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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Efeitos da admissão 
 
“A decisão de admissão à negociação não envolve qualquer garantia quanto ao conteúdo da 
informação, à situação económica e financeira do emitente, à viabilidade deste e à qualidade dos 
valores mobiliários admitidos”. 
 
 
2. RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO 
 
São responsáveis pela suficiência, veracidade, objectividade e actualidade das informações 
contidas na presente Nota Técnica, à data da sua publicação, nos termos dos artigos 149º e 243º 
do Código dos Valores Mobiliários, a menos que provem que agiram sem culpa, as entidades a 
seguir indicadas: 
 
a) A Emitente: BIAL - PORTELA & COMPANHIA, S.A. com sede na Avenida da Siderurgia 
Nacional, freguesia de São Mamede do Coronado, concelho da Trofa. 
 
b) Os membros do Conselho de Administração da Emitente: 

Doutor Luís António Silva Duarte Portela 
Dr. António Luís de Azevedo Portela 
Dra. Isabel Maria Nogueira Matias Morgado de Almeida Teixeira 
Dr. José Augusto Fernandes Redondo 
Dr. Miguel Luís de Azevedo Portela 
Dr. João Jorge Arede Correia Neves 
Dr. Ralph Antonius Zaat 
 

c) Os membros do Órgão de Fiscalização da Emitente, relativamente aos documentos de 
prestação de contas por si certificados, nomeadamente pelo relatório e parecer do fiscal único e 
certificação legal das contas relativos aos exercícios de 2012 e 2013: 

Conselho Fiscal: 
Prof. Doutor Daniel Bessa Fernandes Coelho 
Dra. Renata Blanc de Melo 
Prof. Doutor Miguel Augusto Gomes Sousa 
 
Certificação Legal de Contas da responsabilidade de: 
Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A. 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (nº178) 
Representada por: Dr. Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC nº1154) 
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3. DESCRIÇÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS A ADMITIR 
 
 

3.1 Montante e natureza 
Obrigações clássicas, de valor nominal unitário de € 10.000, emitidas em 10 de Julho de 2014, no 
montante global de €50.000.000 (cinquenta milhões de euros) emitidas mediante oferta particular 
de subscrição. 
 

3.2. Categoria e forma de representação 
As Obrigações são escriturais, ao portador, inscritas em contas abertas em nome dos respectivos 
titulares junto de intermediários financeiros legalmente habilitados, de acordo com as disposições 
legais em vigor, encontrando-se integradas na Central de Valores Mobiliários gerida pela 
Interbolsa. 
 

3.3. Deliberações, autorizações e aprovações da admissão 
A emissão e admissão à negociação do empréstimo obrigacionista objecto desta Nota Técnica 
foram aprovadas em reuniões do Conselho de Administração da Emitente realizadas em 19 de 
Junho de 2014 e 7 de Julho de 2014. 
 

3.4. Direitos atribuídos 
Não existem direitos especiais atribuídos às Obrigações senão os conferidos nos termos da lei 
geral, nomeadamente quanto ao recebimento de juros e reembolso do capital. 
 
O presente empréstimo obrigacionista é regulado pela lei portuguesa. Para resolução de qualquer 
litígio emergente do presente empréstimo obrigacionista, é competente o Tribunal da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 

3.5. Pagamento de juros e outras remunerações 
A taxa de juro nominal aplicável a cada um dos períodos de juros será variável e igual à “Euribor 
6 meses”, cotada no segundo “Dia Útil Target” imediatamente anterior à data de início de cada 
período de juros, adicionada de 3,875% (três vírgula oitocentos e setenta e cinco por cento). 
 
Por “Euribor 6 meses” entende-se a taxa patrocinada pela Federação Bancária Europeia em 
associação com a Associação Cambista Internacional resultante do cálculo da média das taxas 
de depósitos interbancários para o prazo de 6 meses denominados em EUROS, oferecidas na 
zona da União Económica e Monetária entre bancos de primeira linha, cotada para valores spot 
(TARGET + 2), na base Actual/360, e divulgada cerca das 11 horas de Bruxelas, na página 
EURIBOR01 da REUTERS, ou noutra página que a substitua, ou no caso de a REUTERS cessar 
a divulgação, na página de outra agência que a divulgue. 
 
Caso o indexante “Euribor 6 meses” venha a ser substituído por um outro indexante ou a 
convenção do indexante “Euribor 6 meses” venha a ser alterada, a contagem de juros passará a 
ser efectuada com base na convenção desse outro indexante ou com base na nova convenção 
do indexante “Euribor 6 meses”. 
 
