PRINCIPAIS ELEMENTOS CURRICULARES E ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXERCIDAS

Humberto Manuel dos Santos Pedrosa
Nacionalidade: Portuguesa | Data de nascimento: outubro 1947
Nomeado Presidente do Conselho de Administração da TAP, SGPS, S.A. e Presidente do Conselho de
Administração da TAP, S.A. para o triénio 2015-17, exercendo ainda funções como Presidente do Conselho
de Administração na Portugália–Companhia Portuguesa de Transportes Aéreos, S.A. (sociedade do Grupo
TAP), em novembro de 2015.
Acionista, em parceria com o empresário David Gary Neeleman, através do consórcio Atlantic Gateway
SGPS, Lda., no âmbito do processo de reprivatização do capital social da TAP, SGPS, S.A. (2015).
Presidente e principal accionista da Barraqueiro, SGPS, S.A. ‒ Grupo Barraqueiro.
Atividade Profissional: Entrada nos mercados internacionais brasileiro e angolano, com a participação em
empresa rodoviária de passageiros no Brasil, e a criação de empresa de transporte rodoviário de
mercadorias em Angola (2011) | Início da exploração do Metro do Porto (2010) I Atribuição da subconcessão
do Metro do Porto à empresa Prometro, decorrente de concurso internacional (2009) | Início da exploração
da Rede do Metro Sul do Tejo (2007) I Membro fundador do agrupamento internacional EPTO que reúne
os 10 maiores grupos empresariais de transporte de passageiros da Europa (2006) I Atribuição do projeto,
construção e exploração da Rede do Metro Sul do Tejo à empresa Metro Transportes do Sul, decorrente
de concurso internacional (2002) | Assumida posição de principal accionista da empresa de transporte de
passageiros Rodoviária do Tejo (2000) I Início da exploração ferroviária do eixo norte-sul (1999) I Atribuição
da exploração da concessão do eixo ferroviário norte-sul à empresa Fertagus, decorrente de concurso
internacional (1998) | Transporte oficial dos visitantes da Expo 98 através da empresa Rodoviária de Lisboa
(1998) I Aquisição e gestão das empresas rodoviárias de mercadorias Rodocargo, Transporta e Atlantic
Cargo (1993-97) l Aquisição e gestão das empresas rodoviárias de passageiros Rodoviária do Algarve,
Rodoviária do Alentejo, Rodoviária da Estremadura, Rodoviária do Sul do Tejo e Rodoviária de Lisboa,
decorrente do processo de reprivatização da Rodoviária Nacional (1992-95) l Participação no processo de
reprivatização da Rodoviária Nacional (1992-95) | Entrada no mercado do Algarve através da aquisição e
gestão de empresa de transporte rodoviário de passageiros (1990) l Criação da empresa de Turismo ‒ Frota
Azul, Lda. (1981) | Aquisição e gestão de várias empresas de transporte de passageiros e de Turismo
(1973-81) | Aquisição e gestão da empresa Joaquim Jerónimo, Lda. com atividade em transporte rodoviário
de passageiros na região de Lisboa (1967).
| Comendador da Ordem de Mérito empresarial (condecorado pelo Presidente da República em 10 de junho
de 2013) | Desenvolvimento de quarenta e oito anos de carreira profissional, com forte capacidade de
liderança de equipas de trabalho multifuncionais l Formação ao nível do 2º Ciclo do Ensino Secundário I
Idiomas: Francês e Espanhol.

