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Humberto Pedrosa eleito ‘Personalidade do Ano
2015’ pela Câmara do Comércio e Indústria LusoBrasileira
CEO do Grupo Barraqueiro homenageado pelo seu contributo à valorização das
relações socioeconómicas entre Portugal e Brasil
Considerado um dos mais bem-sucedidos empresários portugueses do sector dos transportes
de passageiros, Humberto Pedrosa, CEO do Grupo Barraqueiro, foi distinguido como
‘Personalidade do Ano 2015’ pela Câmara do Comércio e Indústria Luso-Brasileira (CCILB).
Agraciado pelo seu contributo para a valorização das relações socioeconómicas entre Portugal
e o Brasil, Humberto Pedrosa reforça a importância que aquele país teve no crescimento e
internacionalização do Grupo.
“Quando senti que tinha o Grupo forte e consolidado, a internacionalização passou a ser um
caminho incontornável e o Brasil surgiu como uma opção natural e prioritária. Para nós, muito
mais do que um país irmão, o Brasil é uma aposta estratégica no desenvolvimento dos
transportes de passageiros, reforçando as experiências e o conhecimento de Portugal e do
Brasil neste sector tão decisivo para a vida das pessoas e para o desenvolvimento das cidades.
Queremos reforçar os nossos investimentos neste país dando continuidade ao sucesso e ao
crescimento que já registamos”.
Tratando-se de um acontecimento anual de referência organizado pela Câmara de Comércio e
Indústria Luso-Brasileira, o evento contou com a presença de altos dignitários de Estado e de
Governo dos dois países, bem como de importantes personalidades do setor empresarial
português e brasileiro.

Nesta cerimónia, na qual são homenageados cidadãos de origem portuguesa e brasileira que
se destacaram no ano anterior pelo contributo ao fortalecimento da união Portugal-Brasil, foi
também homenageado como ‘Personalidade do Ano 2015’ Giancarlo Civita, presidente do
Grupo Abril, um dos grupos editoriais mais importantes do Brasil.
Humberto Pedrosa, que recebeu a distinção das mãos do novo embaixador do Brasil em
Portugal, Luiz Alberto Figueiredo Machado, não escondeu a satisfação: “Estou muito orgulhoso
com esta distinção que a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira entendeu atribuirme. Espero que o nosso relacionamento empresarial com o Brasil continue a dar bons frutos
para bem dos nossos dois países e das suas economias”.

Sobre o Grupo Barraqueiro:
O Grupo Barraqueiro assume-se como especialista na conceção e concretização das mais inovadoras soluções de
mobilidade para pessoas e bens, visando a plena satisfação, de forma sustentável, das necessidades e interesses de
todos os seus stakeholders.
Líder ibérico no transporte rodoviário suburbano e interurbano de passageiros e operador de referência no
transporte ferroviário e metroferroviário, bem como no transporte internacional rodoviário de mercadorias, o
Grupo Barraqueiro orgulha-se da sua sólida História e vasta experiência que remontam a uma pequena empresa de
camionagem fundada em 1915.
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