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RANGEL TRANSPORTOU PRENSA DE  
40 TONELADAS PARA OS EUA 

 
ENTRE 2017 E 2018, O VOLUME DE NEGÓCIOS DA RANGEL NOS TRANSPORTES DE 

PORTUGAL PARA OS EUA TIVERAM UM AUMENTO MÉDIO ANUAL DE 128% 
 

 

 

A Rangel Logistics Solutions transportou uma prensa com um peso total de 40 toneladas desde 

o porto de Sines para o estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América. O exigente desafio 

foi colocado por uma empresa de referência na indústria metalomecânica. 

 

“Face às necessidades de exportação e importação das empresas portuguesas, temos vindo a 

investir estrategicamente no mercado norte-americano. O nosso know-how na área de 

transporte e logística permite-nos unir sinergias e responder assertivamente a projetos 

complexos e rigorosos, tal como este”, sustenta Nuno Rangel, CEO da Rangel Logistics 

Solutions.  

 

O investimento da Rangel no mercado norte-americano está alinhado com as tendências 

comerciais portuguesas, sendo os EUA o principal destino das exportações nacionais fora da 

União Europeia. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, as exportações para os EUA 

ascenderam em 2018 aos 2,9 mil milhões de euros, um aumento de 1,2% face a 2017.  

 

Através da unidade Air & Sea Freight, a Rangel Logistics Solutions assegura serviços 

especializados de transporte aéreo e marítimo e atividade aduaneira de e para os Estados 

Unidos. As operações de transporte com o mercado norte-americano têm aumentado de forma 

significativa nos últimos anos, quer em termos de volume de negócios e de mercadorias 

transportadas. Entre 2017 e 2018, o volume de TEUS transportados via marítima teve um 

aumento médio de 77% ao ano, enquanto que por via aérea verificou-se um aumento de 144%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

NOTAS PARA O EDITOR 

 

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.  

 

A Rangel desenvolve ainda soluções IT que permitem automatizar e melhorar os processos 

logísticos, fazendo também a integração com os sistemas de informação dos clientes. 

 

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 2017, um volume de faturação de 

€170M com 263.000 m2 de área logística. 

 

 

 


