
Aquisição da Lusocargo e Portocargo pelo Grupo BBL 

 
Porto, quinta-feira, 11 de Março 2021 

No passado dia 5 de março de 2021, o Grupo BBL finalizou a primeira grande operação 
internacional com a aquisição dos Grupos Portugueses LUSOCARGO e PORTOCARGO. O 
conhecimento entre as duas organizações vinha de longa data através da cooperação 
estratégica no mercado Francês desde 2005, partilhando ambas as empresas dos mesmos 
princípios na gestão dos seus negócios com especial enfoque nos seus colaboradores e no 
contacto personalizados com os seus clientes. Num comunicado conjunto aos seus 
colaboradores, os fundadores da LUSOCARGO e PORTOCARGO afirmaram que “A 
escolha do Grupo BBL foi natural uma vez que permite assegurar uma continuidade dos 
valores que sempre estiveram no espírito das organizações desde a sua fundação”. 

Cinco meses após uma primeira angariação de fundos de fundos significativa com a GENEO 
Capital Entrepreneur, a direção do Grupo BBL confirma o sua objetivo a construção de uma 
rede de empresas especialistas em soluções logísticas integradas de forma a permitir servir 
os clientes de forma ágil e eficaz. Um modelo chamado a atravessar fronteiras. 

Kaci Kébaïli, Presidente do Grupo BBL, e Christophe Besset, Diretor Geral, expressam 
em conjunto o seu otimismo com esta nova aquisição. “Acreditamos muito no potencial que 
um País como Portugal tem para oferecer e em conjunto com o conhecimento dos 
profissionais do Grupo LUSOCARGO e da PORTOCARGO esperamos criar melhores 
soluções para os clientes e toda a cadeia logística. 2020 foi um ano difícil em toda o mundo, 
no entanto com resiliência que o Grupo BBL demonstrou, conseguimos validar que o nosso 
modelo de negócios em desenvolvimento é eficaz permitindo atingir um volume de negócios 
acima dos 205 M€. Dessa forma contamos com a mesma confiança por parte dos acionistas 
e investidores nos próximos anos, de forma a permitir mantermos o crescimento acelerado 
do grupo, e dessa forma permitir uma oferta cada vez mais alargada de soluções logísticas 
aos nossos clientes” 

Os dados financeiros do Grupo LUSOCARGO e PORTOCARGO durante o ano de 2020 
foram de aproximadamente € 100 M€ com um total de 300 colaboradores. 

Por parte do Grupo LUSOCARGO e da Portocargo, dois dos seus fundadores optaram por 
se retirar por razões pessoais tendo permanecido os restantes 3 ligados a cada uma das 
empresas. 

Mario de SOUSA na PORTOCARGO, empresa especializada em transporte marítimo e 
aéreo. 
Viriato ALBUQUERQUE na LUSOCARGO SUL 
Fernando VIELA e Pedro SANTOS (manager) na LUSOCARGO Porto. 
Em conjunto todas estão conscientes que as oportunidades que a integração irá trazer, 
permitirá desenvolver uma colaboração frutuosa de forma a servir os interesses de todos os 
clientes. 

 



Sobre o Grupo BBL : 

O Grupo BBL foi criado em 1997 por Kaci Kebaili, o qual se desenvolveu durante os últimos 
23 anos através da construção de um modelo de federação de especialistas que agrega 
quinze PME’s ligadas ao transporte internacional e logística, cujas equipas e marcas são 
internacionalmente reconhecidas pelo seu know-how nos negócios históricos do grupo: 
transporte internacional de mercadorias rodoviário, aéreo e marítimo, logística e despachos 
alfandegários. Esta estratégia de “Manufatura de Soluções Logísticas” traduz-se na 
coordenação de equipas especializadas e autónomas, empenhadas no seu dia a dia em 
servir e encontrar as melhores soluções para os seus clientes e toda a cadeia logística. 
O crescimento do Grupo BBL tem sido constante, atingindo em 2019 um total de 650 
colaboradores e um volume de negócios de 194 M€, que representa um aumento de 40% 
relativamente a 2018. 
Em junho passado aproveitou com a aquisição da empresa T.M.S. na região de Paris, para 
melhorar a sua presença e conhecimento no domínio de transportes sensíveis como os de 
alta tecnologia, cosméticos, químicos e artigos de luxo. 
Mais informações em : www.groupe-bbl.com 
Contactos : 
Jean-Marc WILLIATTE / Mail : jm.williatte@groupe-bbl.com 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bbl-transport/ 
Twitter: https://twitter.com/BBLGroupMarcom 

Conselhos : 
– Aconselhamento financeiro : Mazars Portugal (Filipa Matias, André Vidigal, Xavier Klein) 
– Advogados Groupe BBL : TELLES Advogados (Carlos Lucena, Frederico Felix Alves) 

Sobre LUSOCARGO e PORTOCARGO 
A marca Lusocargo nasceu no Porto em 1984 e tem vindo a desenvolver-se nos últimos 36 
anos de forma a tornar-se num dos líderes de mercado na organização do transporte 
internacional, logística e despachos aduaneiros. 
A Portocargo iniciou a atividade em 1990, tendo-se especializado no transporte Marítimo e 
Aéreo, operando atualmente com 108 Países espalhados pelos 5 Continentes. 
Da mesma forma como o Grupo BBL a Lusocargo tem sido capaz de reforçar a sua 
capacidade e oferta suportada por uma rede de parcerias espalhadas um pouco por todo o 
mundo. 
Ao mesmo tempo que a marca Lusocargo crescia, foi desenvolvido um novo modelo de 
negócio através da Portocargo, modelo esse assente numa rede extraordinária de agentes 
focados no transporte aéreo e marítimo, e que ao longos dos anos foi capaz de apresentar 
soluções inovadoras e à medida aos seus clientes. 
Mais informações em : https://www.lusocargo.pt/ e https://portocargo.pt/ e www.lusocargo-
sul.pt/ 

Contactos : 
Mário de SOUSA                mariosousa@portocargo.pt 
Viriato ALBUQUERQUE     viriato.albuquerque@lusocargo-sul.pt 
Pedro SANTOS                  pedro.santos@lusocargo.pt 
LinkedIn:                             https://www.linkedin.com/company/lusocargo-transit-rios-s.a./ 
                                           https://www.linkedin.com/company/portocargo/ 

Conselhos : 
– Aconselhamento financeiro : VIAM (Rui Escaleira) 
– Advogados : PLMJ (Dr Avides Moreira e Dr João Regadas) 
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