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VISÃO

VISION

Visão é ter um sonho e fazê-lo acontecer.
É pensar fazendo. É ligar o que queremos e podemos com o que querem
as pessoas, com o que pede a sociedade, sem ter pedido ainda. É abrir
mão de paradigmas do passado e abrir a porta a novos modelos de
desenvolvimento. Em que os clientes são parceiros e os projectos, causas.
Em que crescemos numa rede global de talentos e mercados.
2010 foi um ano extraordinário.
Foi o ano em que desenhámos uma nova visão, uma nova marca, uma nova
cultura. Tornar a vida das pessoas e das empresas mais simples e mais
feliz é o que inspira e guia a Novabase. É para isso que a tecnologia tem
de servir. Somos uma empresa centrada nas pessoas. O que fazemos é por
vezes invisível, mas o que tornamos possível e fazemos sentir não é.
Este livro conta a história desse ano. A história de um caminho que une
rigor e empatia, tecnólogos e especialistas em ciências humanas. Um
caminho iluminado por uma visão que abre novos horizontes de serviço,
de inovação e negócio, em qualquer geografia. O que mais queremos é
continuar a desenhar este caminho consigo.

Vision is having a dream and making it happen.
It is thinking while doing. It is connecting what we want and can do to what
people want, and what society wants without having asked for it yet. It is
letting go of past paradigms and opening the door to new development
models. Ones in which customers are partners and projects are causes.
Ones in which we grow within a global network of talents and markets.
2010 was an extraordinary year.
It was the year in which we created a new vision, a new brand, a new culture.
To make life simpler and happier for people and businesses is what inspires
and guides Novabase. This is what technology is for. We are a company that
is centred on people. What we do is sometimes invisible, but what we make
possible and make people feel is not.
This book tells the story of that year. It is the story of a path that combines
rigor with empathy, technicians with human sciences specialists. A path lit
by a vision that opens up new horizons of service, innovation and business
anywhere in the world. What we want most is to continue to create this path
with you.
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75%

15%

12%

INTERNACIONAL
INTERNATIONAL

85%

88%

25%

236.3

241.4

292.0

CONSULTING

36%
13%

IMS DIGITAL TV

45%
CAPITAL

6%

NEGÓCIO INTERNACIONAL POR ÁREA DE NEGÓCIO
INTERNATIONAL BUSINESS PER BUSINESS AREA

PORTUGAL
PORTUGAL

NEGÓCIO INTERNACIONAL
INTERNATIONAL BUSINESS

M€
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0.0
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FACTORING
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EARNINGS PER SHARE
EARNINGS PER SHARE

M€
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€/ACÇÃO
€/SHARE

0.43

2009

2008 0.05

2010

2009

1.6
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NET PROFIT

13.1

12.9

22.2

2010

2008
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2009

M€
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EBITDA
EBITDA

2010

2009

2008
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*NÚMERO MÉDIO DE COLABORADORES
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES

COLABORADORES
STAFF

M€

10.1

2003*

1861*

1703*

9.1

10.0

INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO
RESEARCH & DEVELOPMENT
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“Temos grandes ambições
e projectos para o futuro.”

“We have great ambitions
and projects for the future.”
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Mensagem do Presidente
Chairman’s Message
Senhores Accionistas,
Aberto um novo ciclo da vida da Novabase com a entrada na sua terceira
década de existência, com um modelo de governo forte e já rodado, com
os seus orgãos sociais renovados para um novo mandato, dos quais fazem
parte um Conselho de Administração que designou um novo elenco para a
Comissão Executiva, fazia todo o sentido que o exercício de 2010 constituisse um marco decisivo na preparação de um novo caminho de futuro para a
empresa.

Dear Shareholders,
As a new cycle has opened up in the life of Novabase with the beginning of its
third decade of existence, with a strong and proven model of governance and
its governing bodies renewed for a new term, including the Board of Directors,
which has appointed a new Executive Committee, it makes absolute sense that
2010 would be a benchmark year in preparing a new future for the company.
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Assim foi efectivamente. Este novo ciclo teve o seu início em 2010 designadamente com as seguintes acções:
a)Definição de uma nova missão, marca, valores e estrutura organizacional;
b)Reforço do desempenho operacional;
c)Reforço dos mecanismos de feedback dos principais stakeholders;
d)Sofisticação dos mecanismos de governo societário, auditoria e controlo
do risco.
As duas primeiras acções, conduzidas pela comissão executiva, são resumidas
de forma cabal pelo CEO, Luís Salvado, na sua mensagem aos accionistas
contida no presente relatório.
Destaco pela minha parte o grande envolvimento da organização que foi
possível obter na primeira destas acções, o que constitui um sinal de grande
vitalidade e dinamismo da mesma. A participação, os contributos recebidos,
o feeback gerado, não só dos membros da organização, como também de
muitos dos seus mais importantes stakeholders, são uma garantia de que
estamos a seguir o caminho certo. O Conselho de Administração, no seu todo,

This is in fact what has occurred. This new cycle began in 2010 with the
following actions:
a)Defining our new vision, brand, values and organizational structure;
b)Improved operating performance;
c)Improvement of the feedback mechanisms of the main stakeholders;
d)Sophistication of corporate governance mechanisms, auditing and risk control.
The first two actions, performed by the executive committee, are well
summarized by CEO Luis Salvado in his message to the shareholders included
in this report.
I have highlighted the significant involvement of the organization in terms
of the first of these actions, which is a sign of its enormous vitality and
dynamism. The participation, contributions and feedback – not only from the
organization’s members, but also of many of its most important stakeholders –
are a guarantee that we are on the right path. The Board of Directors as a whole
has participated in this process, has followed all of the main stages and has
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participou neste processo, acompanhou todas as suas principais etapas e deu
o seu contributo. Os elementos não executivos do CA, em reunião tida já em
2011 para avaliar o desempenho da organização e do CA no exercício de 2010,
destacaram a colaboração franca e a abertura de todos os colegas membros
da Comissão Executiva.
Destaco ainda, o excelente desempenho operacional registado pela
organização num ano marcado por uma conjuntura difícil. A Comissão
Executiva assumiu com grande clareza as opções de reforço da rentabilidade,
aposta no aprofundamento da internacionalização, sofisticação e alargamento
da oferta. Os efeitos começaram a ser visíveis já em 2010, designadamente
através do crescimento dos resultados líquidos, do aumento significativo do
volume de negócios internacional (20%), bem como do aparecimento de
novas áreas de oferta, entre as quais destaco pela sua relevância, o sector da
energia e da mobilidade eléctrica.
Sublinho ainda que, após comunicado ao mercado os resultados do exercício
de 2010, o Conselho de Administração informou que irá propôr na próxima
Assembleia-Geral Ordinária uma nova política de distribuição de dividendos.

given its contribution. The non-executive members of the Board of Directors,
at a meeting held in 2011 to assess the performance of the organization and
of the Board of Directors in 2010, have pointed to the frank collaboration and
openness of all the members of the Executive Committee.
I also point to the excellent operating performance recorded by the
organization during a year marked by a difficult economic backdrop. The
Executive Committee has clearly accepted the options to increase profitability,
expansion of internationalization, sophistication and expansion of supply. The
effects became visible in 2010, especially in terms of an increase in net profit,
a significant increase in international turnover (20%), as well as new supply
areas, of which I highlight the energy sector and the electric mobility sector
due to their importance.
I also point out that after communication of the 2010 results to the market, the
Board of Directors informed that it will propose a new dividend distribution
policy at the next Annual General Meeting of Shareholders.
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Relembro que em 2010 os accionistas aprovaram já uma proposta de
distribuição de dividendos extraordinários e ainda uma devolução de capital
aos accionistas as quais foram executadas.
Ao nível dos mecanismos de feedback dos principais stakeholders, saliento
designadamente a sofisticação incremental que tem vindo a ser conseguida
no processo de recolha de opiniões de clientes (98% de respostas obtidas
num universo de mais de 1000 projectos), subida significativa do NPS (Net
Promoter Score) e tratamento de reclamações. Chamo ainda a atenção para
a realização regular de roadshows, a seguir a cada uma das apresentações
trimestrais de resultados, onde se consegue igualmente aferir a opinião dos
investidores contactados. Este processo poderá ser ainda reforçado nos
próximos anos, designadamente na sua componente internacional. O processo
de apresentação de resultados em si foi ainda reforçado, do ponto de vista
documental, com a utilização de novos suportes nas reuniões com analistas
e com investidores. Os contactos com a imprensa foram também objecto de
grande investimento por parte do CEO. Foi também particularmente cuidada
em 2010 a comunicação com os colaboradores face à relevância do processo
de mudança de visão, marca e estrutura organizacional.

I point out that in 2010 the shareholders had approved an extraordinary
dividend distribution proposal, along with return of capital to shareholders,
which were both executed.
In terms of mechanisms for feedback from the main stakeholders, I especially
point out the incremental sophistication that has been implemented in the
process of collecting customer opinions (98% of responses obtained from a
total of over 1,000 projects), significant increase in NPS (Net Promoter Score)
and handling of complaints. I also point out the regular holding of road shows
after each quarterly presentation of results, whereby the opinions of contacted
investors can also be assessed. This process can also be reinforced in the
coming years, particularly in terms of its international component. The process
of presenting results was also reinforced in terms of documentation using new
media formats at meetings with analysts and investors. Contacts with the
press were also the target of major investment by the CEO. Communication
with employees in 2010 was also particularly meticulous in light of the process
to change the company’s vision, brand and organizational structure.

16

MENSAGEM DO PRESIDENTE CHAIRMAN’S MESSAGE

A comunicação com os vários stakeholders em geral, teve o seu momento
alto no evento de lançamento da marca, que coincidiu com a habitual festa
de Natal, e que foi invulgarmente aberta e participada tendo a empresa
recolhido sobre a mesma amplo e muito positivo feedback.
Finalmente e no que respeita à sofisticação dos mecanismos de governo
societário, destaco a colaboração que o Chairman obteve por parte da
Comissão Executiva. O modelo de governo da Novabase prevê a possibilidade
do Chairman acompanhar, sem direito a voto, as reuniões da mesma, o que foi
feito na grande maioria delas. O trabalho conjunto no dia a dia com os colegas
executivos foi sempre leal e muito gratificante. Uma palavra de grande
apreço pelo trabalho desenvolvido pelo CEO com quem tenho sempre tido
um excelente entendimento.
Por seu turno verifiquei com muito agrado o empenhamento de todos os
colegas não executivos na vida da empresa. Quero destacar o trabalho muito
profissional, detalhado e exigente da Comissão de Auditoria, que tem sido
uma mais valia fundamental para a empresa. Agradeço o seu dinamismo e a
coordenação eficaz do seu Presidente, Luís Mira Amaral.

Communication with various stakeholders in general reached its high point
at the brand launching event, which coincided with the annual Christmas
party, and which was unusually open and well attended, the company having
received a lot of very positive feedback.
Finally, and with respect to the sophistication of corporate governance
methods, I point to the cooperation that the Chairman obtained from the
Executive Committee. The Novabase governance model provides for the
possibility of the Chairman being present at the meetings without voting
rights, which was the case at most of the meetings. Joint daily work with
the executive colleagues was always loyal and very gratifying. I would like to
express my great appreciation for the work developed by the CEO, with whom
I have always had excellent rapport.
I have also been truly pleased to see the commitment to the company of all
the non-executive colleagues. I would like to point out the very professional,
detailed and demanding work of the Auditing Committee, which has been an
essential asset to the company. I would like to thank them for their dynamism
and the effective coordination of their Chairman, Luis Mira Amaral.
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Agradeço a colaboração intensa dos auditores externos. Num ano de
alteração do responsável pela auditoria externa, quero saudar as pessoas
do anterior e do actual responsável, respectivamente Nasser Sattar e Jorge
Costa, bem como todos os seus colaboradores.
No exercício de 2010 assistiu-se ainda ao regular funcionamento das restantes
comissões especializadas do CA que avaliam o desempenho do mesmo e
avaliam ainda o próprio modelo de governo societário e a sua aplicação.
Uma palavra de saudação e agradecimento ao srs. Presidentes da Mesa da
Assembleia Geral, António Vitorino e Comissão de Vencimentos, Francisco
Murteira Nabo, pelo desempenho das suas funções que muito enriqueceram
a vida da empresa.
Destaco ainda finalmente o reforço da atenção prestada ao tema do risco
através de um acompamento mais próximo deste tema, em conjunto pelo
Chairman, pela Comissão de Auditoria e Chief Risk Officer (CRO), em reuniões
especialmente criadas neste exercício para este efeito.

I would like to thank the external auditors for their close cooperation. During
a year in which the head of external audits was replaced, I would like to thank
the respective previous and current heads Nasser Sattar and Jorge Costa, as
well as all of their staff.
During the course of 2010 we also saw the regular functioning of the other
specialized committees of the Board of Directors that assess the performance
of the Board of Directors and assess the corporate governance model and its
application. I would also like to thank the Chairman of the General Meeting
Board António Vitorino and the Chairman of the Remuneration Committee
Francisco Murteira Nabo for the performance of their duties, which have
greatly enriched the life of the company.
I would also like to thank the attention paid to the topic of risk by the closer
joint monitoring of this issue by the Chairman of the Auditing Committee
and Chief Risk Officer (CRO) at meetings especially created for this purpose
during the year.
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Todo o trabalho aqui resumido traduziu-se num reforço significativo da
empresa. Infelizmente não foi possível registar um reforço do valor accionista
da mesma em linha com esse esforço, uma vez que a acção Novabase, cotada
no Euronext Lisbon, desvalorizou em 2010 cerca de 35%. Descontada a
remuneração extraordinária realizada, essa desvalorização foi mesmo assim
de cerca de 24%. A reduzida liquidez registada no título é também um factor
de preocupação. Reconhecendo estes resultados negativos ao nível do valor
accionista, quero salientar que tem sido feito um trabalho que reputo de
excelente, ao serviço da criação sustentada de valor da empresa, o reforço da
sua resiliência e da sustentabilidade do seu negócio. É essa a missão da gestão,
que pensamos estar em linha com o interesse dos senhores accionistas.
Entrámos em mais um ano difícil. A conjuntura nacional em 2011 será
certamente especialmente exigente, ao mesmo tempo que a Novabase
quer apostar no aumento do nível da sua internacionalização, processo
que em si mesmo se reveste de desafios muito grandes e difíceis. Sabemos,
por experiência própria, que atrás de cada dificuldade se esconde uma
oportunidade. Saberemos certamente criar valor de cada oportunidade que
iremos identificar e que escolhermos abordar.

All of the work summarized here has translated into a significant strengthening
of the company. Unfortunately it was not possible to increase the shareholder
value of the company as a consequence of that effort, seeing as Novabase’s
shares traded on Euronext Lisbon fell some 35% in 2010. Excluding paid
up extraordinary remuneration, this drop was nonetheless some 23%. The
decreased liquidity of the stock is also a cause for concern. Despite these
negative shareholder results I would like to point out the excellent work in
terms of sustained creation of the company’s value, the strengthening
of its resiliency and sustainability of its business. This is the mission of our
management, which we believe is in line with the interest of our shareholders.
We have begun another difficult year. The country’s economic backdrop in
2011 will be particularly demanding, while Novabase wishes to increase its
internationalization, a process that is in and of itself filled with very significant
and difficult challenges. We know from our own experience that behind each
difficulty lies a hidden opportunity. We will surely create value from each
opportunity that we find and choose to take on.