Por “Dias Úteis Target” entendem-se aqueles dias em que o sistema de pagamentos TARGET2 
esteja em funcionamento. 
 
Os juros contar-se-ão diariamente, na base Actual/360. 
 
Os juros das obrigações serão pagos semestral e postecipadamente em 10 de Janeiro e 10 de 
Julho de cada ano de vida do empréstimo obrigacionista (cada uma “Data de Pagamento de 
Juros”). 
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O primeiro período de juros terá início (incluindo) na data de subscrição, ou seja, em 10 de Julho 
de 2014, e maturidade (excluindo) na 1ª Data de Pagamento de Juros, ou seja, em 10 de Janeiro 
de 2015. 
 
Cada período de juros, com excepção do primeiro, terá início (incluindo) numa Data de 
Pagamento de Juros e maturidade (excluindo) na Data de Pagamento de Juros imediatamente 
seguinte. 
 
Se a data prevista para a realização de qualquer pagamento de juros ou reembolso de capital das 
Obrigações não constituir um “Dia Útil”, essa data passará para o “Dia Útil” imediatamente 
seguinte. 
 
Por “Dia Útil”, para este efeito, entende-se qualquer dia em que os Bancos estejam abertos e a 
funcionar em Lisboa, e em que o sistema de pagamentos TARGET 2 esteja em funcionamento. 
 

3.6. Amortização e opções de reembolso antecipado 
O reembolso das Obrigações será efectuado ao par, na data de pagamento do 10.º cupão, ou 
seja, em 10 de Julho de 2019, salvo se ocorrer o reembolso antecipado nos termos da ficha 
técnica da emissão. 
 
Vencimento Antecipado 
Os titulares das Obrigações poderão exigir o reembolso antecipado somente das Obrigações de 
que sejam detentores, bem como a liquidação dos respetivos juros devidos até à data em que se 
efetuar aquele reembolso, sem necessidade de uma qualquer deliberação prévia da Assembleia 
Geral de Obrigacionistas, em qualquer das seguintes situações: 
a) Não pagamento, pela Emitente, de qualquer montante a título de capital ou juros respeitante 

às Obrigações, salvo se o incumprimento em causa for sanado no prazo de 3 (três) Dias Úteis 
após a respetiva data de vencimento; 

b) Não cumprimento, pela Emitente, de qualquer outra obrigação relativa às Obrigações, salvo se 
o incumprimento em causa, sendo sanável, for sanado no prazo de 30 dias (ou em qualquer 
outro prazo superior concedido pelo representante comum dos Obrigacionistas (caso exista) 
ou pelos Obrigacionistas) a contar de notificação à Emitente para o efeito; 

c) Ocorrência de uma situação de incumprimento no âmbito de qualquer empréstimo, facilidade 
de crédito, garantia ou outro compromisso com incidência financeira, contraído pela Emitente 
junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou relativa a obrigações decorrentes da 
emissão de valores mobiliários ou monetários de qualquer natureza; 

d) A Emitente cessar de forma generalizada o pagamento das suas obrigações, se for submetida 
a processo de recuperação de empresas ou processo de insolvência; 

e) A Emitente deixar de cumprir qualquer uma das suas obrigações fiscais ou para com a 
Segurança Social; 

f) A cessação total ou substancial, pela Emitente, do exercício da sua atividade ou a ocorrência 
de qualquer evento (incluindo a aprovação de deliberações sociais ou a perda ou suspensão 
de qualquer licença ou autorização relevante para o exercício da sua atividade) que (i) nos 
termos da lei aplicável determine a dissolução ou liquidação da Emitente ou que (ii) provoque 
uma modificação materialmente adversa para o normal desenvolvimento das atividades da 
Emitente e que seja susceptível de colocar em causa o cumprimento das obrigações 
pecuniárias da Emitente resultantes do presente empréstimo obrigacionista; 

g) A Bial SGPS, S.A. deixar de deter, directa e/ou indirectamente, pelo menos 51% do capital 
social e/ou direitos de voto da Emitente. 

