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Responsabilidade Social
O Grupo Bial tem como missão desenvolver, encontrar e fornecer 

soluções terapêuticas na área da Saúde. Procurar melhorar a qualidade 

de vida das populações, encontrando soluções terapêuticas que 

permitam a cura de diversas doenças são os nossos objectivos. Ter 

um crescimento sustentado e, ao mesmo tempo, contribuir activamente 

para o desenvolvimento da sociedade é a forma de estar e de pensar 

dentro da cultura do Grupo Bial.

A política de Responsabilidade Social de Bial, presente nas práticas 

de gestão e no relacionamento com os seus diferentes públicos, 

engloba diversas áreas: práticas de recursos humanos, políticas de 

qualidade e de protecção ambiental, iniciativas diversas de promoção 

e apoio à investigação científica e associação a causas humanitárias 

e entidades sociais em todo o mundo.

Somos membros do Global Compact, pacto internacional que visa 

promover o progresso sustentável da economia mundial, conjugando 

empresas, governos e sociedade civil. Bial está também presente no 

BCSD – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

que visa impulsionar a expansão do tecido empresarial, tendo como 

premissas a responsabilidade social, o crescimento económico e a 

eco-eficiência.
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Recursos Humanos
O factor Humano está presente no dia a dia do Grupo Bial. Mais do 

que as patentes, os produtos ou as grandes fábricas ou centros 

tecnológicos, a grande mais-valia do Grupo Bial são os seus Recursos 

Humanos. Ao longo dos seus 83 anos de História, o Grupo Bial tem 

apostado fortemente no recrutamento e no desenvolvimento daqueles 

que mais têm contribuído para o sucesso desta empresa, os seus 

Recursos Humanos.

Bial, é hoje uma das referências no mercado de trabalho, sendo 

reconhecido quer por instituições públicas, quer por instituições 

privadas. 

O Grupo Bial tem sido um criador de emprego. No ano de 1995, Bial 

era composto por 250 colaboradores. Hoje, o Grupo emprega cerca 

de 660 colaboradores.

A aposta de Bial nos Recursos Humanos reflecte-se também na 

qualidade e qualificação dos seus colaboradores. Bial orgulha-se de 

ter um processo de selecção e recrutamento altamente exigente, 

procurando atrair, Recursos Humanos competentes e com elevadas 

qualificações. Um espelho dessa exigência é a elevada percentagem 

de colaboradores com um grau de Ensino Superior que fazem parte 

dos quadros da empresa, que hoje ronda os 58%.
10%

32%58%

 Ensino Superior
 Ensino Secundário
 Sem Ensino Secundário

Habilitações Académicas



3

Os desafios do século XXI são entusiasmantes e aliciantes. Em Bial 

a estratégia está virada para o futuro, mas sempre com respeito pelos 

princípios básicos que qualquer empresa tem que assumir para ser 

socialmente responsável. Seguem-se alguns exemplos que 

demonstram como Bial desenvolve a sua actividade para obter um 

crescimento sustentado e, ao mesmo tempo, evidencia o maior 

respeito pela sociedade e pelos seres humanos.

-	Em Bial não existe trabalho infantil, pois o limite mínimo de idade 

nos processos de selecção e recrutamento são sempre os 18 anos.

-	Em Bial não existem trabalhos forçados. A saúde e a segurança dos 

colaboradores são uma prioridade constante da empresa que possui 

um gabinete de apoio médico e de enfermagem.

-	Qualquer colaborador de Bial tem a liberdade para se associar a 

qualquer tipo de sindicato ou associação profissional.

-	Quanto à discriminação no emprego, o Grupo Bial respeita as 

orientações religiosas, políticas e sexuais de todos os colaboradores, 

não sendo a nacionalidade, qualquer tipo de deficiência ou o sexo, 

impedimento para trabalhar em Bial. A título de exemplo, a 

percentagem de elementos do sexo feminino a trabalhar na empresa 

é de cerca de 48%.

Durante o ano de 2004, foi feito um inquérito organizacional interno 

com resultados extremamente positivos. O número de colaboradores 

que respondeu ao inquérito rondou os 70%, e esta foi também a 

percentagem de colaboradores que evidenciou estar satisfeito ou 

muito satisfeito por trabalharem em Bial. 