ROGÉRIO CARAPUÇA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS
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“Internacionalizar é a vontade, o caminho, a estratégia para 2011.”

“Internationalisation is the will, the way, the strategy for 2011.”
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Mensagem do CEO
CEO’s Message
Caros Accionistas,
Em 2010 a gestão da Novabase continuou o trabalho já iniciado em 2009,
nomeadamente o de reposicionamento da empresa para a capacitar para
um novo ciclo de desenvolvimento e crescimento. Simultaneamente, as
consequências da grave e profunda crise internacional continuaram a
manifestar-se, o que exigiu um esforço especial para assegurar que a empresa
não degradava o seu desempenho operacional.

Dear Shareholders,
In 2010, Novabase management continued its work from 2009, namely
repositioning the company to enable a new development and growth cycle.
Simultaneously, the lingering effects of the serious and intense international
crisis required special efforts to avoid deterioration in the company’s operating
performance.
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Cumprimento dos objectivos económico-financeiros
Uma vez mais a Novabase atingiu, em 2010, resultados históricos. Alcançámos
os melhores Resultados Líquidos de sempre, ultrapassando os 13 M¤.
Atingimos também a melhor Margem Operacional (EBITDA) de sempre,
com 22,2 M¤. Continuámos a geração de cash: excluindo a remuneração
accionista extraordinária, gerámos mais de 10 M¤. Apenas no Volume de
Negócios não superámos 2009, com uma redução de 2%. Mas, nos 236 M¤
obtidos, conseguimos crescer onde mais nos interessava: 20% no negócio
internacional e 7% nos Serviços.
Consolidação da posição de liderança
Para além dos indicadores económico-financeiros, a Novabase fez outros
progressos igualmente importantes. Destacamos apenas os seguintes três pela
sua particular importância para a sustentabilidade futura do nosso negócio:
. Aumentámos o nível de satisfação dos clientes, como releva o nosso inquérito
anual. Conseguimos uma impressionante representatividade nas respostas 98% do Volume de Negócios, mais de 1 000 projectos – e melhorámos o Net
Promoter Score.
. Continuámos a reforçar a competitividade das nossas ofertas, através de
mais de 10 M¤ aplicados em I&D, o que nos posiciona como a 1ª empresa do
nosso sector em Portugal, incluindo todas as multinacionais, e 6ª em todos
os sectores.

Meeting economic and financial goals
Once again, Novabase attained historical results in 2010. We achieved our best
net profit ever, surpassing ¤13 million. We also saw the best-ever operating
margin, or EBITDA, totalling ¤22.2 million. We continued to generate cash, which
now exceeds ¤10 million, excluding extraordinary shareholder remuneration.
Only our turnover fell short compared to 2009, with a decrease of 2%. However,
of the ¤236 million obtained, we were able to grow where we wanted most:
20% in our international business and 7% in services.
Consolidating our leadership position
In addition to economic and financial indicators, Novabase made other equally
important strides. Following are just three examples, which are particularly
important to our business’ future sustainability:
. We increased our customer satisfaction level, as shown by our annual survey.
We achieved an impressive response rate - 98% of turnover, more than 1,000
projects – and improved our Net Promoter Score.
. We continued to increase the competitiveness of our offerings through
more than ¤10 million in R&D investments, which has made us the number
one company in our sector in Portugal, including all the multinationals, and
number six overall.

24

MENSAGEM DO CEO CEO’S MESSAGE

. Continuámos a crescer a equipa da Novabase, não só em dimensão mas
sobretudo em qualidade: desde as Academias, passando pelo Novabasecampus, até aos programas de mestrado nas melhores universidades do
mundo, muito investimos no reforço das nossas competências. Criámos
mais de 140 novos postos de trabalho altamente qualificados, a maioria dos
quais através da contratação de jovens recém-mestrados e licenciados das
melhores universidades do país. Enviámos o nosso primeiro doutorando para
o programa do Carnegie Mellon University.
Definição da nova visão, marca, valores e estrutura organizacional
2010 foi também um ano especial para a Novabase por outros motivos. Foi o
ano da nossa nova visão, que tem como objectivo tornar a vida das pessoas
e das empresas mais simples e mais feliz através da utilização da tecnologia.
Este trabalho contou com a participação de muitos colaboradores, clientes,
parceiros, accionistas, analistas, e outros stakeholders importantes na vida
da Novabase, como jornalistas.
É uma visão virada para fora e focada nos benefícios para as pessoas, quer
sejam os nossos clientes quer sejam os clientes dos nossos clientes. É uma
abordagem pioneira e inovadora. Cada cliente passa a ser uma oportunidade
para mudarmos a vida de milhares ou milhões de pessoas.
Redefinimos também a nossa marca para melhor comunicar esta mudança.
Surge um novo símbolo que pretende representar a união do lado esquerdo
com o lado direito do cérebro, a ciência com o design, a engenharia com a
consultoria, o rigor com a empatia.

. We continue to grow the Novabase team, not just in size, but above all in quality:
from the Academies to the Novabasecampus and the master’s programs at
the best universities in the world, we have invested much in improving our
skills. We created more than 140 new highly-qualified job positions, mostly
by hiring new university and master’s degree graduates from the country’s
top universities. We sent our first doctoral candidate to the Carnegie Mellon
University program.
Defining our new vision, brand, values and organizational structure
2010 was also a special year at Novabase for other reasons. It was the year of
our new vision of making life simpler and happier for people and businesses
through usage of technology. Numerous employees, customers, partners,
shareholders, analysts and other key Novabase stakeholders, such as
journalists, took part in this work.
It is an outward-looking vision focused on benefits for people, both our
customers and their customers alike. It is a pioneering and innovative
approach. Each customer becomes an opportunity for us to change the lives
of thousands or millions of people.
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Evoluímos os nossos valores, a nossa cultura, de forma a vivermos esta nova
empresa todos os dias. Em vez de substantivos ou adjectivos, usamos verbos
no presente e na 1ª pessoa do singular. “Eu dou”, “Eu oiço”, “Eu ligo” e “Eu
cresço” são os nossos valores. No “Eu dou” dizemos que devemos dar o
máximo, o melhor de nós, primeiro, pelo cliente. Mas também por todas as
pessoas; pelos colegas, pelos parceiros, pelos clientes dos clientes. “Eu oiço”
significa que estamos sempre prontos a aprender. A ouvir, a ver, a deixar
falar, a reconhecer, a colaborar, a fazer diferente, a pedir ajuda. “Eu ligo”
revela o nosso compromisso com o talento e a felicidade, nossa e dos outros.
Queremos um mundo de pessoas inteiras, um mundo em que quando vamos
trabalhar não deixamos em casa o lado que gosta de cinema, de cozinhar, de
andar de patins ou de tocar saxofone. As pessoas inteiras são mais felizes se
usam os vários talentos como um todo. Finalmente, no “Eu cresço” afirmamos
a nossa crença na importância dos resultados. Mas queremos resultados
que cresçam connosco, sendo também nós próprios, o resultado final desse
crescimento, desse desenvolvimento.
Criámos uma nova estrutura de ofertas, ainda mais diferenciada e próxima das
necessidades dos clientes. Esta estrutura forçará uma maior especialização
das ofertas nos vários sectores de actividade. Este movimento permitiu
também libertar profissionais muito seniores para missões internacionais, um
dos principais desígnios da empresa para os próximos anos.

We have also redefined our brand to better convey this change. A new symbol
appears aimed at representing the union of the right and left sides of the
brain, of science with design, engineering with consulting, rigor with empathy.
We have evolved in terms of our values and culture so that we can experience
this new company every day. Instead of nouns and adjectives, we use verbs
in the present tense and in the first person. “I give”, “I listen”, “I connect” and
“I grow” are our values.
We have created a new product and service structure, even more differentiated
and closer to our customers’ needs. This structure will drive more product
and service specialization in a number of business sectors. This development
has also freed up senior professionals for international missions, one of the
company’s main objectives for the coming years.
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Caros Accionistas,
2010 revelou que os resultados obtidos em 2009 não foram fortuitos. Mostrou
que a Novabase é uma empresa sólida, resistente e que sabe conquistar a
preferência dos clientes, mesmo em momentos difíceis como o actual.
Foi também um ano onde concretizámos importantes progressos na
preparação da empresa para enfrentar um futuro que sabemos muito
exigente. Acreditamos que a nova visão, marca, cultura e estrutura permitirão
libertar ainda mais o potencial da grande equipa Novabase, com quem temos
tido o privilégio de trabalhar. Sabemos também que todo este trabalho não
seria possível sem o talento e o empenho desta equipa.
Apesar de meritórios, os resultados alcançados em 2010 não tiveram reflexo
na capitalização bolsista da empresa que, descontada a remuneração
accionista extraordinária, desvalorizou 24%. Este valor compara com uma
depreciação de 10% no PSI20 e com uma valorização do índice EuroStoxx
Technology de 17%.
Em 2011 vamos continuar o nosso trabalho, com a confiança que nos dá o
percurso já feito e a ambição do que ainda queremos realizar.

Dear Shareholders,
2010 showed that the results obtained in 2009 were not fortuitous. It showed
that Novabase is a solid, resistant company capable of winning customer
preferences, even in difficult times like these.
It was also a year when we made major strides in preparing the company to face
a future that we know will be demanding. We believe that the new vision, brand,
culture and structure will unleash even more potential from the Novabase team
with which we have been so privileged to work. We also know that all of this
work would not have been possible without this team’s talent and commitment.
Although well-deserved, the results achieved in 2010 did not impact the
company’s market capitalization which, after extraordinary shareholder
remuneration, fell 24%. Along with this figure, the PSI20 was down 10% while
the EuroStoxx Technology index saw gains of 17%.
We will continue our work in 2011 with the conviction afforded by our journey
to date and the ambitions of our work ahead.

LUÍS PAULO SALVADO
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA
CEO/CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
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A Marca
The Brand

PORQUÊ UMA NOVA MARCA
Poucas são as empresas que atingem a sua visão. Mas foi o que nos aconteceu.
Ao fim de 20 anos de vida, a Novabase era o líder português das soluções
tecnológicas, à frente das multinacionais instaladas em Portugal. Por isso,
essa visão já não inspirava. Foi uma ambição cumprida de escala, de dimensão
num mercado doméstico, que felizmente a empresa ultrapassou: em 2010,
a empresa já era internacional. O que interessava era uma visão que inspirasse
o crescimento, que projectasse, a partir do que nos diferencia na nossa área
de negócio, um valor único para a sociedade em qualquer ponto do mundo.
Uma visão focada na relevância, em qualquer geografia.
Foi assim que, ao fim de um ano de trabalho, de envolvimento de uma vasta
equipa de stakeholders (colaboradores, clientes, parceiros, investidores, analistas
e até jornalistas) nasceu uma nova visão e uma nova marca.

WHY A NEW BRAND?
Few companies attain their vision. However, this is what we have done.
Twenty years after it was established, Novabase became the Portuguese leader
in technology solutions, at the forefront of multinationals established in Portugal.
That is why that vision no longer inspired us. It was an ambition that was surpassed
with respect to scale and size in the domestic market: in 2010, the company was
already international. What was essential was a vision that inspired growth,
that projected a unique value to society on the basis of what differentiates us in
our business area, anywhere in the world.
A vision focused on relevance anywhere in the world.
This is how after one year of work and involvement of a vast team of stakeholders
(employees, customers, partners, investors, analysts and even journalists) a new
vision and a new brand were born.
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VISÃO VISION

Novabase, simpler and happier.
Tornamos a vida das pessoas e das empresas mais simples e mais feliz.
We make life simpler and happier for people and businesses.
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Unimos desenho de solução e implementação,
promovemos uma cultura de alegria e entrega total,
transformamos clientes em parceiros,
crescemos em redes de conhecimento e competências.
Onde chegamos, desenvolvemos.
Onde estivermos, tornamos mais simples e mais feliz.

We combine solution design and implementation,
promote a culture of happiness and complete devotion,
we turn customers into partners,
we grow in networks of knowledge and competencies.
We develop wherever we go.
And no matter where we are, we become simpler and happier.
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APARÊNCIA: uma nova linguagem
Dar corpo a esta nova visão implicou criar uma linguagem igualmente nova,
uma linguagem capaz de traduzir e comunicar o que a Novabase pensa,
sente, quer e faz.
Vivemos tempos de mudança profunda de paradigma, no pensamento, na política,
na cultura, na economia. O pensamento visual junta-se ao pensamento verbal,
a inteligência emocional à racional, as artes às ciências, o lado direito ao lado esquerdo
do cérebro. Neste tempo em que emerge uma nova ordem, uma nova ética global,
é já visível que as competências valorizadas e necessárias no séc. XXI são bem
diferentes das que ouvimos valorizar enquanto crescíamos. São mais criativas,
mais capazes de comunicar, são visualmente mais poderosas, envolventes e imediatas.
Obsoletas são hoje quase todas as formas de comunicação em quase todas as áreas
de consultoria e negócio. E não por causa dos suportes tecnológicos que usam
ou não usam, mas por causa dos códigos antigos a que se apegaram: texto a mais,
páginas a mais, síntese a menos.

José Silva
Manager
Business Solutions

Av. D. João II, Lote 1.03.2.3
Parque das Nações
1998-031 Lisboa, Portugal
+351 213 836 300 T
+351 213 836 301 F
jose.silva@novabase.pt

A nova linguagem é a do novo tempo dos negócios. Multisensorial, vibrante, sintética
e versátil, tanto expressa os dados mais rigorosos e abstractos como conta as histórias
mais inspiradoras. Em qualquer contexto, é a expressão da vitalidade e da inovação
que distinguem a Novabase.

Maria Barros
Specialist
Infrastructures & Managed Services

Av. D. João II, Lote 1.03.2.3
Parque das Nações
1998-031 Lisboa, Portugal
+351 213 836 300 T
+351 213 836 301 F
maria.barros@novabase.pt

www.novabase.pt

www.novabase.pt
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APPEARANCE: a new language
Embodying this new vision required creating a new language, a language capable
of translating and communicating what Novabase thinks, feels, wants and does.
We are experiencing times of profound change in paradigms, thought, politics, culture
and economics. Visual thought joins with verbal thought, emotional intelligence with
rational intelligence, art with science, the right side of the brain with the left side. In our
time when a new order is emerging, a new global ethic, it is already visible that the skills
that are valued and deemed necessary in the twenty-first century are quite different
from those that were valued while we were growing up. They are more creative, more
capable of communicating, visually more powerful, involving and immediate. Today
almost all of the forms of communication in almost all of the consulting and business
areas are obsolete. This is not because of the technology formats that are used or not
used, but because of the old codes they cling to: too much text, too many pages,
not enough summary.
The new language is that of the new business times. Multi-sensory, vibrant, succinct
and versatile, expressing the most rigorous and abstract information, while telling
the most inspiring stories. Whatever the context, it is the expression of vitality and
innovation that distinguishes Novabase.
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COMPORTAMENTO: uma nova cultura
A visão só se cumpre quando aparência e comportamento formam
um todo coerente, quando todos os pontos de contacto da marca entregam
uma experiência que reflecte essa identidade única. A marca guia e corporiza,
de forma inspiradora e aspiracional, o que a empresa pretende ser e fazer.
É isso que a torna um activo estratégico merecedor de investimento.
Em 2010, focámos a organização no que a distingue; definimos o nosso ‘credo’
de serviço, atitude, posicionamento e estratégia de crescimento.