Os titulares das obrigações que pretendam, verificada qualquer uma das situações acima 
descritas, exigir o reembolso antecipado das suas obrigações deverão comunicar a sua intenção 
por meio de carta registada dirigida ao Conselho de Administração da Emitente com 
conhecimento do Agente Pagador, devendo a Emitente, uma vez reconhecido o fundamento do 
pedido, proceder ao respetivo reembolso das obrigações e respetivos juros, contados até à data 
em que se efetuar aquele reembolso, até 30 dias após a referida comunicação. 
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3.7. Garantias e subordinação do empréstimo 
 
3.7.1. Garantias das Obrigações 
 
Património da Emitente  
Não existem garantias especiais associadas às Obrigações, respondendo as receitas e o 
património da Emitente pelo cumprimento de todas as obrigações que, para a Emitente, resultam 
e/ou venham a resultar do presente empréstimo obrigacionista nos termos da lei. 
 
Não oneração  
A Emitente compromete-se a, enquanto as obrigações para si emergentes do presente 
empréstimo obrigacionista não se extinguirem, não dar em garantia ou, por qualquer outra forma, 
onerar os bens que constam ou venham a constar do seu activo presente e futuro, salvo no caso 
de: 
(i) garantias existentes à Data de Subscrição e aquelas que sejam ou venham a ser constituídas 

para garantia das obrigações decorrentes do presente empréstimo obrigacionista; 
(ii) garantias constituídas com o acordo prévio dos obrigacionistas, obtido por maioria simples, 

nos termos do n.º 7 do artigo 355.º do Código das Sociedades Comerciais; 
(iii) garantias constituídas sobre bens do activo da Emitente a adquirir ou a beneficiar por esta, 

desde que a referida aquisição não se configure como mera substituição de activos, e desde 
que a garantia seja constituída em caução do respectivo preço, ou do crédito concedido para 
o efeito. 

Para efeitos do disposto na alínea c) anterior, não constitui mera substituição de activos o 
investimento nos bens do activo imobilizado que se encontrem obsoletos ou deteriorados. 
 
3.7.2. Grau de subordinação das Obrigações 
As responsabilidades assumidas pela Emitente para com os Obrigacionistas constituem 
obrigações comuns da Emitente, a que corresponderá um tratamento pari passu com todas as 
outras dívidas e compromissos presentes e futuros não especialmente garantidos, sem prejuízo 
dos privilégios creditórios que resultem da Lei. 
 

3.8. Taxa de rentabilidade efectiva 
A taxa de rentabilidade efectiva é aquela que iguala o valor actual dos fluxos monetários gerados 
pela Obrigação ao respectivo valor de compra, pressupondo capitalização com idêntico 
rendimento. 
 
Assim, a taxa de rentabilidade efectiva dependerá do preço a que cada Obrigação for adquirida 
no mercado. 
 

3.9. Moeda do Empréstimo 
A moeda de denominação das Obrigações é o Euro. 
 

3.10. Serviço Financeiro 
O serviço financeiro, designadamente o pagamento de juros e amortização deste empréstimo, 
será assegurado pelo Banco Espírito Santo, S.A. 
 

3.11. Representação dos obrigacionistas 
Uma vez solicitada para o efeito por qualquer obrigacionista a Emitente compromete-se a 
assegurar as diligências necessárias para que se proceda à eleição do Representante Comum 
dos Obrigacionistas, nos termos da legislação em vigor. 
 

3.12. Regime de transmissão 
Não existe qualquer restrição à livre negociação das obrigações objecto desta Nota Técnica. 
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3.13. Contratos de fomento 
Não foram celebrados contratos de liquidez ou estabilização com qualquer Instituição Financeira, 
relativamente às Obrigações. 
 

3.14. Valores Mobiliários admitidos à negociação 
A Emitente pretende admitir as Obrigações à negociação no EasyNext Lisbon, Sistema de 
Negociação Multilateral gerido pela Euronext Lisbon. 
 
A Emitente não tem quaisquer outros valores mobiliários admitidos à negociação. 
 

3.15. Código ISIN e Código CFI da emissão 
O Código ISIN da emissão é PTBPCAOE0006 e o Código CFI DBVUFB. 
 
 

3.16. Regime fiscal 
Os direitos relativos às Obrigações prescrevem no prazo de 20 (vinte) anos ou 5 (cinco) anos, 
consoante se trate de direitos relativos ao reembolso de capital ou pagamento de juros relativos 
às Obrigações, respectivamente. 
 
Juros 
 
Auferidos por pessoas singulares 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a 
título definitivo, à taxa liberatória de 28% (art. 71º do Cód.IRS).  
 