Os números reflectem a confiança que a generalidade dos 

colaboradores sente relativamente à empresa e também a 

responsabilidade com que Bial encara os seus Recursos Humanos.

Definindo como prioritário a motivação interna e a manutenção de 

um espírito cooperativo, Bial tem vindo a construir um círculo virtuoso 

de satisfação entre empresa e colaboradores.

48%52%

 Mulheres
 Homens

Sexo dos colaboradores

Recursos Humanos
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Uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento dos 

colaboradores Bial é a aposta continua na formação.

O mercado de trabalho é altamente exigente ao nível dos 

conhecimentos. Na era da globalização em que vivemos torna-se 

crucial assumir a formação como uma aposta contínua e cada vez 

mais diversificada.

Em Bial apostamos cada vez nas formações técnicas, que permitem 

aos colaboradores especializarem-se nas suas áreas especificas, mas 

também apostamos cada vez mais nas formações ao nível das 

competências de gestão. Uma organização com mais de 600 pessoas 

tem de apostar necessariamente em ter cargos de Direcção e de Chefia 

ocupados com colaboradores com elevadas competências técnicas, 

mas também com elevadas competências na área de gestão e de 

liderança de equipas.

No ano de 2006, os colaboradores Bial tiveram em média 102 horas 

de formação, sendo que cerca de 10% foi formação externa e 90% 

formação interna.

Em 2007, os dados apontam para um crescimento na ordem dos 

10% em termos de formação.

Recursos Humanos
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Qualidade e Boas Práticas
A globalização da economia e dos mercados, as novas tecnologias, 

o aumento da concorrência, a acentuada consciencialização dos 

cidadãos para as temáticas económicas, sociais e ambientais, aliados 

à publicação de normativos cada vez mais exigentes, contribuíram 

também para que a qualidade assumisse um papel de destaque 

crescente no seio das organizações. 

Em Bial a abordagem à qualidade passa pelo desenvolvimento de 

processos capazes de fornecer produtos e serviços que satisfaçam 

as necessidades e expectativas dos Clientes da Empresa e as mais 

exigentes normas internacionais, pela melhoria da competência 

técnica dos seus Recursos Humanos e pela antecipação de novas 

necessidades e oportunidades de mercado.

A integração de considerações ambientais nas decisões estratégicas 

da Empresa, ilustram a importância que atribuímos à melhoria contínua 

do nosso desempenho. A integração das Boas Práticas Ambientais 

nas actividades da Companhia, constituem parte integrante dos seus 

programas de gestão tendo como objectivo associar o crescimento 

económico da Empresa e a utilização racional dos recursos naturais 

e a preservação do ambiente.

Bial foi a primeira Empresa Portuguesa na área da saúde a obter a 

certificação dos seus Sistemas de Gestão da Qualidade, do Ambiente 

e da IDI, de acordo com os requisitos das normas NP EN ISO 9001, 

NP EN ISO 14001 e NP 4457, respectivamente.

Bial é um Grupo Farmacêutico Internacional que distribui os seus 

produtos em mais de 30 países de 4 continentes: Europa, América, 

África e Ásia e tem como missão desenvolver, encontrar e fornecer 

soluções terapêuticas, de acordo com os mais elevados níveis de 

exigência e padrões de qualidade.
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O Sistema de Gestão da Qualidade e de Ambiente implementado 

em Bial, reflectem uma incessante procura da plena satisfação de 

todos os seus Clientes e Colaboradores e do bem-estar da Comunidade 

em geral. Em Bial a qualidade é um estado de espírito.

O respeito pelo Ambiente é uma máxima permanente no Grupo Bial 

na procura do equilíbrio entre a produção e distribuição de 

medicamentos de qualidade e o respeito pela sociedade.

A implementação de um Sistema de Gestão Ambiental, certificado 

em Dezembro de 2001, de acordo com os requisitos da NP EN ISO 

14001 reflecte quer a crescente preocupação da Empresa em assegurar 

o equilíbrio entre os objectivos da sua actividade e a preservação do 

meio envolvente, quer a importância que esta atribui à melhoria 

contínua do seu desempenho. Bial foi também pioneira na Área da 

Saúde em Portugal a obter a certificação ambiental.