BEHAVIOUR: a new culture
The vision can only be fulfilled when appearance and behaviour form a coherent whole,
when all of the brand’s contact points provide an experience that reflects this single
identity. The brand guides and embodies what the company seeks to be and do in
an inspiring and aspiring manner. This is what makes it a strategic asset that is worthy
of investment.
In 2010, we focused the organization on what distinguishes it; we defined our service
motto, attitude, positioning and growth strategy.

ll
a
o
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Produto | Product

Pensar é Fazer | Thinking is Doing
Integramos num único processo consultoria e tecnologia, solução de negócio
e implementação técnica (menos custos, menos conflitos, mais eficácia).
Queremos um mundo focado nos benefícios para as pessoas:
. um mundo de conhecimento multidisciplinar que associa gestão e design,
tecnologia e arte, engenharia e ciências humanas;
. um mundo novo de pessoas que unem talentos e saberes em novas respostas
(no terreno, não no papel);
. um mundo mais determinado e mais capaz de chegar à melhor solução.

We integrate consultancy and technology, business solution and technical deployment
into a single process (lower costs, less conflict, greater efficiency).
We want a world focused on benefits for the people:
. a world of multidisciplinary knowledge that associates management with design,
technology with art, engineering with social sciences
. a new world of people that combine talent with knowledge into new answers
(in the field, not on paper)
. a world that is more determined and more capable of reaching the best solution.
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Atitude | Attitude

Fazer é ligar | Doing is Connecting
Não fazemos negócios sem empatia ou sem ética, modelos e receitas
que ignoram quem nos rodeia, Inovação sem atenção ao contexto.
Desafiamos a concorrência pela capacidade de relação, pela alegria da entrega,
pela capacidade criativa, pela sede de conhecimento, pela rapidez de resposta,
pela inovação à medida, pela paixão pela performance.
Queremos ser o B2B com o maior C do mundo: fazemos diferença para o cliente
e para o cliente do cliente, fazemos diferença pelas pessoas e para as pessoas.

We do not do business without empathy or ethics, models and formulas that ignore
those around us, innovation without attention to the context.
We challenge competition in the capacity for relationships, in joy through devotion,
in the ability to be creative, in a thirst for knowledge, in speed in responding,
in tailored innovation, in the passion for performance.
We want to be the largest B2B with the largest C in the world: we make a difference
for the customer and for the customer’s customer.
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Posicionamento | Positioning

Ligar é Abrir | Connecting is Networking

Estamos nas áreas de saber que mudam a vida das pessoas e dos negócios.
Para tornar a vida mais simples e mais feliz.
Não queremos clientes. Não somos fornecedores. Queremos causas.
Queremos equipas. Queremos parceiros. Queremos projectos que se abrem
para novas causas. Queremos equipas que se abrem para novos projectos,
novas parcerias. Queremos redes de entusiasmo em torno de novas soluções.

We are present in the knowledge areas that change the lives of people and businesses.
To make life simpler and happier.
We do not want customers. We are not suppliers. We want causes.
We want teams. We want partners. We want projects that lead to new causes.
We want teams that lead to new projects, new partnerships.
We want networks of enthusiasm surrounding our new solutions.
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Crescimento | Growth

Abrir é Crescer | Networking is Growing

A nossa abertura atrai uma rede crescente: de talentos de diversas áreas
de conhecimento, de parcerias em múltiplos sectores de actividade,
de culturas e geografias.
Por inovação à medida das pessoas. Por uma solução que não só resolve:
desenvolve. Por parceiros que crescem connosco. Para levar a mais pessoas
e a mais empresas uma vida mais simples e mais feliz.

Our openness attracts a growing network: of talents in a variety of knowledge areas,
of partnerships in multiple activity sectors, of cultures and geographic areas.
For innovation tailored to people. For solutions that not only resolve, but also develop.
For partners that grow with us. To take a simpler and happier life to more people
and more businesses.
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RECONHECIMENTO
A nova marca é a linguagem de um novo pensamento, é a tradução da visão.
Tangibilizar uma cultura de síntese, de empatia, de orientação para o outro,
de atenção ao talento, de transdisciplinariedade e de capacidade de partir das pessoas
para chegar às pessoas. Uma cultura que vai actualizar a percepção e conquista
reconhecimento para a Novabase. Primeiro, o nosso reconhecimento por pertencer
a esta cultura, para depois podermos contar com o reconhecimento de todos.
Não só dos clientes, mas dos seus clientes, de todas as pessoas, de qualquer lugar.
Neste desafio de construção da marca, aprendemos que as marcas se medem pelos
admiradores e não pelos consumidores. É essa admiração que atrai novos clientes
e sobretudo que define a base de confiança, proximidade e percepção de valor:
relevância e reconhecimento, em qualquer geografia. Não vamos alcançar tudo
o que queremos já amanhã. O que queremos é muito. Mas sabemos o quê e como.
Temos tudo para lá chegar.
Somos uma marca de soluções tecnológicas capaz de olhar e de ler todo
o contexto de sociedade, de negócio, de utilização, de aspirações e potenciais.
Esse é o verdadeiro motor da inovação. A Novabase está absolutamente
determinada a estimular uma cultura human centred e focada nos benefícios
que cria para as pessoas.
É com este desafio que somos felizes.
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RECOGNITION
The new brand is the language of new thought, the translation of vision, the incarnation
of a culture of succinctness, empathy, orientation towards others, attention to talent,
transdisciplinarity and the capacity to start with people in order to get to people.
A culture that will update the existing perception of Novabase. Firstly, we maintain
our own recognition for belonging to this culture, so we can then earn the recognition
of everyone else. Not only of customers, but of customers’ customers, of everyone,
anywhere.
In this challenge to construct the brand we have learned that brands are measured
by admirers and not by consumers. It is this admiration that attracts new customers
and, most of all, defines the basis of confidence, proximity and perception of value:
relevance and admiration anywhere in the world. We won’t attain all our goals
tomorrow. We want a lot. However, we know what we want, how and why.
We have all that we need to get there.
We are a brand of technology solutions capable of seeing and reading the entire
context of society, business, usage, aspirations and potential. That is the real driving
force of innovation. Novabase is absolutely determined to stimulate a human-centred
culture focused on the benefits it creates for people.
It is through this challenge that we are happy.
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ESCRITÓRIOS/PROJECTOS
OFFICES/PROJECTS
PORTUGAL
Lisboa - Porto - Açores
ALEMANHA
Munique
ANGOLA
Luanda
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Dubai
ESPANHA
Madrid
FRANÇA
Caen
PROJECTOS
PROJECTS
Bélgica
Bósnia-Herzegovina
Brasil
Cabo Verde
China
Egipto
Eslovénia
EUA
Grécia
Itália
Luxemburgo
Malta
Moçambique
Países Baixos
Polónia
Quénia
Reino Unido
Roménia
Suécia
Suíça
Taiwan
Turquia
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Sectores & Negócios
Industries & Business
A Novabase coloca em primeiro
lugar a especificidade do negócio
de cada cliente. Por isso, tem a sua
actividade estruturada em função
de seis sectores – cada um deles
com equipas dedicadas da Novabase –
e em função da sua oferta
de conhecimento, agregada em 4
áreas de negócio: Business Solutions,
Infrastructures & Managed Services,
Digital TV e Venture Capital.
Este modelo de organização permite
dar resposta ao potencial de cada
cliente (em Portugal ou em qualquer
parte do mundo), disponibilizando
soluções de qualquer uma das suas
quatro áreas de negócio.
Novabase puts the specific needs
of each customer first. For that,
Novabase’s activity is structured
around six industries – each having
a specialized dedicated Novabase
team – and according to its offer
of expertise, organized in 4
business areas: Business Solutions,
Infrastructures & Managed Services,
Digital TV and Venture Capital.
This organization model enables us
to address the potential of each
customer (in Portugal or anywhere
in the world), offering solutions from
any of its four business areas.
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Industries

Aerospace
& Transportation

Energy
& Utilities

Financial
Services

Government
& Healthcare

Industry
& Services

Telecoms
& Media

SECTORES & NEGÓCIOS INDUSTRIES & BUSINESS

Business
Solutions

Venture
Capital

Infrastructures
& Managed
Services

Digital TV
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Business Solutions
O negócio Business Solutions,
constituído no final do ano
de 2010, passa a agregar o negócio
da Novabase Consulting e das áreas
de Ticketing e de Managed Services
(vertente aplicacional do outsourcing)
anteriormente incluídas na Novabase
Infrastructures & Managed Services.
Desde sempre, integração
é uma palavra-chave da Novabase
e o Business Solutions reflecte
um know-how profundo e integrado,
focado nas soluções de negócio
específicas para cada sector.
O modelo de negócio da Novabase
integra diferentes competências,
engenharia, gestão e design,
permitindo-nos:
. integrar no mesmo processo análise,
desenho de solução e implementação;
. integrar diferentes áreas, sejam elas
de negócio, de infra-estruturas
ou de outsourcing;
. integrar diferentes talentos
e competências em abordagens
holísticas e transdisciplinares;
. integrar diferentes tecnologias
(já existentes ou criadas de raiz)
na melhor solução específica;
. integrar a experiência de negócio
de diversos sectores.
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Business Solutions was created
at the end of the 2010, and now
includes Novabase Consulting and
the Ticketing and Managed Services
areas (application area of outsourcing),
previously part of Novabase
Infrastructures & Managed Services.
Integration has always been a key word
at Novabase, and Business Solutions
reflects an in-depth and profound
know-how focusing on specific
business solutions for each industry.
The Novabase business model
integrates various skills, engineering,
management and design, allowing
us to:
. integrate within the same process
analysis and solution design and
deployment;
. integrate various areas, whether
they be business, infrastructure
or outsourcing;
. integrate various talents and skills
within holistic and transdisciplinary
approaches;
. integrate various technologies
(already existing or custom-made)
into the best specific solution;
. integrate the business experience
from different industries.

SECTORES & NEGÓCIOS INDUSTRIES & BUSINESS

É pela ligação ao contexto que
fazemos diferença e é pela capacidade
de associação de diferentes recursos
e instrumentos que transformamos
clientes em parceiros de crescimento.

Our ability to connect to a greater
context makes the difference, and our
ability to associate different resources
and tools turns customers into growth
partners.

Nesta óptica, a área de Consultoria
da Novabase demonstrou em 2010
um forte conhecimento sectorial
dos principais mercados e uma forte
especialização tecnológica.

Accordingly, the Novabase Consulting
area showed a strong sector
knowledge of the main markets
and strong technology specialization
in 2010.

A Novabase trabalha directamente
com as maiores empresas e
organismos nacionais, nos principais
sectores e conta já com um
conjunto relevante de experiências
internacionais em quase todas
as regiões do Mundo desde a Europa,
ao Médio Oriente, América ou África.

We now work directly with the largest
companies and institutions from
Portugal’s primary economic sectors,
and have a significant amount
of international business in nearly
every part of the world, including
Europe, the Middle East, America
and Africa.

Em 2010, a Novabase Consulting
registou um volume de negócios
de 80,7 M¤ com uma margem EBITDA
de 13,6%.

In 2010, Novabase Consulting’s
turnover was ¤80.7 million with an
EBITDA margin of 13.6%.
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Infrastructures &
Managed Services
A oferta desta área da Novabase foca
as suas competências em engenharia
e consultoria nas Tecnologias
de Informação e Comunicações,
para conceber, planear
e implementar infraestruturas
complexas bem como transformar,
gerir, operar e optimizar esses activos,
quer através de projectos abrangentes
como de serviços de outsourcing.

This area of Novabase focuses its
engineering and consulting expertise
in Information and Communication
Technologies. Customers count on
Novabase IMS to design, plan and
deploy complex infrastructures as
well as transform, manage, operate
and optimize these assets, through
comprehensive projects as well as
outsourcing services.

A oferta de Infrastructures &
Managed Services está organizada
em duas grandes áreas de soluções:
Intelligent Infrastructures e IT
Management, que foram verticalizadas
e especializadas para os seis sectores
onde a Novabase actua.

The Infrastructures & Managed
Services offer is organized around
two large solutions areas: Intelligent
Infrastructures and IT Management
with specific expertise in the six
industries where Novabase operates.

A suportar estas áreas de soluções
especializadas existem dez centros
de competência: Networks &
Communications, Systems Databases
& Storage, Virtualization & Datacenter,
Facilities Design & Management,
OSS-Operations Support & Security,
IT Management, Infrastructure
Maintenance, Channels and
Technological Partnerships, Business
Development e ainda um moderno
centro de operações remotas,
designado por Agile Center.
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To support these solutions areas there
are ten competencies centers:
Networks & Communications, Systems
Databases & Storage, Virtualization
& Datacenter, Facilities Design and
Management, OSS-Operations
Support & Security, IT Management,
Infrastructure Maintenance, Channels
and Technological Partnerships, Business Development and also a remote
operations center, the Agile Center.
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A área de Intelligent Infrastructures
desenvolve as suas competências de
engenharia na prestação de serviços
de consultoria e implementação,
no desenho e planeamento
de arquitecturas de Comunicações
com convergência Quad-play
incluindo o vídeo e a mobilidade,
arquitecturas de Cloud Computing,
e Datacenters de Nova Geração.
As arquitecturas e soluções
desenhadas são sempre focadas
na optimização e redução
de custos de exploração através
de metodologias e processos
de consolidação, virtualização,
automação e eficiência energética.
Na área da produtividade empresarial
detém uma vasta experiência
e referências na colaboração
e comunicações unificadas
com os processos e aplicações
de negócio onde se destacam
as soluções de telefonia e vídeo
conferência IP, Telepresença, Contact
Centers IP e ainda a possibilidade
de desenvolvimento e integração
à medida destas tecnologias com
as aplicações críticas de negócio.
Os serviços de Managed Services
e Outsourcing podem ser disponibilizados em vários modelos
de entrega em que o mix entre
as equipas on site e os serviços
remotos a partir do Agile Center
é ajustado à medida do cliente.