A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo 
englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de actividades 
empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto é progressiva de 14,5% até aos 
48%, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos 
finais. 
Em 2014 é aplicável uma sobretaxa de 3,5%. Uma taxa adicional é ainda aplicada ao rendimento 
colectável obtido em 2014 que exceda €80.000, incidindo uma taxa de 2,5% ao rendimento 
colectável de mais de €80.000 até €250.000 e uma taxa de 5% ao rendimento colectável superior 
a €250.000. O quantitativo da parte do rendimento colectável que exceda os €80.000, quando 
superior a € 250 000, é dividido em duas partes: uma, igual a € 170.000, à qual se aplica a taxa 
de 2,5%; outra, igual ao rendimento coletável que exceda € 250.000, à qual se aplica a taxa de 
5%. 
 
Não residentes: 
São isentos de IRS os rendimentos de obrigações: 
Cuja emissão esteja integrada em sistema centralizado gerido por entidade residente em território 
português ou por entidade gestora de sistema de liquidação internacional estabelecida em outro 
Estado membro da União Europeia ou, ainda, de Estado membro do Espaço Económico Europeu 
desde que, neste último caso, este esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da 
fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia; e 
Cujos beneficiários efectivos sejam pessoas que, em território português, não tenham residência, 
sede, direcção efectiva nem estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam ser 
imputáveis, e que não sejam residentes em país, território ou região com um regime de tributação 
claramente mais favorável, constante de lista aprovada, por portaria, pelo membro do Governo 
responsável pela área das finanças. 
 
Não se verificando estas condições de isenção, os rendimentos estão sujeitos a tributação, sendo 
o imposto retido na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 28%, excepto nos casos em que 
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haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais reduzidas, e desde que 
cumpridas as formalidades legalmente requeridas (art. 71º do Cód.IRS).  
 
A taxa de retenção é de 35% se a entidade não residente e sem estabelecimento estável em 
território português estiver domiciliada em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 
claramente mais favorável constante da lista aprovada, por portaria, pelo membro do Governo 
responsável pela área das finanças. 
 
Auferidos por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC à taxa de retenção na fonte de 25%. 
O imposto é, em regra, objecto de retenção na fonte à taxa de 25%, a qual assume a natureza de 
pagamento por conta do imposto devido em termos finais. Os rendimentos concorrem para a 
formação do lucro tributável e estão sujeitos a IRC à taxa de 23% (as pequenas e médias 
empresas, tal como definidas na lei, beneficiam de uma taxa de 17% aplicável aos primeiros 
Euros 15.000 de matéria colectável). Poderá acrescer uma derrama municipal, a uma taxa 
variável de acordo com a decisão dos órgãos municipais em cada ano, até 1,5% do lucro 
tributável. Além disso, as pessoas colectivas que exerçam, a título principal, uma actividade de 
natureza comercial, industrial ou agrícola e as pessoas colectivas não residentes com 
estabelecimento estável em território português estão ainda sujeitas a derrama estadual de 3% 
sobre a parte do lucro tributável compreendida entre Euros 1.500.000 e Euros 7.500.000, de 5% 
sobre a parte do lucro tributável compreendida entre Euros 7.500.000 e Euros 35.000.000 ou de 
7% sobre a parte do lucro tributável superior a Euros 35.000.000. 
 
Não residentes: 
São isentos de IRC os rendimentos de obrigações: 
Cuja emissão esteja integrada em sistema centralizado gerido por entidade residente em território 
português ou por entidade gestora de sistema de liquidação internacional estabelecida em outro 
Estado membro da União Europeia ou, ainda, de Estado membro do Espaço Económico Europeu 
desde que, neste último caso, este esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da 
fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia; e 
Cujos beneficiários efectivos sejam entidades que, em território português, não tenham 
residência, sede, direcção electiva nem estabelecimento estável ao qual os rendimentos possam 
ser imputáveis, e que não sejam residentes em país, território ou região com um regime de 
tributação claramente mais favorável, constante de lista aprovada, por portaria, pelo membro do 
Governo responsável pela área das finanças. 
 
Não se verificando estas condições de isenção, os rendimentos estão sujeitos a retenção na 
fonte, a título definitivo, à taxa de 25%, excepto nos casos em que haja aplicação de Acordos de 
Dupla Tributação, ou de outro tipo de acordos internacionais ou de legislação interna que 
prevejam taxas mais reduzidas, e desde que cumpridas as formalidades legalmente requeridas. 
 