As práticas de Bial vão de encontro ao cumprimento da legislação 

e dos requisitos aplicáveis à Indústria Farmacêutica incluindo as Boas 

Práticas de Fabrico (GMP: Good Manufacturing Practices) e das boas 

práticas clínicas (GCP: Good Clinical Practices). Bial é certificado por 

um órgão do Ministério da Saúde português, o INFARMED (Autoridade 

Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P.) que responde 

perante a União Europeia. Bial é hoje certificado pelo INFARMED e 

IPQ com as boas práticas laboratoriais (GLP: Good Laboratory 

Practices).

As instalações fabris do Grupo Bial estão assim habilitadas a produzir 

produtos farmacêuticos para toda a União Europeia.

Bial assume como áreas estratégicas a Inovação e a Qualidade.

Qualidade e Boas Práticas
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O Sistema da Qualidade e Ambiente implementado em Bial em 

conformidade com as Normas NP EN ISO 9001:2000 e NP EN ISO 

14001:2004, complementa-se com o Sistema de Gestão da IDI 

decorrente da aplicação da Norma NP 4457:2007: “Gestão da 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação, IDI. Requisitos do Sistema 

de Gestão da IDI” no âmbito da Investigação e Desenvolvimento 

Químico, Farmacológico, Clínico e Farmacêutico de Novos Fármacos.

O mundo actual é caracterizado pela globalização e pela volatilidade 

de mercados onde a competitividade é um factor essencial para a 

sobrevivência das empresas. O incremento das actividades de 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação nas empresas que operam 

em segmentos extremamente competitivos, caso da Indústria 

Farmacêutica, representa hoje um valor inquestionável. Sendo o 

conhecimento a base da geração da riqueza e a investigação e o 

desenvolvimento um dos pilares da criação desse conhecimento, é 

na inovação que se encontra o meio de transformar esse conhecimento 

em desenvolvimento económico.

As empresas têm de gerar e gerir a inovação de forma a 

diferenciarem-se dos seus concorrentes num mercado cada vez mais 

globalizado, em que a inovação é um requisito fundamental, e talvez 

único, para a sua sobrevivência. Consequentemente Bial deverá estar 

preparado para competir contra os melhores a nível mundial: essa 

competição implica, em permanência, a definição de estratégias e 

objectivos consistentes e sustentados e de uma cultura de rigor, 

sendo imperioso acompanhar a evolução, assegurar a renovação e 

adaptação permanente às necessidades actuais e, fundamentalmente, 

perspectivar as necessidades futuras.

Qualidade e Boas Práticas



8

A qualidade dos produtos Bial e o compromisso do grupo com a 

investigação científica, tendo como objectivo contribuir para assegurar 

o bem-estar de milhões de pessoas em todo o mundo, traduzem a 

determinação, o rigor e o profissionalismo com que Bial está “ao 

serviço da sua Saúde”.

Qualidade e Boas Práticas
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Investigação & Desenvolvimento
Para contribuir para o desenvolvimento da humanidade, as empresas 

têm de trazer algo de novo. Não basta produzir e comercializar. É 

claramente insuficiente fazer mais do mesmo. Em Bial sentimos a 

necessidade de descobrir, de inventar, de contribuir activamente para 

o desenvolvimento da Humanidade. Viver o dia a dia num espírito de 

criatividade e de invenção dentro de um modelo de negócio muito 

profissionalizado, como facilmente se perceberá, atrai a maioria dos 

nossos colaboradores, dos nossos accionistas, dos nossos clientes 

e a maioria dos nossos fornecedores.

O Grupo Bial investe mais de 20% da sua facturação em Investigação 

e Desenvolvimento (I&D). A procura de novas soluções terapêuticas 

constitui a grande aposta da empresa que desenvolve os seus projectos 

nos seus dois Centros de Investigação e Desenvolvimento – Trofa, em 

Portugal e em Bilbau, Espanha -, onde trabalham 87 pessoas, das 

quais 19 são doutoradas. As áreas do sistema nervoso central, do 

sistema cardiovascular e da alergologia constituem as principais áreas 

de pesquisa de Bial, que tem como finalidade contribuir para a 

evolução terapêutica, disponibilizando no mercado produtos que 

proporcionam uma maior qualidade de vida. 