The Intelligent Infrastructures area
uses its engineering expertise to
provide consulting and deployment
services in designing and planning
convergent quad-play communications
architectures including video
and mobility, cloud computing
architectures and next-generation
data centres. The architectures and
solutions designed by IMS are always
focused on optimizing and reducing
operating costs through consolidation,
virtualization, automation and energy
efficiency methodologies
and processes.
In the area of enterprise productivity,
IMS boasts substantial experience
and references in collaboration
and unified communications with
business applications and processes,
including solutions for telephony and
IP video conferencing, telepresence,
IP contact centres and the ability to
custom-develop and integrate these
technologies with business-critical
applications.
Managed Services and Outsourcing
are available under various delivery
models where the mix of on-site teams
and remote services via the Agile
Centre is tailored to each customer.
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O Agile Center é uma estrutura
concebida e implementada em 2010.
Com novas áreas dedicadas a call
desk (multi-canal) e service desk,
operação e monitorização
(com um videowall de 8x2m),
além de salas multi-função, inclui
espaços especificamente equipados
para laboratório que permitem
a realização de demonstrações,
provas de conceito ou testes dos
mais variados tipos e para staging
de projectos de grande dimensão
e qualquer tipo de equipamentos.
Capaz de operar continuamente
em regime 24/7/365, foi equipado
com a mais actual tecnologia
multimédia de alta definição.
Do ponto de vista de comunicações,
a vídeo conferência ou a telepresença
permitem uma ligação permanente
a clientes e parceiros.
O Agile Center serve também
como demonstração de uma nova
oferta para 2011: o estudo, desenho,
renovação e implementação de salas
de controlo e comando ou centros
de operações em que os aspectos
de ergonomia, os factores humanos,
a eficiência energética e o design
de marca do cliente, serão integrados
de forma transparente através de uma
abordagem interactiva e suportada
em simulações e realidade virtual.
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The Agile Centre was designed and
implemented in 2010. With new
areas dedicated to a call desk (multichannel) and service desk, operations
and monitoring (with a 8 x 2 m video
wall) and multi-purpose rooms, it also
has spaces specifically equipped as
labs for demonstrations, proofs-ofconcept, a wide array of testing,
and staging of large-scale projects
and all types of equipment.
Capable of non-stop 24/7/365
operation, it is equipped with the latest
high-definition multimedia technology.
From a communications standpoint,
video conferencing or telepresence
provides a continuous connection to
customers and partners.
The Agile Centre also serves as a
showpiece for Novabase IMS’ new
offering for 2011: the study, design,
renovation and deployment of control
and command rooms, or operating
centres, where aspects involving
ergonomics, human factors, energy
efficiency and customer brand design
will be integrated transparently using
an interactive approach supported by
simulations and virtual reality.
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A área de IT Management disponibiliza
serviços de auditoria, consultoria
e formação em reengenharia e
automação de processos,
racionalização, risco e controlo
interno, planos estratégicos de SI/TI,
integração de boas práticas
e certificação em normas
e conformidade com regulações.
As suas competências estendem-se
à engenharia de serviços, segurança
de informação, continuidade
de negócio e sustentabilidade.
Complementam esta oferta soluções
de software para a gestão
de portefólios de projectos
e programas, a gestão e qualidade
de serviço, monitorização, operações
e segurança.
O ano de 2010 foi um ano que se
destaca pelo lançamento de novas
ofertas e por uma aposta muito
forte na criação de valor através da
prestação de serviços remotos para
clientes nacionais e internacionais.

The IT Management area provides
auditing, consulting and training
services in process reengineering and
automation, streamlining, risk and
internal control, IS/IT strategic plans,
best practice integration, certification
in standards and compliance with
regulations. Its expertise extends
to service engineering, information
security, business continuity and
sustainability. Its offerings are rounded
out by software solutions for managing
project and program portfolios, service
quality and management, monitoring,
operations and security.
2010 was marked by the launch of
new products and services and a solid
focus on added value through remote
services for domestic and international
customers.
In 2010, Novabase IMS’ turnover was
¤ 103.1 million with an EBITDA margin
of 8.4%.

Em 2010, a Novabase IMS registou
um volume de negócios de 103,1 M¤
com uma margem EBITDA de 8,4%.

59

NOVABASE RELATÓRIO E CONTAS 2010 ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS

Digital TV
A área de Digital TV da Novabase
é hoje um player de referência
internacional, com um posicionamento
no mercado alinhado com uma
estratégia de intelectual property,
system integrator e de forte aposta
no desenvolvimento da oferta
direccionada para Operadores de
Telecomunicações, Televisão e Media.
No mercado Português, a Novabase
DigitalTV consolidou o seu
posicionamento na cadeia de valor
dos principais Operadores, integrando
as componentes core da área de
Video Digital, na implementação dos
serviços emergentes mais sofisticados
como o Video-On-Demand, IPTV
e Conteúdos On-line. Construiu
ainda uma oferta robusta nas áreas
de Homenetworking, essencial
para que todo o serviço de Video
possa chegar com qualidade
ao ecrã do utilizador final.
No mercado internacional, em 2010,
foi continuado o desenvolvimento
e integração das linhas de negócio
adquiridas à Technotrend que
foram consideradas relevantes para
o desenvolvimento do negócio
de Digital TV a nível internacional
(Novabase Digital TV Technologies):
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Novabase’s Digital TV area is now
a player on an international scale,
positioned in the market in close
alignment with the strategy of
intellectual property, system integrator
and a solid focus on products and
services targeting telecommunications,
television and media operators.
In the Portuguese market, Novabase
Digital TV has consolidated its position
in the value chain of major operators,
integrating core components from
the digital video area, to deploy more
sophisticated emerging services such
as Video-On-Demand, IPTV and
On-Line Content. It has also built a
robust offering in the areas of home
networking, essential for the entire
video service to reach the end user’s
screen with quality.
In the international market, in
2010, business lines acquired from
Technotrend – considered important
in developing the digital TV business
internationally (Novabase Digital
TV Technologies) – were further
developed and integrated:
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. Executou-se com sucesso
a incorporação das equipas
de Investigação & Desenvolvimento
baseadas em Portugal, Alemanha
e França a trabalhar em ambiente
internacional, consideradas
como decisivas para
o desenvolvimento dos activos
geradores de intelectual property.
. Venderam-se os primeiros
projectos SIP (System-In-Package)
para Satélite Pay-TV na Índia.
Os Clientes nesta área são
principalmente fabricantes de settop-box (no mercado OEM/ODM),
operadores de pay TV ou Telcos
(no mercado de operadores),
e clientes residenciais (no mercado
de retalho). O mercado de retalho
está endereçado através dos fabricantes de STB que usam a tecnologia
da Novabase através de licenciamento.
A Novabase está essencialmente
focada nos mercados emergentes
onde estes investimentos irão
acontecer em maior escala.
Estima-se que o mercado global
de set-top-box para Digital TV cresça
a ritmos muito elevados, impulsionado
pelo fim de operação do sistema
analógico, a ocorrer até 2012 na

. Research and development teams
based in Portugal, Germany and
France, working internationally
and considered essential in the
development of assets generating
intellectual property, were successfully
incorporated.
. The first SIP (System-In-Package)
projects for satellite pay TV in India
were sold.
Customers in this area primarily
include set-top box manufacturers
(OEM/ODM market), pay TV operators
or Telcos (operator market) and
residential customers (retail market).
The retail market is addressed via STB
manufacturers who use Novabase
technology through licensing.
Novabase is primarily focused on
emerging markets where these
investments will be occurring on a
larger scale.
It is estimated that the global set-top
box market for digital TV is growing at
an extremely fast pace, driven by the
upcoming switch-off of the analogue
system in Europe in 2012, as
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Europa, de acordo com o determinado
pelos reguladores. Outro factor
de mercado bastante relevante é o
crescente investimento de Operadores
de Cabo e Satélite em mercados
emergentes, como a América do Sul,
Índia e Países de Leste.
A Novabase é pioneira no desenvolvimento das mais recentes tecnologias de COB e SIP, com um histórico
de inovação e lançamento no mercado
de novos produtos de grande valor
para os Clientes (primeiro receptor
DVB de tamanho reduzido, primeiro
receptor FTA em formato scart,
primeiro sistema de COB disponível,
entre outros). A Novabase está
preparada para endereçar o elevado
potencial de crescimento, com menor
exigência a nível de capacidade
financeira, resultado da redefinição
estratégica em relação à sua actuação
no mercado.
Em 2010, a Novabase Digital TV
registou um volume de negócios de
49,3 M¤, com uma margem EBITDA
de 4,4%.
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determined by regulatory authorities.
Another highly relevant market
factor is cable and satellite operators’
growing investments in emerging
markets such as South America, India
and Eastern Europe.
Novabase is a pioneer in developing
the latest COB and SIP technologies,
with a history of innovation and of
launching new products of great
customer value on the market (first
compact DVB receiver, first FTA
receiver in SCART format, first
available COB system, among others).
Novabase is poised to address the
high potential for growth, with fewer
demands in terms of financial capacity,
thanks to its redefined strategy in
terms of its market activities.
In 2010, Novabase Digital TV’s turnover
was ¤49.3 million with an EBITDA
margin of 4.4%.
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Venture Capital
A Novabase Capital, Sociedade de
Capital de Risco, SA é uma empresa
de capital de risco integralmente
detida pela Novabase SGPS, SA.
Tem como principal objectivo
identificar e ajudar a desenvolver
projectos empresariais portugueses
de TICs, ainda embrionários
ou em expansão, que apresentem
um elevado potencial de valorização
em sinergia com a Novabase.
A Novabase Capital é a sociedade
gestora do Fundo de Capital de Risco
Novabase Capital, com uma dotação
de 7,14 M¤ e participado em 30%
pela Novabase Capital e em 70% pelo
IAPMEI através do Programa PRIME
e com co-financiamento da União
Europeia via FEDER.
O portfolio do Fundo de Capital
de Risco Novabase Capital em 2010
incluía as seguintes participadas:
Manchete - Estudos, Tratamento
e Gestão da Informação, SA
A Manchete é uma empresa
especialista em informação, que foca
a sua actividade nas áreas de Análise
de Media (TV, Rádio, Internet, Jornais
e Revistas), Inteligência Competitiva
e Reputação.

Novabase Capital, Sociedade de
Capital de Risco, SA is a venture
capital firm owned entirely by
Novabase SGPS, SA. Its main purpose
is to find and support Portuguese
ICT business projects – in early
development or expanding – with
high value potential and synergies
with Novabase.
Novabase Capital manages the
Novabase Capital venture capital
fund, with a provision of ¤7.14 million,
held by Novabase Capital (30%) and
IAPMEI/Institute for the Support of
Small and Medium Enterprises (70%)
through the PRIME Program, with
co-funding from the European Union
via the ERDF.
In 2010, the Novabase Capital venture
capital fund’s portfolio included the
following affiliates:
Manchete – Estudos, Tratamento
e Gestão da Informação, SA
Manchete is a company specializing
in information and focusing on the
areas of media analysis (TV, radio,
Internet, newspapers and magazines),
competitive intelligence and
reputation.
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Forward - Tecnologias
de Informação, SA
A Forward presta serviços na área
das Tecnologias de Informação,
especialmente vocacionados
para o sector das telecomunicações,
tendo desenvolvido um produto
inovador para Operadores Móveis
Virtuais (MVNOs).

Forward – Tecnologias
de Informação, SA
Forward provides services in the
area of information technologies,
particularly targeting the
telecommunications sector, and has
developed an innovative product
for mobile virtual network operators
(MVNOs).

Dosapac – Automação
de Edifícios, SA
Empresa especializada na concepção
e instalação de Sistemas de Gestão
de Edifícios integrando a Gestão
Técnica Centralizada, a Domótica
e sistemas de controlo específicos.

Dosapac – Automação de Edifícios, SA
Company specializing in designing
and installing building management
systems integrating centralized
technical management, home
automation and specific control
systems.

Collab – Soluções Informáticas
de Comunicação e Colaboração, SA
Empresa de software que desenvolveu
a solução OneContact para contact
centers multimedia em ambiente IP,
que integra todos os canais de relação
com os clientes. O investimento
contínuo em I&D tem tido amplo
reconhecimento nos mercados
internacionais onde actua.

Collab – Soluções Informáticas
de Comunicação e Colaboração, SA
Software company that developed
OneContact, a multimedia contact
centre solution over IP, which
integrates all customer relationship
channels. Ongoing investments in
R&D have been widely acknowledged
in the international markets where it
operates.

Globaleda – Telecomunicações
e Sistemas de Informação, SA
Empresa vocacionada para o
desenvolvimento inovador das
Tecnologias de Informação nos
Açores. Gere uma rede de lojas
próprias que cobre as principais ilhas
açorianas, sendo o terceiro maior

Globaleda – Telecomunicações
e Sistemas de Informação, SA
Company dedicated to the innovative
development of information
technologies in the Azores. It manages
a network of its own outlets covering
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agente Vodafone em Portugal,
e desenvolve actividade
de Manutenção de Infra-estruturas
de Telecomunicações nos Açores
e no Continente.

the main Azorean islands, is the third
largest Vodafone agent in Portugal,
and performs maintenance activities
for telecommunications infrastructures
in the Azores and mainland Portugal.

Tendo em conta o alargamento
da actuação da Novabase Capital,
foram submetidas e aprovadas
candidaturas a concursos do SAFPRI
(Sistema de Apoio ao Financiamento
e Partilha de Risco da Inovação),
integrado no QREN e com cofinanciamento da União Europeia via
FEDER, privilegiando o investimento
em PMEs de base tecnológica na área
das TIC. Nesse âmbito, encontram-se
em processo de formalização
e operacionalização duas dotações
específicas, até um total de
11,36 M¤. A primeira, no valor de
10,1 M¤, destina-se ao financiamento
de projectos de investimento que
visem a inovação, a modernização
e a internacionalização de PMEs
sedeadas nas regiões Norte, Centro
e Alentejo, sendo comparticipada
pelo Programa COMPETE em
5,0 M¤. A segunda dotação, no
valor de 1,26 M¤, destinada à região
de Lisboa e comparticipada pelo
POR Lisboa em 0,5 M¤, destina-se
ao financiamento de projectos de
investimento na fase Early Stage.

In view of its expanded business
activities, Novabase Capital
applications were submitted and
approved for SAFPRI (Support System
for the Financing and Risk Sharing
of Innovation) assistance under the
QREN, co-funded by the European
Union via the ERDF, for investment
in technology based SME’s in the
ICT sector. As such, two specific
provisions are in the process of being
formalized and activated up to an
amount of ¤11.36 million. The first
provision in the amount of ¤10.1 million
is earmarked for financing investment
projects geared toward innovation,
modernization and internationalization
of SME’s headquartered in northern,
central and the Alentejo regions of
Portugal, with the COMPETE Program
contributing ¤5.0 million. The second
in the amount of ¤1.26 million
allocated to the Lisbon region with a
contribution from POR Lisboa in the
amount of ¤0.5 million is targeted
toward financing investment projects
in Early Stage phase.

Em 2010, a Novabase Capital registou
um volume de negócios de 3,3 M¤
com uma margem EBITDA de 12,5%.

In 2010, Novabase Capital’s turnover
was ¤3.3 million with an EBITDA
margin of 12.5%.

com o apoio:
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SATISFAÇÃO DE CLIENTES CUSTOMER SATISFACTION

6

Satisfação de Clientes
Customer Satisfaction

Crescer.
Só com visão.

Todos queremos crescimento.
Mas é preciso ver longe para crescer bem.
Felizmente, podemos contar com a sua visão.
O que queremos é ser parte da mesma equipa
e, mais do que resolver, desenvolver.
Por isso, todos os anos damos voz a quem interessa,
todos os anos, fazemos a avaliação da satisfação
dos nossos clientes.
As suas respostas são o olhar com que contamos
Para crescer bem.

To grow.
But only with vision.

We all want growth.
But to grow well, one must see far. Fortunately,
we can count on your vision.
All we want is to be part of one team, and to progress
in addition to resolving.
That is why every year we offer a voice to those
who matter, every year we assess the satisfaction
of our customers.
Their responses are the vision we are counting on.
To grow well.
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Em 2010, medimos, mais uma vez, toda a actividade.
Inquirimos sobre 1182 projectos, realizámos 755 entrevistas.
Em 2011, neste ano de nova marca, de foco nas pessoas e nos benefícios
que criamos, o índice de satisfação é o corolário dessa estratégia.
Once again, in 2010, we evaluated our entire business.
We investigated 1,182 projects and conducted 755 surveys.
In 2011, a year of a new brand focusing on people and the benefits
we create, the satisfaction index is the upshot of this strategy.

Superámos as expectativas
We exceeded expectations
A Novabase acrescentou mais valor
ao seu negócio do que inicialmente previsto?
Did Novabase add more value
to your business than initially expected?

