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RANGEL TRANSPORTA RESERVATÓRIO 
DE ÁGUA DE GRANDES DIMENSÕES PARA 

LUANDA 
 

OPERAÇÃO ENVOLVEU EQUIPA ESPECIALIZADA E MULTIDISCIPLINAR 
 

 

Numa operação totalmente customizada, a Rangel transportou por via marítima um 
reservatório de água com mais de 12m de comprimento por 3,5m de diâmetro. Com 
origem em Lisboa e destino a Luanda, tratou-se de uma operação complexa, totalmente 
coordenada pela equipa da Rangel Logistic Solutions.  
 
Recorrendo a vários equipamentos e maquinaria, a equipa especializada da Rangel 
transferiu a carga do camião para a plataforma de transporte e para o navio em apenas 
noventa minutos. “Pelas características da carga, desenvolvemos um serviço de 
transporte totalmente customizado e adaptado às exigências do nosso cliente. A Rangel 
é uma referência no mercado e, pela sua experiência acumulada, tem vindo a 
desenvolver serviços especiais em vários países”, afirma Mário Silva, Country Manager 
da unidade Air & Sea Freight da Rangel Logistics Solutions.  
 
Com destino a Luanda, o reservatório para tratamento de água está relacionado com a 
política de industrialização da área alimentar naquele país. O setor agroalimentar tem 
constituído uma grande aposta da Rangel no mercado angolano, por ser a única 
empresa que oferece uma solução logística integrada, incluindo temperatura refrigerada 
e frio, assegurando toda a cadeia de abastecimento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

  

NOTAS PARA O EDITOR 

Sobre a Rangel em Angola: 

A Rangel é a única empresa em Angola que garante soluções integradas de logística, permitindo assegurar a 

Cadeia de Abastecimento completa, desde o transporte internacional a partir da origem até ao Centro de 

Distribuição em Luanda (incluindo temperatura controlada). 

 

O sector agroalimentar representa um peso significativo nas suas atividades de transporte e logística, sobretudo 

entre Portugal e Angola. 

  

Para mais informação sobre a Rangel Angola e área de Perecíveis: 

https://www.rangel.com/pt/servicos/internacional/angola/  

https://www.rangel.com/pt/industrias/logistica-alimentar-pereciveis/  
 

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. 

 

https://www.rangel.com/pt/servicos/internacional/angola/
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