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COM A REALIZAÇÃO DO CONVENÇÃO NACIONAL DE SAÚDE  

 

RANGEL ASSOCIA-SE AO MAIOR 
DEBATE NACIONAL DA SAÚDE EM 

PORTUGAL 
 

  

ATRAVÉS DA UNIDADE PHARMA, ESPECIALISTA NO SETOR DE 
LOGÍSTICA FARMACÊUTICA 

 

 
A unidade Pharma da Rangel Logistics Solutions, associa-se ao maior debate 
nacional sobre o presente e o futuro da Saúde em Portugal, que se realiza hoje 
e amanhã, na Culturgest em Lisboa.  Esta parceria surge pois a Rangel trabalha 
diretamente e diariamente com este setor que muito tem contribuído para a sua 
evolução, através dos desafios que são colocados pelos próprios clientes e que 
a Rangel tem conseguido responder com sucesso de forma a satisfazer as 
necessidades específicas de transporte e logística. Bem como, acompanhar e 
apoiar ativamente iniciativas que contribuam para a definição de estratégias 
futuras para o setor da saúde, uma indústria altamente exigente e em constante 
transformação.  
 
A área da saúde representa já uma importante fatia do negócio Rangel, onde 
anunciou recentemente o 1º projeto integrado de e-commerce em Portugal para 
a área farmacêutica, bem como um investimento de €750 mil no sistema eKooler 
para transporte de produtos farmacêuticos em ambiente refrigerado. A atitude 
colaborativa e de procura incessante de inovação dentro da cadeia de valor, que 
tanto caracteriza a Rangel, tem sido um fator critico de sucesso e fortalecimento 
de longas relações de parceria. 
 
“A logística tem um papel fundamental no desenvolvimento da cadeira de valor 
do setor da saúde e a Convenção Nacional de Saúde é um importante palco de 
reflexão sobre os principais desafios e oportunidades da saúde nacional”, afirma 
Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions, sobre a importância de 



 

  

marcar presença e apoiar um evento desta dimensão. 
 
Recorde-se que a Rangel Pharma cobre todo o território nacional, com 
distribuição de mais de 100 milhões de unidades por ano e uma frota de 70 
viaturas. Tem uma área logística de 18.500m2 com capacidade para cerca de 
30.000 paletes e uma equipa de 165 colaboradores 
 
 
 
 
 
SOBRE A RANGEL LOGISTICS SOLUTIONS: 

 
A Rangel é o operador líder em serviços logísticos em Portugal. Os serviços de transporte terrestre internacional e de 

transporte aéreo e marítimo cobrem os cinco continentes. 
  
O Grupo detém empresas que prestam serviços de logística contratual, transporte aéreo, marítimo e terrestre, armazenagem, 
distribuição física, expresso e encomendas, formalidades aduaneiras, feiras e exposições. 
 
A Rangel desenvolve ainda soluções IT que permitem controlar os processos logísticos de forma simples, fazendo também a 
integração com os sistemas de informação dos clientes. 
  
A Rangel cedo iniciou o processo de expansão, com uma grande aposta no início de 1999. Começava assim a parceria da 
Rangel com a americana FedEx, atualmente com contrato de representação em Portugal, Angola e Cabo Verde. 

  
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 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. 

 