67,9%
81,1%
O desempenho atingiu completamente
ou superou as expectativas?
Did our performance fully meet
or exceed expectations?
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Deixámos para trás a concorrência
We left the competition behind
Em cada projecto, pedimos aos nossos clientes que nos comparassem com a concorrência. Inquirimos
sobre as várias fases do serviço (proposta, gestão/implementação e manutenção), as características dos
colaboradores Novabase e a relação qualidade/preço. Obtivemos mais de onze mil respostas, distribuídas
da seguinte forma:
In each project, we asked our customers to compare us with competition. We inquired about various service
phases (proposal, management/deployment and maintenance), the nature of Novabase employees and the
quality/price ratio. We obtained more than 11,000 responses with the following breakdown:

0,7%

Entre os piores
Among the worst

7,7%

Abaixo da média
Below average

52,2%
39,4%

Acima da média
Above average

Entre os melhores
Among the best

Subimos onde já era difícil
We progressed where it was challenging
2010

2009

2008

16

21

27

Apesar do grau de exigência do Net Promoter
Score, subimos 6 pontos face aos resultados
do ano passado. 27 é um resultado excelente
para o qual muito terá contribuído a avaliação
alta das competências e da capacidade
de relação dos nossos colaboradores.
Despite the high demands of the Net
Promoter Score, we rose 6 points compared
to last year’s results. 27 is an excellent score,
largely due to the positive assessment of our
employees’ expertise and relationship abilities.

O Net Promoter Score é uma métrica internacional de fidelização de clientes. À pergunta: “Recomendaria
os serviços da Novabase a um amigo ou colega?”, numa escala de 0 a 10, promotores são os que respondem
9 ou 10; detractores os que respondem de 0 a 6; e passivos os que escolhem 7 e 8. O resultado decorre da
subtracção: % de Promotores menos a % de Detractores.
The Net Promoter Score is an international measurement of customer loyalty. To the question: “Would you
recommend Novabase’s services to a friend or colleague?”, on a scale of 0 to 10, Promoters are those who
answer 9 or 10; Detractors are those who answer 0 to 6; and Passives those who choose 7 and 8. The result
is obtained by subtracting the percentage of Detractors from the percentage of Promoters.
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7

Sustentabilidade
Sustainability

2010 foi um ano de grandes mudanças
na Novabase, com a renovação
da Visão e afirmação dos nossos
Valores, que materializam o nosso
posicionamento enquanto empresa
e marca.
O crescimento da Novabase tem sido
sempre sustentado pela afirmação
da solidez, rigor, transparência,
valorização dos seus recursos
humanos e envolvimento
com o mundo onde actua.
CRESCIMENTO,
RIGOR E TRANSPARÊNCIA
O crescimento da Novabase tem
sido enquadrado pela orientação
estratégica para a criação sustentável
de valor, como é evidenciado pelos
indicadores financeiros do exercício
de 2010.
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2010 was a year of great change at
Novabase, with our new vision and
affirmation of values embodying our
position as a company and brand.
Novabase’s growth has always been
sustained by affirmation of solidity,
rigor, transparency, the value of its
human resources and involvement
with the world in which it operates.
GROWTH,
RIGOR AND TRANSPARENCY
Novabase’s growth has embraced
the strategic guideline of sustainable
value creation, as demonstrated
by the financial indicators from 2010.

SUSTENTABILIDADE SUSTAINABILITY

CRIAÇÃO DE VALOR PARA OS ACCIONISTAS
CREATION OF VALUE FOR SHAREHOLDERS
VN
Turnover
EBITDA
EBITDA

236,3 M€
22,2 M€

Resultado líquido accionistas
Net shareholder profit

13,1 M€

Taxa de crescimento do VN
Turnover growth rate

-2,1%

Taxa de crescimento do EBITDA
EBITDA growth rate

2,0%

Taxa de crescimento do resultado líquido accionistas
Net shareholder profit growth rate

1,3%

Crescimento do "net cash"
Net cash growth

-4,6 M€

Return on Equity
Return on Equity

14,1%

Return on Assets
Return on Assets

8,5%
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A Novabase é uma empresa cotada
desde Julho de 2000, funcionando
de acordo com um modelo de
governo em permanente evolução,
cujo objectivo é o de procurar
contribuir para a optimização
do seu desempenho e beneficiar
todos os stakeholders - entidades
cujos interesses estão envolvidos
na actividade societária,
nomeadamente os accionistas
e investidores, os clientes e parceiros
e os colaboradores.
A actuação da Novabase enquanto
empresa cotada tem sido orientada
pelas melhores práticas de Corporate
Governance. A Novabase analisa
de forma contínua a implementação
deste modelo por forma a conseguir
aperfeiçoar a evolução das suas
práticas. Com esta finalidade,
existe no seio do Conselho
de Administração uma comissão
especializada: Comissão de Avaliação
do Modelo de Governo Societário.
A Novabase adoptou em 2010
um modelo mais ágil para a
prevenção e gestão de riscos,
designando um Chief Risk Officer
(“CRO”), responsável pelos serviços
de auditoria interna. O CRO reporta
ao Presidente do Conselho
de Administração, estando estipuladas
reuniões com uma periodicidade pelo
menos trimestral entre o Presidente
do Conselho de Administração,
o CRO e a Comissão de Auditoria.
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Novabase has been a listed company
since July 2000. It operates
according to a constantly-evolving
corporate governance model, aimed
at optimizing its performance and
benefiting all of its stakeholders
– those interested in its corporate
activities, namely shareholders,
investors, customers, partners and
employees.
Novabase’s activities as a listed
company have been guided by best
practices in corporate governance.
In order to improve its governance
practices, Novabase constantly
analyses the implementation of
this model. With that purpose, a
specialized committee was set
up within the Board of Directors:
the Corporate Governance Model
Assessment Committee.
Novabase adopted a more agile model
in 2010 to prevent and manage risk,
appointing a Chief Risk Officer (CRO),
responsible for internal auditing
services. The CRO reports to the
Chairman of the Board of Directors,
with meetings taking place at minimum
on a quarterly basis between the
Chairman of the Board of Directors,
the CRO and the Audit Committee.

SUSTENTABILIDADE SUSTAINABILITY

A Novabase foi novamente destacada
pela CMVM, no estudo apresentado
em 2010, pela qualidade do reporting
sobre Governo Societário e o elevado
cumprimento das recomendações
nas suas diversas temáticas.
A Novabase mantém uma
comunicação permanente com
os seus stakeholders, quer na sua área
de Investor Relations, quer na sua
política de comunicação interna
e externa, afirmando a sua política
de rigor e transparência de actuação
e de envolvimento com a sociedade
onde actua.
CONHECIMENTO,
DESENVOLVIMENTO E EMPREGO
A Novabase tem assumido
e desenvolvido o seu papel
e responsabilidade no âmbito
do incentivo à criação de emprego,
formação e desenvolvimento
do Conhecimento.
Durante o ano de 2010 estivemos
envolvidos em diversas iniciativas
relacionadas com a responsabilidade
social e corporativa da Novabase,
reforçando o compromisso com
o desenvolvimento sustentável.
Com o objectivo de reforçar a aposta
na criação de emprego altamente
qualificado, a Novabase contratou
400 recém-licenciados em cinco
anos, através do seu programa
Novabase Academy. Este programa
de recrutamento, com edições anuais

Novabase was once again highlighted
by the CMVM (Portuguese Securities
Market Commission) in the study
submitted in 2010 due to the quality
of the reporting of corporate
governance and the high degree
of compliance with recommendations
in their various forms.
Novabase remains in constant
contact with its stakeholders, whether
with respect to investor relations,
whether with respect to its internal
and external communication policy,
affirming its policy of rigor and
transparency of action and involvement
in the society where it operates.
KNOWLEDGE,
DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT
Novabase has taken on a clear role
and responsibility in encouraging
job creation, training and developing
knowledge.
We took part in a number of initiatives
involving Novabase’s corporate and
social responsibility in 2010, reinforcing
our commitment to sustainable
development.
To strengthen its commitment
to creating highly qualified jobs,
Novabase has hired 400 university
graduates in four years through its
Novabase Academy program. This
recruitment program, with annual
editions since 2006, introduces
young employees to the workplace,
with the main goal of introducing
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desde 2006, proporciona desde
o seu início o ingresso de jovens
no mercado de trabalho, tendo como
principal objectivo a indução na
vida empresarial de jovens recémlicenciados em áreas tão distintas
como Engenharia, Gestão e Economia.
Resultado do seu envolvimento e da
sua visão e política de recrutamento,
a criação de emprego na Novabase
tem crescido sustentadamente,
passando de 1861 para 2003 colaboradores em 2010 (valores médios).
Além do ingresso e formação para
recém-licenciados, a Novabase acolhe
estágios curriculares para alunos
dos cursos profissionais do ensino
secundário – Estágios TIC – através
de um acordo com o Ministério
da Educação.
A Novabase apoia ainda a realização
de mestrados em diversas áreas,
com destaque para o Mestrado
em Engenharia de Software
leccionado pela Carnegie Mellon
University (EUA) e pela Faculdade
de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra, através
do programa de atribuição
de bolsas Novabase CMU/MSE.
A Novabase aposta continuamente
no desenvolvimento dos seus
colaboradores, quer na vertente
tecnológica, com vista à certificação
dos seus colaboradores nas mais
variadas tecnologias e soluções,
quer numa vertente de competências
transversais e soft-skills, através
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university graduates in different areas
(such as engineering, management
and economics) to the business world.
Thanks to its recruitment policy and
ongoing work in this area, job creation
at Novabase has continued to grow,
from 1861 to 2003 employees in 2010
(averages).
Along with hiring and training
university graduates, Novabase
hosts internships for students from
secondary school professional
courses (ICT internships) through
an agreement with the Ministry of
Education.
Novabase also sponsors master’s
degrees in various areas, including
the noteworthy Master of Software
Engineering degree, taught jointly
through Carnegie Mellon University
(USA) and the University of Coimbra’s
School of Science and Technology,
through its CMU/MSE scholarships.
Novabase is also committed to
ongoing technology training and
development related to certification
of its employees in an array of
technologies and solutions involving
both transversal and soft-skills,
through the novabasecampus
program.
Over the last five years, as part
of this focus on knowledge and
social responsibility, Novabase has

SUSTENTABILIDADE SUSTAINABILITY

do seu programa novabasecampus.
No âmbito desta sua aposta
no conhecimento e da sua
responsabilidade social, a Novabase
tem vindo também a desenvolver,
nos últimos cinco anos, cursos
de verão em inglês e tecnologias
de informação para jovens alunos de
escolas públicas em zonas carenciadas
do concelho de Sintra. Em parceria
com a Escola Americana, sedeada
no Linhó, a CAISL – Carlucci American
International School of Lisbon, jovens
com idades entre os 8 e os 9 anos,
têm, graças a esta acção, contacto
com uma forma diferente de ensinar,
durante 3 semanas a tempo inteiro,
em áreas que são fundamentais para
o seu desempenho escolar futuro.
Até ao momento, passaram por
estes cursos cerca de 300 alunos.
Com esta contribuição acreditamos
dar um impulso fundamental
na carreira de muitos jovens.
Sabendo e afirmando que apenas
crescemos e nos desenvolvemos
em parcerias, em redes, numa ligação
ao mundo permanente e sustentada,
a nossa aposta e compromisso
resultam de uma visão de futuro,
da importância que atribuímos
ao reforço do talento e geração
de conhecimento para o
desenvolvimento comum.

also offered summer courses in
English and information technology
for young public school students
from underprivileged areas of the
municipality of Sintra. Thanks to
this initiative, in partnership with the
American School in Linhó, the Carlucci
American International School of
Lisbon (CAISL), these students, aged
8 to 9 years, have been exposed to a
new learning approach over three fulltime weeks in areas that are essential
towards their future academic
performance. With our contribution,
we believe we are providing a key
impetus in the careers of many young
students.
Knowing that we can only grow and
develop with partnerships, networks
and with a constant and sustained
connection to the world, our focus and
commitment come from our future
vision, and the importance we place
on reinforcing talent and generating
knowledge for our shared progress.
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GREEN IT NO NEGÓCIO
A nível operacional, concretizámos
a ampliação do âmbito do nosso
Sistema de Gestão da Qualidade para
um Sistema de Gestão Integrado
com a incorporação de requisitos
que contribuem de forma sustentada
para o desenvolvimento do negócio.
Com este objectivo desenvolvemos
práticas de gestão de investigação,
desenvolvimento e inovação (IDI)
que conduziram à certificação
de parte do nosso negócio na norma
NP 4457, para a gestão de IDI e demos
os primeiros passos na implementação
dos sistemas de Gestão Ambiental
(NP EN ISO 14001) e Gestão
da Segurança e Saúde no Trabalho
(NP 4397/OHSAS 18001).

GREEN IT IN BUSINESS
From an operating standpoint, we
expanded the scope of our Quality
Management System to an Integrated
Management system with the
incorporation of requirements that
contribute to developing the business
in a sustained manner.
With this goal, we developed research,
development and innovation (RDI)
management practices resulting in
certification of a part our business
in the standard NP 4457 for RDI
management; we also took the first
steps in implementing systems for
Environmental Management (NP EN
ISO 14001) and Occupational Health
and Safety Management (NP 4397/
OHSAS 18001).

O Sistema de Gestão Ambiental
permite à Novabase melhorar
continuamente o seu desempenho
ambiental, gerindo de forma eficaz
os aspectos ambientais significativos,
directos e indirectos, resultantes
da nossa actividade, protegendo
o ambiente e prevenindo a poluição,
tendo sempre em consideração
a legislação aplicável.

The Environmental Management
System allows Novabase to
continuously improve its environmental
performance by efficiently managing
key environmental aspects, both
direct and indirect, resulting from
our business, thereby protecting the
environment and preventing pollution,
always taking applicable legislation
into account.

