
HUMBERTO FERNANDO LEÃO PACHECO DE BRITO  

Presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

 

Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito (Carvalhosa, Paços de Ferreira, 22 de julho de 1973) 

advogado, empresário e político.  

Licenciado em direito pela Universidade Portucalense, na vertente da Ciência Política, Direito 

Fiscal e Administrativo. 

A 11 de outubro de 2009, foi candidato à Camara Municipal de Paços de Ferreira, na qualidade 

de independente, tendo obtido um resultado histórico para o Partido Socialista, com 42% dos 

votos.  

De 2009 a 2013 foi vereador na Câmara Municipal de Paços de Ferreira. 

A 29 de setembro de 2013 foi eleito, nas listas do Partido Socialista, presidente de Câmara 

Municipal de Paços de Ferreira, acabando com um ciclo político de 37 anos de sucessivos 

governos locais liderados pelo PSD. 

Em novembro de 2013, foi eleito Vice-Presidente da CIM do Tâmega e Sousa, cargo que 

desempenhou até setembro de 2015, data em que se demitiu por discordar da distribuição da 

verba (55 milhões de euros) atribuída pela CCDR-N, então presidida por Emídio Gomes, pelos 

onze municípios da região do Tâmega e Sousa, no âmbito do Portugal 2020. 

Em fevereiro de 2014, foi indicado para representar a Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses (ANMP) junto da Comissão de Acompanhamento do Programa Operacional 

Fatores de Competitividade, designado COMPETE. 

Em março de 2015, foi eleito presidente da MOVELTEX - Centro de Competências e 

Incubação de Empresas.  

Em junho de 2016, foi eleito na lista do Secretário Geral do Partido Socialista, António Costa, 

membro da Comissão Nacional do Partido Socialista. 

Em setembro de 2016, Humberto Brito foi eleito diretor de projetos da ADERSOUSA – 

Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa 

Em 1 de outubro de 2017, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Paços de Ferreira 

tendo obtido 64,76% dos votos, sendo a mais expressiva maioria obtida por um presidente de 

Câmara no concelho desde a realização de eleições livres em Portugal (1974). 

Em 9 de dezembro de 2017, foi eleito membro da mesa da Assembleia Geral da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). 

Em 11 de dezembro de 2017, Humberto Brito foi eleito presidente da VALSOUSA - 

Associação de Municípios do Vale de Sousa, que inclui os Municípios de Castelo de Paiva, 

Felgueiras, Lousada, Paredes, Paços de Ferreira e Penafiel, com uma população de mais de 350 

mil habitantes.  

Atividade profissional, social e política: 

Antes de assumir a presidência da Câmara Municipal, Humberto Brito, exerceu durante 16 anos 

a profissão de advogado, cumulativamente com a gestão de várias empresas ligadas à indústria e 

design de mobiliário. 



Foi dirigente e presidente de várias instituições de natureza social, cultural e desportiva, 

nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira, Centro Social e Paroquial de 

Carvalhosa, GDC de Carvalhosa, Adaterra, Movimento 6 de Novembro. 

Humberto Brito registou a favor da Câmara Municipal de Paços de Ferreira a marca “Paços de 

Ferreira European Capital of Furniture”. 

No mandato 2013/2017, sob a presidência de Humberto Brito, Paços de Ferreira foi o concelho 

que mais reduziu a taxa de desemprego em Portugal(1). 

Foi responsável pela realização da exposição de mobiliário no terminal de cruzeiros de 

Matosinhos, designada "SEVEN SEAS", que decorreu entre julho e setembro de 2016. 

Foi promotor do projeto “Chef’s Collection”, em parceria com a empresa holandesa ArianeSke, 

destinado à instalação de mobiliário de Paços de Ferreira em restaurantes com Chefes Estrelas 

Michelin. O primeiro trabalho aconteceu em fevereiro de 2017, no restaurante DOP, no Porto, 

propriedade do reconhecido Chef Rui Paula. Outros se seguiram. 

É mentor e coordenador do projeto "Paços de Ferreira - Best Furniture in the World” que 

juntou várias marcas de renome mundial, tais como a Philips, BP, Cristian Dior, Cartier, Guerlain, 

Speedo, Balmain Paris, Galp, Vodafone, que desenharam e conceberam várias peças, produzidas 

em empresas de mobiliário de Paços de Ferreira - dando expressão e notoriedade à indústria 

local e às 5000 empresas existentes no concelho – que se encontram em exposição pública na 

Torre dos Clérigos, na cidade do Porto, desde 15 de dezembro de 2017. 

É responsável e coordenador do projeto “Design To Sale”, que envolve várias universidades. 

Humberto Brito registou a favor da Câmara Municipal de Paços de Ferreira a marca de vestuário 

“COP MODA 1836”, tendo marcado presença, em 2017, na feira internacional MOMAD, em 

Madrid, e na Modtssimo, no Porto. 

Humberto Brito foi pioneiro no uso do modelo ECO.AP, Programa de Eficiência Energética na 

Administração Pública, sendo Paços de Ferreira o primeiro município em Portugal a substituir 

integralmente toda a iluminação pública para tecnologia LED. 

Frequentou em 2017/2018 o Programa de Gestão da Internacionalização, Managing the 

Internationalization Process, ministrado na Católica Lisbon, Economics & Business. 

Humberto Fernando Leão Pacheco de Brito pertence à família Carneiro Leão, originária da 

freguesia de Carvalhosa, com significativa participação na política e diplomacia portuguesa e 

brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dados do Observatório Nacional da Administração Pública. 
 