A taxa de retenção é de 35% se a entidade não residente e sem estabelecimento estável em 
território português, estiver domiciliada em país, território ou região sujeito a um regime fiscal 
claramente mais favorável constante da lista aprovada, por portaria, pelo membro do Governo 
responsável pela área das finanças.  
 
Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem 
de acordo com a legislação nacional 
 
Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a 
título definitivo, à taxa de 28%. 
 
Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem 

de acordo com a legislação nacional 
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Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 
 
Mais-Valias 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Residentes: 
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º Código do IRS, constituem mais-valias os ganhos 
obtidos que resultem de alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários. O 
saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa de 28% (artigo 72.º, n.º4, 
do Código do IRS).  
 
Não residentes: 
As mais-valias obtidas por pessoas singulares com a alienação de obrigações estão isentas de 
IRS nos termos apontados supra para os juros. 
 
As mais-valias obtidas por pessoas singulares que não tenham domicílio em território português e 
aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis estão também, 
em regra, isentas de IRS, por força do disposto no artigo 27º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação Internacional (excepto no que 
respeita a pessoas singulares não residentes e sem estabelecimento estável em território 
português que sejam domiciliadas em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal 
claramente mais favorável, constante de lista aprovada, por portaria, pelo membro do Governo 
responsável pela área das finanças). 
 
Auferidas por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo englobadas e 
tributadas nos termos gerais. 
 
Não residentes: 
As mais-valias obtidas por pessoas colectivas com a alienação de obrigações estão isentas de 
IRC nos termos apontados supra para os juros. 
 
As mais-valias obtidas por pessoas colectivas que não tenham domicílio em território português e 
aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis, também estão, 
em regra, isentas de IRC, por força do disposto no artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação Internacional. 
 
Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem 
de acordo com a legislação nacional 
 
Nos termos do art. 22º, n.º 1, alínea c), do Estatuto dos Benefícios Fiscais, o saldo positivo entre 
as mais-valias e as menos valias resultantes da alienação de títulos de dívida, é tributado à taxa 
de 25%. 
 
Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem 
de acordo com a legislação nacional 
 
Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 
 
Transmissões Gratuitas 
 
Pessoas singulares 
Nos termos do art. 12, nº 6, do CIRS, o IRS não incide sobre os incrementos patrimoniais 
provenientes de transmissões gratuitas sujeitas ao imposto do selo, nem sobre os que se 
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encontrem expressamente previstos em norma de delimitação negativa de incidência deste 
imposto. 
 
Pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território português 
concorrem para efeitos de determinação do lucro tributável sujeito a IRC. 
Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem ser valorizados ao 
preço de mercado dos títulos de obrigações, o qual não pode ser inferior ao que resultar da 
aplicação das regras de determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto do Selo. 
 
Não residentes: 
Tributação à taxa de 25% (art. 87º, nº 4, do CIRC). 
 
Imposto do Selo  
 

Pessoas singulares 
 
Residentes: 
As transmissões gratuitas de títulos representativos de obrigações estão sujeitas a Imposto do 
Selo à taxa de 10%, a qual incidirá sobre o valor da cotação destes títulos na data de transmissão 
e, não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis meses anteriores ou, na 
falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 
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em que: 
Vt representa o valor do título à data da transmissão; 
N é o valor nominal do título; 
J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à transmissão 
até à data da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a metade quando os 
títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 
r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, cotados na 
bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da 
Direcção-Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 
t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em meses e 
arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os títulos 
estiverem sujeitos a mais de uma amortização. 
 
É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do 
cônjuge, descendentes e ascendentes. 
 
Não Residentes: 
Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas singulares 
sem domicílio em território português. 
 
Pessoas colectivas 
Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de 
IRC, ainda que dele isentos. 
 
Notas:  
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O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral aplicável às obrigações com 
base na lei actual (que pode sofrer alterações) e não dispensa a consulta da legislação aplicável. 
 
A retenção de imposto na fonte não será da responsabilidade da Emitente, encontrando-se a 
cargo dos respetivos intermediários financeiros. 
 
4. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

4.1. Representante para as relações com a Euronext Lisbon 
Dr. António Branco da Costa 
Morada: BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede do 
Coronado, Trofa 
Telefone: +351 22 986 61 00 
Telecópia: +351 22 986 61 90 
E-mail: branco.costa@bial.com 
 

4.2. Locais de disponibilização de informação 
Sede da Emitente: BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. 
Mamede do Coronado, Trofa 
 
Morada da Euronext: Av. da Liberdade, n.º 196, 7º, 1250-147 Lisboa 