Por outro lado, a implementação
do Sistema de Gestão da Segurança
e Saúde no Trabalho permite melhorar
continuamente o desempenho
de Segurança e Saúde no Trabalho,
eliminando ou minimizando os riscos
para a segurança e saúde dos nossos
colaboradores e de outras partes
interessadas, decorrentes da nossa

The implementation of the
Occupational Health and Safety
Management System provides
constant improvement in occupational
health and safety performance by
eliminating or minimizing associated
risks to our employees and other
associates resulting from our business
activities. In 2010 we completed

SUSTENTABILIDADE SUSTAINABILITY

actividade. Durante o ano de 2010
realizámos a primeira fase da auditoria
de certificação nestes referenciais,
sendo o parecer da entidade
certificadora que “a Organização
dispõe de competências adequadas
para desencadear acções correctivas
eficazes e assegurar as condições
necessárias para atingir os seus
objectivos em conformidade com
a sua Política”.
Ainda demonstrando o nosso
compromisso com a sustentabilidade
ambiental, desenvolvemos algumas
iniciativas, nomeadamente:
. Implementação de um projecto
de eficiência energética no edifício,
com a introdução de sensores de
iluminação, controlo da luminosidade
e da temperatura dos equipamentos
de ar condicionado em função da hora
e da alocação de recursos no edifício
sede, entre outros.
. Desenvolvimento de um sistema
designado por CZS-Carbon Zero
Services, que agiliza o cálculo
da pegada de carbono dos projectos
Novabase e poderá facilitar
a definição de estratégias corporativas
para a compensação das emissões.
. Fomos a primeira empresa
portuguesa a executar protótipos
das soluções Carbon Impact
e Sustainability Module da SAP,
para avaliar e compreender a melhor
forma de automatizar a produção
de indicadores em conformidade
com o GRI-Global Reporting Initiative.

the first phase of the certification
audit in this regard. The certification
authority’s opinion was that the “the
organization is properly prepared
to take effective remedial actions
and ensure the conditions needed
to achieve its goals according to its
policy”.
The following initiatives also
demonstrate our commitment
to sustainability:
. Implementation of an energy
efficiency project at the building,
with new light sensors, brightness
control and air conditioning equipment
temperature control according to time
and staff distribution at headquarters,
among others;
. Development of a Carbon Zero
Services (CZS) system, which
streamlines the calculation of the
carbon footprint of Novabase’s
projects, and may help to define
corporate strategies for offsetting
emissions;
. First Portuguese company to
prototype SAP Carbon Impact and
Sustainability Module solutions to
assess and understand the best way
of automate indicator production in
accordance with the Global Reporting
Initiative (GRI);
. Participation in training and
numerous events tied to sustainable
development;
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. Participação em formações
e diversos eventos ligados
ao desenvolvimento sustentável.
Promovemos a realização
de um evento especificamente
dedicado aos Next Generation
Datacenters, em que o foco foi
a eficiência energética através
da utilização de novas tecnologias
de computação e virtualização
e novos princípios de desenho de data
centers através do recurso a técnicas
de simulação de dinâmica de fluidos
(CFD-Computational Fluid Dynamics).
Convidámos um prestigiado orador
do Gartner Group para, em conjunto
com os nossos especialistas,
trazermos para o mercado nacional
o que de mais avançado se faz neste
domínio a nível mundial.
. Consolidação e finalização do nosso
envolvimento no desenvolvimento
da arquitectura e do sistema de billing,
assim como do sistema de gestão
integrada dos fluxos financeiros
e energéticos, do carro eléctrico
nacional MOBI-E.
. Como a responsabilidade social
também depende da auscultação
dos seus stakeholders, realizámos
um inquérito a todos os colaboradores
a respeito dos aspectos de Segurança
e Saúde no trabalho.
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. Promotion of an event dedicated
to next-generation data centres
focusing on energy efficiency
though new computing and virtual
technologies, and new data centre
design principles using simulated fluid
dynamic techniques, Computational
Fluid Dynamics (CFD); We invited a
well-known speaker from the Gartner
Group to join our specialists in bringing
the latest cutting-edge developments
in this field to the domestic market in a
widely advertised, well-attended event;
. Consolidation and finalization of
our involvement in developing the
architecture, billing system and
integrated management system of
financial and energy flows for the
national MOBI-E electric car;
. Since social responsibility also
depends on listening to stakeholders,
we surveyed all Novabase employees
on occupational health and safety
issues.

SUSTENTABILIDADE SUSTAINABILITY

GREEN IT E AMBIENTE
Em 2011, a nível organizacional,
está já agendada para Junho
a auditoria do Sistema de Gestão
Integrado, na sequência da qual
pretendemos obter a certificação nas
normas de Gestão Ambiental e Gestão
da Segurança e Saúde no Trabalho.

GREEN IT AND ENVIRONMENT
In 2011, an audit of the Integrated
Management System is already
scheduled for June, after which
we plan to obtain certification in
Environmental Management and
Occupational Health and Safety
Management standards.

Para além dos projectos internos,
estamos a desenvolver produtos
e serviços que ajudem os nossos
clientes a alcançar níveis maiores
de eficiência de processos e energia,
contribuindo para o atingimento
de suas metas sustentáveis.

Along with our internal projects, we
are developing products and services
that help our customers become more
efficient in their processes and energy
use, contributing towards achieving
their sustainability targets.

Com a renovação da nossa visão
temos uma ambição e uma missão
muito clara de tornar a vida das
pessoas mais simples e mais feliz,
e estamos por isso empenhados
em causas, causas sustentáveis
e responsáveis.

With our new vision, we have gained a
new ambition and a very clear mission
to make life simpler and happier for
people; this is why we are committed
to causes that are sustainable and
responsible.
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Governo da Sociedade
Corporate Governance

A Novabase, Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S.A.
(adiante designada por NOVABASE
ou Empresa) optou por divulgar em
separado um Anexo a este Relatório
anual de gestão, relativo ao Governo
da Sociedade, em conformidade
com o artigo 245.º - A do Código
dos Valores Mobiliários e de harmonia
com o disposto no Regulamento da
CMVM N.º 01/2010 sobre o Governo
das Sociedades Cotadas, seguindo, na
sua estrutura, o esquema preconizado
no Anexo I ao Regulamento CMVM
anteriormente citado.
Nesse relatório a Novabase indica
quais as recomendações adoptadas e
não adoptadas constantes do Código
de Governo das Sociedades da CMVM
2010 (Recomendações) publicado
em Janeiro de 2010 (“Código
de Governo das Sociedades”).
Este anexo, contém informação que
respeita as exigências do artigo 7º do
Código dos Valores Mobiliários, bem
como remissões para outros anexos.
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Novabase has chosen to attach a
separate annex to the 2010 Annual
Report and Accounts, devoted
entirely to the management of the
listed company, as required by Article
245 A of the Securities Code, and
CMVM Regulation No. 01/2010 on the
Governance of Listed Companies.
In this report, Novabase gauges
its degree of compliance with
recommendations in the CMVM
2010 Corporate Governance Code
(“Recommendations”), published
in January 2010 (“Corporate
Governance Code”).
This annex, which is an integral part
of the company’s annual report,
contains information complying
with the requirements of Article 7
of the Securities Code and
refererences to other annexes.

GOVERNO DA SOCIEDADE CORPORATE GOVERNANCE

A Novabase é uma empresa cotada
desde Julho de 2000, que funciona
de acordo com um modelo de
governo, em permanente evolução,
cujo objectivo é o de procurar
contribuir para a optimização do
seu desempenho e favorecer todos
os stakeholders - entidades cujos
interesses estão envolvidos na
actividade societária, nomeadamente
os Accionistas e investidores,
os clientes e parceiros,
e os colaboradores.
Face à evolução das boas práticas
do Governo das Sociedades
em conformidade com as regras
e recomendações emitidas
pela CMVM e tendo em conta a
experiência da Novabase desde a sua
admissão à negociação no Mercado
Regulamentado da Euronext Lisbon,
foi aprovada pelos Accionistas,
na Assembleia Geral de 12 de Abril
de 2007, a adopção do modelo de
governo anglo-saxónico que integra
o Conselho de Administração,
o qual compreende uma Comissão
de Auditoria e um revisor oficial
de contas (ROC). Por outro lado, na
sequência da Assembleia Geral de 28
de Abril de 2009, foram constituídas
no seio do Conselho de Administração
duas comissões especializadas: uma
Comissão de Avaliação da Actividade
do Conselho de Administração e uma
Comissão de Avaliação do Governo
Societário. A Novabase analisa
de forma contínua a implementação
deste modelo por formar a conseguir
aperfeiçoar a evolução das suas
práticas de governo.

Novabase has been a publicly-traded
company since July 2000. It operates
according to a constantly-evolving
corporate governance model, aimed
at optimizing its performance and
benefiting all of its stakeholders
– those interested in its corporate
activities, namely shareholders,
investors, customers, partners and
employees.
In light of trends in best corporate
governance practices in accordance
with rules and recommendations
issued by the CMVM, and taking into
account Novabase’s experiences
since its admission to trading on the
Euronext Lisbon regulated market,
shareholders at the General Meeting
of Shareholders of 12 April 2007
approved an Anglo-Saxon corporate
governance model that includes a
Board of Directors with an Auditing
Committee and a statutory auditor.
Moreover, following the General
Meeting of Shareholders of 28 April
2009, two specialized committees
were established within the Board
of Directors: a Board of Directors
Performance Assessment Committee
and a Corporate Governance
Assessment Committee. In order to
improve its governance practices,
Novabase constantly analyses the
implementation of this model.
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Desempenho Financeiro
e Bolsista
Financial and Stock
Performance
EVOLUÇÃO
DOS INDICADORES CHAVE
O volume de negócios e o EBITDA apresentados consideram o negócio da TV
na Alemanha apenas nos nove primeiros
meses de 2008 (último período dentro
do perímetro de consolidação).
VOLUME DE NEGÓCIOS
O volume de negócios da Novabase,
em 2010, atingiu os 236,3 M¤ (milhões
de euros), valor que corresponde a um
decréscimo de 2,1% face aos 241,4 M¤
registados em 2009.

CHANGES IN KEY INDICATORS
The turnover and EBITDA shown only
include the TV business in Germany
in the first nine months of 2008 (last
period in consolidation perimeter).
TURNOVER
Novabase’s turnover in 2010 was
¤236.3 million, a decrease of 2.1%
compared to ¤241.4 million in 2009.

241.4

-2.1%

236.3

M€

2008
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-0.6%

2009

2010

Guidance Anual: 240,0
Annual Guidance: 240.0

243.0

Com Digital TV Alemanha
With Digital TV Germany

VOLUME DE NEGÓCIOS TURNOVER

-17.3%

292.0
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Of the total turnover generated in
2010, services accounted for 56.0%,
compared to 51.3% in 2009. This
6.9% growth in services is in line with
Novabase’s strategic focus of adding
more value to its offerings.

ESTRANGEIRO ABROAD

12.1%
PORTUGAL PORTUGAL

VOLUME DE NEGÓCIOS POR GEOGRAFIA
TURNOVER BY GEOGRAPHY

Do volume de negócios total gerado
em 2010, a prestação de serviços
representa 56,0%, o que compara com
51,3% em 2009. Este crescimento de
6,9% nos serviços está em linha com
o foco estratégico da Novabase de
conferir maior valor acrescentado às
suas ofertas.

87.9%

2009

O negócio internacional cresceu 20,1%
em 2010. Do volume de negócios total,
14,8% são gerados fora de Portugal,
ou seja, 34,9 M¤, que comparam com
29,1 M¤ registados em 2009.
O negócio fora de Portugal gerado
na Novabase Consulting representa
15,7% da respectiva facturação.
Na Novabase IMS, as vendas
internacionais representam 15,2% da
respectiva facturação. A Novabase
Digital TV aumentou o peso relativo
da componente internacional,
a qual representa 8,9% da respectiva
facturação (que compara com 7,7%
em 2009).

14.8%

85.2%

2010

International business grew 20.1%
in 2010. 14.8% of Novabase’s total
turnover, ¤34.9 million, originated
from outside Portugal, compared
to ¤29.1 million in 2009.
Novabase Consulting business
originating from outside of Portugal
accounts for 15.7% of its sales. At
Novabase IMS, international sales
account for 15.2% of its sales.
Novabase Digital TV has increased
the relative weight of its international
business, which represents 8.9% of
its sales (compared to 7.7% in 2009).
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EBITDA
O EBITDA atingiu recorde em 2010,
no valor de 22,2 M¤, o que representa
um incremento de 2,0% face aos
21,7 M¤ obtidos em 2009, e está
em linha com o Guidance anual de
21-23 M¤ e 9,2% relativa: 0,8% acima
do meio do intervalo (+0,2 pontos %).

21.2

2.4%

21.7

2.0%

22.2
Guidance Anual: 22,0
Annual Guidance: 22.0

21.1

EBITDA
The EBITDA reached a record in 2010
of ¤22.2 million, an increase of 2.0%
compared to ¤21.7 million in 2009
and in line with the annual guidance
of ¤21-23 million and 9.2% (relative):
0.8% above the middle of the range
(+0.2 percentage points).

Com Digital TV Alemanha
With Digital TV Germany

EBITDA EBITDA

3.2%

M¤

7.2%

8.7%

2008

A margem EBITDA cifrou-se em 9,4%,
acima dos 9,0% de margem obtida em
2009.
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9.0%

9.4%

2009

2010

EBITDA %

The EBITDA margin was 9.4%, above
the 9.0% margin obtained in 2009.
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RESULTS
Consolidated Net Profit, after
non-controlling interests and earnings
from discontinued operations,
hit a record of ¤13.1 million, up 1.3%
compared to ¤12.9 million in 2009.

12.9

23.9%

Com operações descontinuadas
With discontinued operations

RESULTADOS LÍQUIDOS CONSOLIDADOS
CONSOLIDATED NET PROFIT

RESULTADOS
Os Resultados Líquidos Consolidados,
depois dos interesses que não
controlam e dos resultados
das operações descontinuadas,
atingiram o valor recorde de 13,1 M¤,
tendo aumentado 1,3% face ao valor
de 12,9 M¤ registado em 2009.

1.3%

13.1

10.4

701.1%

1.6

M¤

0.6%

3.6%
2008

Os Lucros por Acção, em 2010,
atingiram 0,43 euros por acção, em
linha com o valor registado em 2009.

5.3%

5.5%

2009

2010

RL %
NET PROFIT %

Earnings per Share were ¤0.43 in 2010,
in line with 2009.
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EBITDA PARA RESULTADOS LÍQUIDOS 2010 VS 2009
FROM EBITDA TO NET PROFIT (2010 VS 2009)

A evolução comparativa do EBITDA
para os Resultados Líquidos é a
seguinte:

Trends in EBITDA to net profit were
as follows:

22.2
21.7

16.7

RESULTADOS FINANCEIROS
FINANCIAL RESULTS

DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
DEPRECIATION AND AMORTIZATION

16.6

EBIT
EBIT

EBITDA
EBITDA

2010

2009

M¤

-0.9

-5.1
-5.5

As Amortizações atingiram -5,5 M¤,
acima do valor registado em 2009
(-5,1 M¤).
Os Resultados Operacionais (EBIT)
atingiram os 16,7 M¤, o que reflecte
um incremento de 0,4% face a 2009
(16,6 M¤).
Os Resultados Financeiros atingiram
o valor líquido negativo de 0,4 M¤,
acima do valor líquido negativo
de 0,9 M¤ registado no período
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Amortization was -¤5.5 million,
up from 2009 (-¤5.1 million).
The Operating Results (EBIT)
were ¤16.7 million, reflecting an
increase of 0.4% compared to 2009
(¤16.6 million).
The Financial Results were minus
¤0.4 million net, above the minus
¤0.9 million net in the previous year;

-0.4
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homólogo, tendo sido reconhecidos
em 2010 ganhos cambiais no valor
de 0,8 M¤ (que comparam com
0,3 M¤ em 2009).
Os Resultados Antes de Impostos
(RAI) são neste período de 16,3 M¤,
registando um crescimento de 4,1%
versus os 15,7 M¤ registados em 2009.

2010 saw exchange rate gains
of ¤0.8 million (compared to
¤0.3 million in 2009).
Earnings Before Taxes (EBT) in 2010
were ¤16.3 million, which reflects
an increase of 4.1% compared to
¤15.7 million in 2009.

16.3
15.7
13.7

13.0

O Imposto corrente ascendeu a -3,9 M¤
enquanto o Imposto diferido activo
ascendeu a 1,3 M¤, pelo que o IRC
(imposto sobre o rendimento) de 2010
se fixou em -2,6 M¤.
Os Interesses que não controlam,
em 2010, atingiram -0,6 M¤, que
comparam com -0,2 M¤ em 2009.
Esta evolução deve-se à melhoria
dos resultados das participadas
Collab e Celfocus comparativamente
ao período homólogo.

-0.2

-0.6

RL ACCIONISTAS
NET PROFIT

INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
NON-CONTROLLING INTERESTS

-2.6

R OP. CONT.
NET PROFIT CONT. OP.

