel, farmacêutica e fashion”, destaca Nuno 

Rangel. 

 

A Rangel integra a participação coletiva de Portugal (‘Logistics from Portugal’) presente 

no Hall A4.310 na Transport Logistic, em Munique. Portugal será um dos 60 países 

expositores, presentes nos 126.000 m2 de espaço de exibição. 

 

A Transport Logistic é a principal feira internacional dedicada à logística, 

mobilidade, IT e gestão da cadeia logística e vai contar, nesta edição, com a presença 

de mais de 60 mil profissionais daqueles setores.  

 
 

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. 

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 2018, um volume de faturação de 

€175M com 269.000 m2 de área logística. 


