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AGENTE OFICIAL DA COMPANHIA AÉREA BINTER  
 

RANGEL LANÇA NOVO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE AÉREO INTER-ILHAS EM CABO 

VERDE  
 

PELO 2º ANO, A RANGEL REVELA UM CRESCIMENTO ANUAL DE 50%   
 

 

 
Presente no mercado cabo-verdiano desde 2015, a Rangel garante um serviço de carga 
aérea, entre as ilhas de Santiago, S. Vicente, Sal, S. Nicolau, Boavista, Maio e Fogo, com 
entregas porta-a-porta e no aeroporto de destino. Através de uma equipa local dedicada, a 
Rangel oferece transporte aéreo especializado em medicamentos, animais vivos, genéricos, 
perecíveis, entre outros. 
 
O novo serviço é reforçado por uma parceria recentemente firmada entre a Rangel Logistics 
Solutions e a Binter, que reconhece a Rangel como agente oficial da companhia aérea.  
 
“O novo serviço de carga aérea inter-ilhas e o reconhecimento da Binter como agente oficial 
reforçam o nossa posição como operador logístico de referência no mercado cabo-verdiano. 
As nossas operações têm crescido 50% por ano, estando já presentes nas três principais 
ilhas do país”, afirma Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions.  
 
Pelo segundo ano consecutivo, a Rangel teve um aumento nas vendas de 50%, 
transportando mais de 55 mil toneladas e quatro milhões de volumes em 2017. A Rangel tem 
investido ativamente no mercado cabo-verdiano, apoiando o estreitamento das relações 
comerciais entre Portugal e Cabo Verde e potenciando relevantes sinergias no mercado. Em 
Agosto de 2017, a Rangel expandiu as suas instalações para a Ilha do Sal, estando hoje 
presente nas três principais ilhas do território: Santiago, S. Vicente e Sal.  
 
 A Rangel desenvolve soluções logísticas integradas e oferece serviços de transporte aéreo e 
marítimo, ligação entre ilhas, serviços de despachante, logística e distribuição. O transporte 
expresso internacional é assegurado pela parceria da Rangel com a multinacional americana 
FedEx que, à semelhança de Portugal, Angola e Moçambique, está também representada 
pela Rangel em Cabo Verde.  
 
 
 
 
 
  



 

  

NOTAS PARA O EDITOR 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