IRC
INCOME TAX

RAI
RAI
RAI
EBT

-2.6

13.1

12.9

Current taxes reached -¤3.9 million,
while active deferred taxes resulted
in ¤1.3 million for a 2010 corporate
income tax (IRC) of -¤2.6 million.
Non-controlling interests were
-¤0.6 million in 2010, compared
to -¤0.2 million in 2009. This change
is due to the improved financial results
of the subsidiaries Collab and Celfocus
compared to the previous year.
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CASH
Em 2010, a Novabase apresenta
um desempenho positivo a nível
da geração de cash, sem recurso ao
factoring desde o primeiro semestre
de 2009. A Novabase terminou o ano
de 2010 com 21,1 M¤ em net cash,
que compara com 25,7 M¤ em 2009.

CASH
In 2010, Novabase had positive
performance in terms of cash
generation, without the use of
factoring since the first half of 2009.
Novabase ended 2010 with
¤21.1 million in net cash compared
to ¤25.7 million in 2009.

 etirando o efeito do pagamento de
R
dividendos e restituição de capital, a
Novabase teria terminado o ano de
2010 com 36,2 M¤ em net cash, o que
representa uma geração de cash de
10,5 M¤ no ano.

 ithout the effects of dividend
W
payments and capital reimbursements,
Novabase would have ended 2010 with
¤36.2 million in net cash, representing
cash generation of ¤10.5 million for
the year.

31.05.10
DIVIDENDOS 9.7 M¤
DIVIDENDS ¤ 9.7 MILLION
13.07.10
RESTITUIÇÃO
CAPITAL 5.4 M¤
PAYMENT OF
SHARE CAPITAL
¤ 5.4 MILLION

CASH CASH

25.7

21.1

19.2
14.4

M¤

12M08

3M09

6M09

9M09

12M09

3M10

6M10

9M10

12M10

NET CASH NET CASH
NET CASH SEM FACTORING NET CASH WITHOUT FACTORING

INVESTIMENTO
O valor do investimento recorrente
consolidado ascendeu, em 2010, a
3,4 M¤. Este valor, que corresponde a
saída de cash do Balanço, decompõese em duas parcelas, uma primeira
parcela relativa a imobilizado em
curso no valor de 1,8 M¤ referente ao
desenvolvimento de projectos ainda
em curso e uma segunda parcela, no
valor de 1,6 M¤, relativa a imobilizado
corpóreo diverso, como equipamento
e software informático e mobiliário.
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CAPITAL EXPENDITURE
Consolidated recurring investment
reached ¤3.4 million in 2010.
This amount, which corresponds
to a cash write-off, is divided into
two parts: one pertaining to work in
progress in the amount of ¤1.8 million
related to the development of projects
that are still under construction,
and another ¤1.6 million related to
miscellaneous tangible fixed assets,
such as IT equipment and software,
and furnishings.
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O investimento não recorrente
é de 0,7 M¤, correspondendo,
por um lado, a aquisições de
imobilizado com carácter não regular,
no montante de 4,1 M¤ (correspondem a uma saída de cash),
e por outro lado, a desinvestimentos,
que incluem abates, transferências
e reclassificações, no montante
de -3,4 M¤ (non-cash items).

INVESTIMENTO
CAPITAL EXPENDITURE

Non-recurring investment was
¤0.7 million, comprised of
extraordinary fixed asset acquisitions
of ¤4.1 million (corresponding to
cash write-offs) and disinvestments
of -¤3.4 million, including write-offs,
transfers and reclassifications
(non-cash items).

NÃO RECORRENTE
NON-RECURRING

RECORRENTE
RECURRING

TOTAL

IMOBILIZADO EM CURSO WORK IN PROGRESS

1.8

Imobilizado em Curso
Work in Progress

1.8

Transferência p/ Imob. Firme
Transfer to Tangible Assets

-0.8

-0.8

Sub-Total (1)

-0.8

1.8

1.0

I&D
R&D

-1.0

-0.6

-1.0

Propriedade Industrial e Outros Direitos
Industrial Property and Other Rights

2.7

-1.0

2.7

Sub-Total (2)

1.7

0.0

1.7

-0.3

0.2

-0.3

0.1

1.6

1.7

-0.2

1.6

1.4

0.7

3.4

4.1

ACTIVOS INTANGÍVEIS INTANGIBLE ASSETS

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS TANGIBLE ASSETS

Eq. Transporte / Leasing / AOV
Transport Equipment / Leasing / OR
Outros Activos Tangíveis
Other Tangible Assets
Sub-Total (3)
Total
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RECURSOS HUMANOS
Em termos de Recursos Humanos,
a Novabase teve em média,
em 2010, 2.003 colaboradores,
o que representa um acréscimo
de 7,6% face a 2009 (1.861).

HUMAN RESOURCES
In terms of human resources,
Novabase had an average of 2,003
employees in 2010, an increase of 7.6%
compared to 1,861 in 2009.
 he following table shows the
T
breakdown of employees among
Novabase’s various business areas:

 distribuição de colaboradores
A
pelas várias áreas da Novabase
é a que se mostra na figura seguinte:

NÚMERO MÉDIO DE COLABORADORES
AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES

1861

Consulting
IMS
Digital TV
Shared Services
Capital

1044

1141

375

413

308

306

99
35

100
43
2009

RESUMO DA ACTIVIDADE
O ano de 2010 mostra um
desempenho positivo dado
o contexto económico actual.
De destacar, a abertura da Novabase
Digital TV EURL, em França, uma
empresa dedicada à Investigação
e Desenvolvimento (I&D) de
tecnologias para a área de Digital
TV, e da NBASIT, em Angola, que
vão permitir à Novabase reforçar as
suas competências e expandir o seu
negócio em termos internacionais.
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2003

7.6%

2010

BUSINESS SUMMARY
2010 saw positive performance given
the current economic backdrop.
Of particular note was the opening of
Novabase Digital TV EURL, in France,
a company dedicated to technology
research and development (R&D) for
Digital TV, and of NBASIT, in Angola,
which will allow Novabase to reinforce
its expertise and expand its business
internationally.
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Também em 2010, a Novabase reforçou
a área de energia através da aquisição
de activos da Iberwind. Este investimento insere-se na estratégia definida
pela Novabase de reforçar a presença
nos sistemas core dos seus clientes.
O ano de 2010 ficou ainda assinalado
como o ano de renovação da visão
e da imagem. Passados 20 anos,
a nova visão está em sintonia
com a internacionalização da empresa
e prende-se com a necessidade de
simplificar a tecnologia, para que esta
esteja mais acessível aos clientes.
A Novabase relançou a sua marca com
uma nova identidade, que envolve
uma linguagem mais visual, reflectindo
também a maior focalização
nos aspectos emotivos e no design.

 lso in 2010, Novabase reinforced its
A
energy area through the acquisition
of assets from Iberwind. This
investment is part of Novabase’s
strategy of greater involvement in its
customers’ core systems.
2010 was also noteworthy as the
year of a renewed vision and image.
After 20 years, the new vision is
in harmony with the company’s
internationalization, and revolves
around the need to simplify
technology and make it more
accessible to customers.
Novabase re-launched its brand
with a new identity involving a more
visual language, and reflecting
a greater focus on emotional
aspects and design.

 decomposição percentual do
A
volume de negócios e do EBITDA
pelos diferentes negócios, em 2010,
é a seguinte:

The percent breakdown of turnover
and EBITDA, by business area,
was as follows in 2010:

1% 100%

10%

TOTAL

CAPITAL

DIGITAL TV

IMS

49%

CONSULTING

EBITDA 2010 EBITDA 2010
TOTAL

CAPITAL

DIGITAL TV

34%

IMS

2% 100%

39%

44%

CONSULTING

VOLUME DE NEGÓCIOS 2010 TURNOVER 2010

21%
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NOVABASE CONSULTING
A Novabase Consulting apresentou em
2010 uma equipa de 1.141 consultores
e contribuiu com 34% do volume
de negócios total da Novabase e com
49% do EBITDA total gerado em 2010.

VOLUME DE NEGÓCIOS NOVABASE CONSULTING
TURNOVER NOVABASE CONSULTING

 volume de negócios global desta
O
área atingiu 80,7 M¤, o que representa
um decréscimo de 2,3% face ao valor
de 2009.

 his business area’s total turnover
T
was ¤80.7 million, a decrease
of 2.3% compared to 2009.

5.1%

78.5

82.5

-2.3%

80.7

M¤

2008

O EBITDA da Novabase Consulting em
2010 diminuiu 9,2% em termos homólogos (de 12,0 M¤ para 10,9 M¤),
fixando-se a margem EBITDA nos
13,6% (o que compara com 14,6%
em 2009). A evolução do EBITDA
% reflecte a redução da taxa média
de alocação dos recursos e pressão
conjuntural nos preços. No entanto,
a rentabilidade operacional desta área
continua acima da dos comparáveis
do sector a nível internacional.
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NOVABASE CONSULTING
In 2010, Novabase Consulting
had a team of 1,141 consultants, and
generated 34% of Novabase’s total
turnover and 49% of the total EBITDA.

2009

2010

Novabase Consulting’s EBITDA fell
9.2% in 2010 in equivalent terms
(from ¤12.0 million to ¤10.9 million),
with an EBITDA margin of 13.6%
(compared to 14.6% in 2009). The
percent change in EBITDA reflects
the lower average allocation of
resources and external price pressure.
However, this area’s operating
profitability continues to out-perform
the sector at an international level.
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EBITDA NOVABASE CONSULTING
EBITDA NOVABASE CONSULTING

80.7

3.2%

12.0

11.7

M¤

-9.2%

14.9%

14.6%

13.6%

2008

2009

2010

NOVABASE IMS
Em 2010, a Novabase IMS dispôs
de uma força laboral de 413
colaboradores e contribuiu com 44%
do volume de negócios e com 39% do
EBITDA total gerado pela Novabase.
 volume de negócios global desta
O
área de negócios atingiu 103,1 M¤,
o que representa um crescimento
de 21,6% face ao valor de 2009.

VOLUME DE NEGÓCIOS NOVABASE IMS
TURNOVER NOVABASE IMS

10.9
EBITDA %

NOVABASE IMS
Novabase IMS had a workforce
of 413 employees in 2010,
and generated 44% of Novabase’s
turnover and 39% of the total EBITDA.
 his business area’s total turnover
T
reached ¤103.1 million, an increase
of 21.6% compared to 2009.

21.6%

103.1

92.0
-7.9%

84.8

M¤

2008

2009

2010

101

NOVABASE RELATÓRIO E CONTAS 2010 ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS

EBITDA NOVABASE IMS
EBITDA NOVABASE IMS

O EBITDA da Novabase IMS em
2010 aumentou 27,0% em termos
homólogos (de 6,8 M¤ para 8,6 M¤),
fixando-se a margem EBITDA
nos 8,4% (que compara com 8,0%
em 2009). A evolução dos resultados
da IMS resulta de uma estratégia
de concentração nos projectos
com maior complexidade tecnológica
e maior valor acrescentado.

27.0%
2.0%

M¤

8.6

6.7

6.8

7.3%

8.0%

8.4%

2008

2009

2010

NOVABASE DIGITAL TV
A Novabase Digital TV dispôs de uma
massa crítica de 306 colaboradores
e contribuiu com 21% do volume
de negócios e 10% do EBITDA
da Novabase gerados em 2010.
O volume de negócios global desta
área atingiu 49,3 M¤, o que representa
um decréscimo de 31,1% face ao valor
de 2009. Esta evolução do volume de
negócios da Digital TV está em linha
com o posicionamento da Novabase,
dada a maturidade da oferta standard.
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Novabase IMS’s EBITDA rose 27.0%
in 2010 in equivalent terms
(from ¤6.8 million to ¤8.6 million),
with an EBITDA margin of 8.4%
(compared to 8.0% in 2009).
The progress of IMS’ results originates
from a strategy of concentrating
on more technically complex projects
80.7
with greater added value.

EBITDA %

NOVABASE DIGITAL TV
Novabase Digital TV had a critical
mass of 306 employees, generating
21% of Novabase’s turnover and 10%
of its EBITDA in 2010.
This business area’s total turnover
was ¤49.3 million, a decrease
of 31.1% compared to 2009.
This change in Digital TV’s turnover
is in line with Novabase’s positioning,
given the maturity of standard
offerings.

120.1

-40.4%

0.8%

71.6

71.0
Com Digital TV Alemanha
With Digital TV Germany

VOLUME DE NEGÓCIOS NOVABASE DIGITAL TV
TURNOVER NOVABASE DIGITAL TV
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-31.1%

49.3

M¤

2008

2009

Com Digital TV Alemanha
With Digital TV Germany

EBITDA NOVABASE DIGITAL TV
EBITDA NOVABASE DIGITAL TV

O EBITDA da Novabase Digital TV
em 2010 diminuiu 32,0% em termos
homólogos (de 3,2 M¤ para 2,2 M¤),
fixando-se a margem EBITDA
nos 4,4% (o que compara com 4,5%
em 2009). A evolução do EBITDA
da Digital TV deve-se fundamentalmente à fase de desenvolvimento
de novas tecnologias para o negócio
internacional dos Chip-on-board /
System-in-package.

2010

Novabase Digital TV’s EBITDA fell
32.0% in 2010 in equivalent terms
(from ¤3.2 million to ¤2.2 million),
with an EBITDA margin of 4.4%
(compared to 4.5% in 2009).
The change in Digital TV’s EBITDA
is essentially due to the new
technology development phase
for the international chip-on-board/
system-in-package business.

-1.0%

M¤

3.0

3.2

2.5%

4.5%
2008

4.8%

-32.0%

3.2

2.2

4.5%

4.4%

2009

2010

EBITDA %
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NOVABASE CAPITAL
A Novabase Capital dispôs de uma
massa crítica de 43 colaboradores
e contribuiu com 1% do volume
de negócios e 2% do EBITDA gerados
em 2010 da Novabase.
 volume de negócios global desta
O
área atingiu 3,3 M¤, o que representa
um crescimento de 29,8% face
ao valor de 2009.
O EBITDA da Novabase Capital
em 2010 aumentou 231,6% em termos
homólogos (de -0,3 M¤ para 0,4 M¤),
fixando-se a margem EBITDA nos
12,5%. Estes resultados da Novabase
Capital reflectem fundamentalmente
a melhoria de performance
da participada Collab.
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NOVABASE CAPITAL
Novabase Capital had a critical mass
of 43 employees, generating 1%
of Novabase’s turnover and 2%
of its EBITDA in 2010.
 his business area’s total turnover
T
reached ¤3.3 million, an increase
of 29.8% compared to 2009.
Novabase Capital’s EBITDA rose
231.6% in 2010 in equivalent terms
(from -¤0.3 million to ¤0.4 million),
with an EBITDA margin of 12.5%.
Novabase Capital’s results essentially
reflect the improved performance
of the subsidiary Collab.
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COMPORTAMENTO BOLSISTA
A cotação da acção Novabase
em 2010 desvalorizou-se 34,7%,
o que compara com uma depreciação
de 10,3% ocorrida no índice PSI20
e por uma valorização do índice
EuroStoxx Technology de 16,9%.
Em 2010, a rotação representou 22,5%
do capital da Novabase, tendo sido
transaccionadas 7,1 milhões de acções,
valores inferiores aos ocorridos
em 2009 (rotação de 27,0% do capital,
tendo sido transaccionados
8,5 milhões de acções).