Nos últimos anos patenteamos vários novos medicamentos a nível 

mundial, entre os quais um antiepiléptico, já registado na Organização 

Mundial de Saúde como acetato de eslicarbazepina - e um anti-

parkinsoniano. Num futuro próximo, estes produtos poderão constituir 

os primeiros medicamentos de raiz portuguesa a serem 

comercializados a nível mundial.
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Investigação & Desenvolvimento
O desenvolvimento dos projectos de I&D do grupo Bial são realizados 

em estreita parceria com diversas instituições e centros de investigação 

nacionais e internacionais, destacando-se a colaboração com:

-	AIBILI – Associação de Investigação Biomédica

- 	Centro de Neurociências da Faculdade de Medicina de Lisboa

- 	CNC - Centro de Neurociências da Universidade de Coimbra

- 	Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

- 	Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica

- 	IBET - Instituto Biologia Experimental Tecnológica

- 	IBMC - Instituto de Biologia Molecular e Celular

- 	Instituto Ciências Biomédicas Abel Salazar

- 	Instituto de Investigação Ciências da Saúde da Universidade da 

Beira Interior

- 	Instituto Tecnológico e Nuclear

- 	Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra

- 	Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto

Estas parcerias incluem também a participação de vários 

colaboradores de Bial em programas de formação, congressos 

científicos, consultoria e órgãos de várias instituições universitárias 

e de investigação, exemplo da política de aproximação de Bial às 

universidades que tem caracterizado a actuação do grupo. 

Em reconhecimento do compromisso de Bial com a Investigação e 

Desenvolvimento, o grupo foi admitido na European Federation of 

Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), reputada 

Federação que reúne as companhias de investigação líderes do sector 

farmacêutico europeu.

Em 2007 Bial obteve a certificação do Sistema de Gestão da 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação de acordo com o referencial 

4457:2007
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Investigação & Desenvolvimento
Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

através do seu Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e 

Relações Internacionais, o Grupo Bial foi a 4ª Empresa que mais 

investiu em I&D no ano de 2005. Ao nível das empresas de capitais 

portugueses o Grupo Bial ocupa a 3ª posição, sendo também a 

companhia do sector da saúde melhor posicionada neste ranking. 

www.estatisticas.gpeari.mctes.pt/?id_categoria=21&id_item=203351

Apostamos forte no futuro. 

Apostamos forte em I&D. 

Apostamos forte no desenvolvimento 
sustentável de toda a Humanidade.



Com o objectivo de divulgar e promover a ciência e a investigação 
na área da saúde Bial criou em 1994 a Fundação Bial. 

Instituição de utilidade pública, a Fundação Bial tem como missão 
promover e incentivar o conhecimento científico do Homem, tanto do 
ponto de vista físico como espiritual.

Ao longo dos anos a Fundação Bial tem reconhecido e estimulado 
a investigação científica através da atribuição do Prémio Bial e de 
Bolsas de Investigação, apoiando a comunidade científica de todo o 
mundo. 

Constituído em 1984 o Prémio Bial é considerado um dos prémios 
de maior significado na área da Saúde em toda a Europa, contemplando 
mais de 200 mil euros, distribuídos por dois prémios e quatro menções 
honrosas, para os melhores trabalhos de investigação na área da 
medicina

Desde a sua instituição o Prémio Bial já analisou 419 obras 
candidatas e mobilizou 874 investigadores, médicos e cientistas. Em 
doze edições, este galardão distinguiu 173 autores (77 obras 
premiadas). Como resultado de 20 anos comprometidos com a 
investigação foram editadas e distribuídas gratuitamente pela classe 
médica e científica 28 obras premiadas.
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Apoio à Investigação

Prémio Bial 1984-2006

Edições realizadas	 12

Obras a c0ncurso	 419

Total de concorrentes	 874

Obras premiadas	 77

Total de premiadas	 173

Exemplares distribuídos	275.500



As Bolsas de Investigação Científica visam incentivar a investigação 

na área das Neurociências. Os concursos já realizados beneficiaram 

já 843 investigadores de 22 países entre os quais Alemanha, Austrália, 

Canadá, Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido, Suécia, entre 

outros. 

