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18 maio de 2021 

 

RANGEL ASSOCIA-SE A RACE FOR 
GOOD DE ANDRÉ VILLAS-BOAS NO 

RALLY DE PORTUGAL 
 

CAMPEÕES DA ESTRADA EM CORRIDA PELA SOLIDARIEDADE 

 
 

 

A Rangel Logistics Solutions associa-se à Race for Good, movimento de solidariedade 

social fundado pelo treinador de futebol André Villas-Boas, que utiliza o desporto como 

veículo de divulgação da mensagem de apoio a causas de cariz social e humanitário, para 

ajudar as instituições que o treinador apadrinha. 

 

“É com enorme prazer que a Rangel se associa ao movimento Race for Good, apoiando 

causas sociais, uma vez que, no âmbito do projeto de responsabilidade social da empresa 

- “Rangel Solidária” - procuramos também ter um papel ativo no desenvolvimento da 

sociedade, contribuindo para a melhoria das condições de vida da comunidade” refere 

Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions.   

 

André Villas-Boas irá participar no Rally de Portugal 2021, que se inicia na próxima quinta-

feira, dia 20 de maio, com o objetivo de usar a força e impacto da prova para gerar 

donativos a favor da APPACDM do Porto, Ace Africa e Laureus Sport for Good, instituições 

apadrinhadas pelo treinador.  

 

“Agradeço, em nome pessoal e em nome da Race for Good e das instituições que 

apadrinho, o apoio incondicional da Rangel Logistics Solutions em prol das nossas causas. 

Numa altura difícil para todos o esforço da Rangel é fundamental para podermos melhorar 

as condições dos que mais necessitam. Espero que esta parceria seja a base para futuras 

colaborações, mas não quero deixar de partilhar a minha alegria imensa por este esforço 

a favor da Race for Good”, sublinha André Villas-Boas. 

 

Recorde-se que que será a primeira vez do treinador português numa prova internacional 

do WRC.  
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NOTAS PARA O EDITOR 
 
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. 

 


