LUÍS PORTELA
Breves dados biográficos

Nascido em 1951 no Porto, é licenciado em Medicina pela Universidade do
Porto, tendo feito algumas acções de formação em Gestão. Exerceu actividade clínica
no Hospital de S. João apenas durante três anos e foi docente da Universidade do
Porto durante seis anos, onde leccionou a cadeira de Psicofisiologia.
Desligou-se da carreira médica e universitária para se dedicar à gestão de
empresas. A sua actividade empresarial foi iniciada com vinte e um anos e aos vinte e
sete assumiu a presidência dos Laboratórios Bial, cargo que tem exercido até à
actualidade. Também é Presidente do Health Cluster Portugal, Presidente do
Conselho Geral da Universidade do Porto e administrador da COTEC.
Sob a sua presidência, em cerca de trinta anos, Bial tornou-se a primeira
empresa farmacêutica internacional de inovação de origem portuguesa, operando
actualmente em mais de 40 países. No Grupo Bial criou e desenvolveu dois Centros
de Investigação, um na Trofa e outro em Bilbau, onde trabalham actualmente 107
pessoas, das quais vinte e sete são doutoradas.
Em 1994 criou conjuntamente com os Laboratórios Bial e o Conselho de
Reitores das Universidades Portuguesas a Fundação Bial, tendo como objectivo
incentivar a investigação centrada sobre o Homem, tanto sob os aspectos físicos como
sob o ponto de vista espiritual. A Fundação teve desde então mais de 1.000 bolseiros
em investigação científica de vinte e quatro países diferentes na área das
Neurociências. Também atribui um dos maiores prémios europeus de Saúde - o
Prémio Bial.
O seu prazer pela leitura e pela reflexão levou-o à escrita, fazendo-o com
carácter permanente em alguns órgãos de comunicação social. Tem publicados sete
livros em português - Para Além da Evolução Tecnológica, À Janela da Vida,
Esvoaçando, Serenamente, Encarar a Realidade, Os Poemas da Minha Vida e O
Prazer de Ser - e um em inglês - Spirit of Life.
Aos quarenta anos foi condecorado pelo Presidente da República como
Comendador da Ordem do Mérito e aos cinquenta com a Grã-Cruz da Ordem do
Mérito. Foi distinguido como Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Medicina de
Cádis, Espanha, e pela Universidade do Porto, Portugal. Em 1998 foi distinguido com
o Prémio de Neurociências da Louisiana State University, nos E.U.A. Em 2008 foi
distinguido como “Empresário do Ano” pelo Rotary International. Em 2009 foi eleito
Académico Correspondente pela Academia Portuguesa de Medicina e “Personalidade
do Ano” pelo Jornal de Negócios.
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