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ABERTURA DE NOVO ESCRITÓRIO NO AEROPORTO DA PRAIA, CABO VERDE 

 
RANGEL É NOMEADA AGENTE GERAL 
DA TAP AIR CARGO EM CABO VERDE 

 
 

OPERADOR LOGÍSTICO ESTABELECEU TAMBÉM PARCERIA COM A AIR SENEGAL 

 
 

A Rangel Cabo Verde assinou acordos de parceria com a TAP Air Cargo e Air Senegal para 
representar em exclusivo as duas companhias aéreas em Cabo Verde, onde ficará responsável 
pela gestão de toda a operação de carga aérea, promoção e venda de serviços de ambas as 
empresas, reforçando assim a sua posição neste mercado. 
 
De agora em diante, todos os clientes que necessitem do serviço de transporte de carga aérea 
com origem em Cabo Verde, incluindo entrega e recolha de mercadoria, devem contactar 
diretamente a Rangel, que dispõe de uma equipa local totalmente dedicada, que assegura 
todos os formalismos inerentes aos embarques. No sentido de facilitar todos processos 
necessários à exportação de carga aérea, a Rangel abriu novas instalações no aeroporto da 
Praia, tornando-se o primeiro operador logístico a estar presente fisicamente com um escritório 
neste aeroporto. 
 
“Estas duas novas parcerias, associado ao facto de também já sermos agentes TICV - 
Transportes Inter Ilhas de Cabo Verde (antiga Binter) para o serviço inter-ilhas e representantes 
gerais da FedEx Express para o transporte expresso internacional, colocam a Rangel como 
sendo o único operado logístico em Cabo Verde com uma oferta de serviço aéreo completo e 
diferenciador”, assegura Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics Solutions. 
 
A Rangel está em Cabo Verde desde 2015, com instalações próprias nas ilhas de  Santiago, S. 
Vicente e Sal, onde oferece soluções de logística integrada, serviços de transporte aéreo e 
marítimo, carga aérea inter-ilhas, e marítimo inter-ilhas.  Esta cobertura total do território permite 
à Rangel uma grande proximidade ao mercado e proporciona um serviço de qualidade, rapidez 
e eficiência em todos os processos inerentes ao transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                  

  

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 mundial, apresenta um portfólio de 

serviços especializados em logística, transporte, armazenagem, distribuição física, courier expresso, formalidades 

aduaneiras, feiras e exposições. 

 

A internacionalização da Rangel iniciou-se em 2007, com a abertura de uma filial em Angola, seguindo-se 

Moçambique em 2011, 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 já em 

2020. Com 2300 colaboradores*, a Rangel registou, em 2019, um volume de faturação de €190M* com 312.500 

m2* de área logística. 

 

 