Também na área da formação e da investigação médica Bial tem 

apoiado as mais diversas iniciativas, nomeadamente a edição de 

livros científicos, o patrocínio de prémios e bolsas, entre os quais de 

destaca o Prémio Melhor Publicação Científica 2007 do Departamento 

de Pneumologia do Hospital Pulido Valente, o apoio ao nível de 

pesquisa bibliográfica e actualização médica.
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Apoio à Investigação

	Bolsas de Investigação BIAL	 1994-2006		

Projectos	 773	

Candidaturas	 Investigadores	 2515		

Países	 34		

Projectos	 261	

Apoios	 Investigadores	 843		

Países	 22
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Parcerias e Donativos
Estamos “Ao serviço da sua Saúde” o que extravasa a nossa 

actividade de investigação, produção e comercialização de 

medicamentos.

Todos os anos o Grupo Bial contribui activamente para o 

desenvolvimento de várias Instituições, Associações, Hospitais, 

Escolas, Universidades, Câmaras e de outras entidades que têm como 

objectivo promover o bem-estar da sociedade actual e das gerações 

futuras. Entre estas instituições destaca-se o apoio à comunidade 

onde Bial está sedeado, nomeadamente a Câmara Municipal da Trofa, 

Escolas do concelho da Trofa e da Maia, clubes desportivos e 

associações locais. Também no âmbito destas iniciativas inclui-se a 

participação de Bial no projecto "Porto de Futuro", protocolo de 

cooperação celebrado entre a Câmara Municipal do Porto, os 

Agrupamentos de Escolas da Cidade do Porto e algumas Empresas. 

Esta acção envolveu a realização de um dia de voluntariado por parte 

dos colaboradores da empresa na Escola EB1 do Viso com o objectivo 

de melhorar as actuais condições de estudo das crianças e jovens 

daquela instituição.

Tendo como objectivo a sensibilização do público estudantil para 

a realidade industrial, e concretamente para o sector farmacêutico e 

para a área da investigação, Bial tem desenhado um programa de 

visitas às instalações direccionado para os alunos do ensino secundário 

e universitário.

Colaboradores BIAL na Escola EB1 do Viso
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Parcerias e Donativos
Na área da Saúde temos também estabelecido parcerias com 

diversas entidades, sociedades médicas e associações de doentes 

que visam a formação, educação e a sensibilização para diversos 

problemas que afectam a saúde da população. 

Na lista de instituições apoiadas incluem-se: 

-	Sociedade Portuguesa de Cardiologia

-	Fundação Portuguesa de Cardiologia

-	Sociedade Portuguesa de Pneumologia 

-	Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia

-	Sociedade Portuguesa de Pediatria

-	Sociedade Portuguesa de Neurologia

-	Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica

-	Sociedade Portuguesa de Reumatologia

-	Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação

-	Associação Portuguesa de Asmáticos

-	Alzheimer Portugal

-	Associação Nacional de Doentes com Artrite Reumatóide

-	Associação Spina Bífida e Hidrocefalia de Portugal

-	Liga Portuguesa contra a Epilepsia

-	Associação de Pais, Familiares, Amigos e Pessoas com Epilepsia

-	RESPIRA – Associação Portuguesa de Pessoas com DPOC e outras 	

Doenças Respiratórias Crónicas

Destacam-se a este nível as acções de rastreios, nomeadamente 

no campo das doenças cardiovasculares e respiratórias, a edição de 

publicações científicas e educativas, o apoio à realização de congressos 

e jornadas científicas.
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Parcerias e Donativos
A postura mecenática de Bial engloba também a promoção de 

actividades artísticas, entre as quais a edição e divulgação de obras 

de autores de diferentes expressões culturais: na pintura, na literatura, 

na escultura, na música e na fotografia. Destacam-se os nomes de 

António Cruz, Armanda Passos, Arpad Szenes, Eugénio de Andrade, 

Fernando Pessoa, Graça Morais, Helena Abreu, Helena Almeida, Júalio 

Resende, Júlio Pomar, Maluda, Pedro Cabrita Reis, Vergílio Ferreira, 

Vieira da Silva entre muitos outros.

Bial também se associa a iniciativas de apoio a países 

subdesenvolvidos ou a países em guerra. 

Bial associou-se à causa de Timor, Afeganistão e Iraque oferecendo 

medicamentos, principalmente na área dos antibióticos. O Grupo Bial 

sente que deve apoiar causas sociais em toda a parte do mundo, 

contribuindo assim para que a Humanidade viva num mundo melhor.