STOCK PERFORMANCE
Novabase’s share price fell 34.7%
in 2010, compared to a 10.3%
drop in the PSI20 and gains of 16.9%
in the EuroStoxx Technology Index.
Share turnover accounted for 22.5%
of Novabase’s capital in 2010,
with 7.1 million shares traded,
less than in 2009 (turnover of 27.0%
of capital, with 8.5 million shares
traded).

NOVABASE E O MERCADO NOVABASE AND THE MARKET
26.05.10
EX-DIVIDENDO
0.32¤/ACÇÃO
EX-DIVIDEND
¤0.32/SHARE

08.07.10
EX-REST.CAPITAL
0.18¤/ACÇÃO
EX-PAYMENT SHARE
CAPITAL ¤O.18/SHARE

20%

0%

-20%

-37%
-40%

JAN
JAN

FEV
FEB

MAR
MAR

ABR
APR

MAI
MAY

JUN
JUN

JUL
JUL

EUROSTOXX TECHNOLOGY INDEX

 m 2010, foi distribuído um
E
dividendo de 0,32¤/acção e ocorreu
o pagamento relativo à redução
de capital de 0,18¤/acção.

AGO
AUG

SET
SEP

OUT
OCT

NOVABASE

NOV
NOV

DEZ
DEC

PSI 20

A dividend of ¤0.32/share was
distributed in 2010, with a payment
of ¤0.18/share for the share capital
decrease.
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Ao comparar a cotação da Novabase
com um conjunto de outras empresas
similares do sector de TI na Europa,
observamos que a performance
da acção Novabase em 2010
foi inferior relativamente
à performance das outras acções.

In comparing Novabase’s share price
with other similar companies from
Europe’s IT sector, one can see
that the Novabase share’s performance
in 2010 was lower than that
of other shares.

NOVABASE E OUTRAS TMT NOVABASE AND OTHER TMT
26.05.10
EX-DIVIDENDO
0.32¤/ACÇÃO
EX-DIVIDEND
¤0.32/SHARE

08.07.10
EX-REST.CAPITAL
0.18¤/ACÇÃO
EX-PAYMENT SHARE
CAPITAL ¤O.18/SHARE

43%

0%

-37%
-40%
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JAN
JAN

FEV
FEB

MAR
MAR

ABR
APR

MAI
MAY

JUN
JUN

JUL
JUL

AGO
AUG

SET
SEP

INDRA

CAP GEMINI

ATOS ORGIN

ALTEN

TIETOENATOR

CMG/LOGICA

OUT
OCT

NOV
NOV

DEZ
DEC

NOVABASE
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O price target médio referenciado
pelos analistas que cobrem
a Novabase é de 4,83 euros
(upside médio de 66,7%),
com recomendação unânime
de compra.
A cotação média, ponderada pela
quantidade, do título Novabase
em 2010 cifrou-se em 3,71 euros
por acção. Foram transaccionadas
7,1 milhões de acções em todas
as 258 sessões de bolsa de 2010,
correspondentes a um valor
de transacção de 26,2 M¤.
O número médio diário de acções
transaccionadas em 2010 fixou-se
em 27,4 mil títulos, correspondente
a um valor médio diário de cerca
de 0,1 M¤.
A cotação no último dia de bolsa
de 2010, 31 de Dezembro de 2010,
fixou-se nos 2,90 euros, o que
representa uma desvalorização de
34,7% face aos 4,44 euros com que
a Novabase se fixou no final de 2009.

The average target price from
analysts covering Novabase is ¤4.83
(average upside of 66.7%), with a
unanimous recommendation to buy.
 he average Novabase share price
T
weighted by quantity in 2010 was
¤3.71 per share. 7.1 million shares
were traded in all 258 stock exchange
sessions in 2010, corresponding
to a trading value of ¤26.2 million.
 he daily average number of shares
T
traded in 2010 was 27.4 thousand
shares, corresponding to a daily
average value of about ¤0.1 million.
The share price on the last day of
trading of 2010, 31 December 2010,
was ¤2.90, which represents a loss
of 34.7% compared to the ¤4.44
that Novabase shares registered
at the end of 2009.
The maximum closing price achieved
in 2010 was ¤4.63, while the minimum
closing price recorded was ¤2.79.
Market capitalization at the end of
2010 was ¤91.1 million.

A cotação de fecho máxima ocorrida
em 2010 atingiu os 4,63 euros,
enquanto o valor mínimo de fecho
registado fixou-se nos 2,79 euros.
A capitalização bolsista no final
de 2010 fixou-se em 91,1 M¤.
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RESUMO
SUMMARY

Cotação Mínima (¤)
Minimum Price (¤)
Cotação Máxima (¤)
Maximum Price (¤)
Cotação Média Ponderada (¤)
Average Weighted Price (¤)
Cotação no Último Dia (¤)
Last Tradable Day Price (¤)
Nº Títulos Transaccionados (milhões)
Number of Shares Traded (millions)
Capitalização Bolsista no Último Dia (M¤)
Market Capitalization on Last Day (¤ Million)

RISCOS
As actividades do Grupo Novabase
expõem-na a uma variedade de riscos
financeiros. A imprevisibilidade
dos mercados financeiros é analisada
continuamente em consonância
com a política de gestão de riscos
do Grupo, de forma a minimizar
potenciais efeitos adversos no seu
desempenho financeiro.
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RISKS
The Group’s activities expose it to a
variety of financial risks, including the
effects of variations in market prices of
debt and equity, exchange rates and
interest rates. The Group’s overall risk
management program focuses on the
unpredictability of financial markets
and seeks to minimize potential
adverse effects on the Group’s
financial performance.
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2010

2009

2008

2007

2006

2.79

3.27

2.10

3.27

5.22

4.63

5.05

5.07

5.91

7.27

3.71

4.39

3.87

5.17

5.91

2.90

4.44

4.59

3.27

5.50

7.1

8.5

21.0

20.2

20.6

91.1

139.4

144.1

102.7

172.7

Os objectivos e as políticas
da Novabase em matéria
de gestão dos riscos financeiros,
e nomeadamente a exposição
aos riscos de preço, de crédito,
de liquidez, de fluxos de caixa e
de capital das várias empresas que
integram o Grupo, encontram-se
divulgados na nota 3 das Notas
às Demonstrações Financeiras
Consolidadas.

The objectives and policies of
Novabase in the management of
financial risks, namely in the exposure
to price risk, credit risk, liquidity risk,
cash flow risk and capital risk of the
companies within the Group, are
disclosed in note 3 of the Notes to the
Consolidated Financial Statements.
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PERSPECTIVAS 2011
Os resultados de 2010 são positivos,
dado o contexto actual, estando
em linha com o Guidance de volume
de negócios (-1,5%) e de EBITDA
(+0,8%).
 ace a 2009, o volume de negócios
F
diminuiu 2,1%, no entanto, o negócio
internacional cresceu 20,1%
e a prestação de serviços aumentou
6,9%. O EBITDA aumentou 2,0%
e o resultado líquido atingiu os 13,1 M¤.
Para 2011, o contexto macroeconómico em Portugal mantém-se
difícil, condicionando o crescimento
da economia. A Novabase pretende
em 2011 reforçar e acelerar o seu
crescimento internacional, mantendo
a posição no cenário nacional.
 m termos de Guidance, a Novabase
E
espera um volume de negócios de
245 M¤ e um EBITDA entre os 20 M¤
e os 22 M¤, que incorpora os custos
adicionais associados ao reforço
da internacionalização.
EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 2011, até à emissão do presente
relatório, ocorreram os seguintes
factos relevantes, cujos detalhes
se encontram adequadamente
divulgados, a título de divulgação
de informação privilegiada, nos sites
da Novabase. S.G.P.S. e CMVM:
Novabase informa sobre política
de remuneração accionista
O Conselho de Administração
divulgou a sua intenção de propor
à Assembleia Geral anual de 2011
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OUTLOOK FOR 2011
The 2010 results are positive, given
the current context, and are in line
with guidance for turnover (-1.5%)
and EBITDA (+0.8%).
 urnover fell 2.1% compared to 2009;
T
however, the international business
grew 20.1% and services grew 6.9%.
EBITDA increased 2.0% with a net
profit of ¤13.1 million.
In 2011, macroeconomic conditions
in Portugal continue to be difficult,
affecting economic growth.
In 2011, Novabase intends to reinforce
and increase its international
growth while maintaining its position
on the domestic scene.
As regards guidance, Novabase
expects turnover of ¤245 million
and an EBITDA ranging from
¤20-22 million, which includes
additional outlays to reinforce
internationalization.
SUBSEQUENT EVENTS
The following relevant facts occurred
in 2011 by the date of issue of this
report, details of which have been
adequately disclosed as privileged
information, via the Novabase. S.G.P.S.
and CMVM sites:
Novabase informs on shareholder
remuneration policy
The Board of Directors announced
its intention to propose to the annual
General Meeting of 2011
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a implementação de uma política
de remuneração accionista com
os seguintes termos e condições
essenciais: (i) pagamento, em
2011, de um dividendo em dinheiro
correspondente a 0,13 Euros por
acção, que corresponde a um valor
total de 4,1 M¤; e, (ii) a partir de 2011,
pagamento anual de um dividendo
num montante compreendido entre
30% e 40% do resultado líquido
consolidado que for apurado
em cada exercício social.
Novabase informa sobre decisão
sobre Fundos de Capital de Risco
Tendo em conta o alargamento
da sua actuação, a Novabase Capital
viu aceites, pelas Comissões Directivas
dos Programas COMPETE e POR
Lisboa, as candidaturas a concursos
do SAFPRI (Sistema de Apoio ao
Financiamento e Partilha de Risco
da Inovação), integrado no QREN
e com co-financiamento da União
Europeia via FEDER, para a
constituição do Fundo de Capital de
Risco Inovação e Internacionalização
e do fundo Novabase Capital Early
Stage. O fundo Novabase Capital
Inovação e Internacionalização, com
uma dotação máxima de 10,1 M¤
e comparticipada pelo Programa
COMPETE em 5 M¤, privilegiará
o investimento em PMEs de base
tecnológica na área das TIC nas
regiões do Norte, Centro e Alentejo,
e o fundo Novabase Capital Early
Stage com uma dotação máxima
de 1,26 M¤ e comparticipada pelo
Programa POR Lisboa em 0,5 M¤,
destinado à região de Lisboa.

the implementation of a shareholder
remuneration policy with the following
main terms and conditions:
(i) payment, in 2011, of a cash dividend
of ¤0.13 per share, corresponding
to a global amount of ¤4.1 million;
and (ii) as from 2011 onwards, annual
payment of a dividend in the amount
corresponding to between 30% and
40% of the consolidated net profit
of each financial year.
Novabase informs about decision
on Venture Capital Funds
Taking into account the enlargement
of its activities, Novabase Capital
received approval from the Steering
Committees of the COMPETE and POR
Lisboa, for its applications for SAFPRI
(Support System for the Financing
and Risk Sharing of Innovation) under
the NSRF, framework co-financed
by the European Union via the ERDF,
to create two venture capital funds,
‘Novabase Capital Inovação
e Internacionalização’ and ‘Novabase
Capital Early Stage’. The ‘Novabase
Capital Inovação e Internacionalização’
fund, with a maximum provision of
¤10.1 million, including a contribution
from the COMPETE program of
¤5 million, will focus on investments
in technology-based SMEs in the area
of Information Technologies in the
Northern, Central and Alentejo regions
and the ‘Novabase Capital Early Stage’
fund, with a maximum provision of
¤1.26 million, including a contribution
from the POR Lisboa program of
¤0.5 million, for the Lisbon region.
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10

Proposta de Aplicação
de Resultados
Proposal for the Allocation
of Profits
No exercício de 2010,
a Novabase SGPS, SA apresentou
um resultado líquido consolidado
de ¤ 13.053.290,62 (treze milhões,
cinquenta e três mil, duzentos
e noventa euros e sessenta e dois
cêntimos) e um resultado líquido
de ¤ 2.798.603,46 (dois milhões,
setecentos e noventa e oito mil,
seiscentos e três euros e quarenta e
seis cêntimos) nas contas individuais.

No dia 8 de Fevereiro de 2011,
o Conselho de Administração
da Sociedade divulgou ao mercado
a sua intenção de propor
à Assembleia Geral anual de 2011
a distribuição aos accionistas
de um montante global de 4,1 M¤,
dos quais 2,7 M¤ correspondem a
lucros do exercício e 1,4 M¤ respeitam
a valores constantes das rubricas
de reservas livres e resultados
acumulados, a distribuir mediante
deliberação de aplicação
de resultados. Esta distribuição
traduzir-se-á num pagamento total
aos accionistas de 0,13 euros
por acção, sujeita a aprovação
da Assembleia Geral.
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In 2010, Novabase SGPS, SA
had a consolidated net profit of
¤13,053,290.62 (thirteen million,
fifty three thousand, two hundred
and ninety euros and sixty two cents)
and a net profit of ¤2,798,603.46
(two million, seven hundred and
ninety eight thousand, six hundred
and three euros and forty six cents)
in the individual accounts.

On 8 February 2011, the company’s
Board of Directors publicly announced
its intention to propose, at the 2011
General Meeting of Shareholders, the
distribution to shareholders of a total
of ¤4.1 million, of which ¤2.7 million
corresponds to annual profits to be
distributed by means of a resolution
to allocate profits, and ¤1.4 million
corresponds to the distribution of
other reserves and retained earnings.
This distribution will entail a total
payment of ¤0.13 per share to
shareholders, subject to approval
by the General Meeting of
Shareholders.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS PROPOSAL FOR THE ALLOCATION OF PROFITS

Nos termos das disposições
legais e estatutárias, o Conselho
de Administração propõe que os
resultados líquidos a título individual
sejam distribuídos da seguinte forma:

Pursuant to legal and statutory
provisions, the Board of Directors
proposes that the net profit be
allocated, on an individual basis,
as follows:

1. Dando cumprimento ao disposto
na lei e nos Estatutos, um montante
de ¤ 139.930,17 (cento e trinta
e nove mil, novecentos e trinta
euros e dezassete cêntimos),
correspondente a 5% do resultado
líquido do exercício, se destine
ao reforço da reserva legal;

1. In compliance with the provisions
of law and the articles of association,
¤139,930.17 (one hundred and thirty
nine thousand, nine hundred and
thirty euros and seventeen cents),
corresponding to 5% of the net profit
for the year, be added to the statutory
reserve;

2. Atendendo à afectação obrigatória
do resultado líquido do exercício,
acima mencionada, que seja pago
aos accionistas o remanescente
desse resultado, no montante
de ¤ 2.658.673,29 (dois milhões,
seiscentos e cinquenta e oito mil,
seiscentos e setenta e três euros
e vinte e nove cêntimos), acrescido
de ¤ 1.423.507,93 (um milhão,
quatrocentos e vinte e três mil,
quinhentos e sete euros e noventa
e três cêntimos) constantes
das rubricas de reservas livres
e resultados acumulados,
num total de ¤ 4.082.181,22
(quatro milhões, oitenta e dois mil,
cento e oitenta e um euros e vinte
e dois cêntimos), correspondendo
a ¤ 0,13 (treze cêntimos de euro)
por acção, relativamente ao número
total de acções emitidas.

2. Given the compulsory allocation
of the annual profit, above mentioned,
the remainder of ¤2,658,673.29
(two million, six hundred and fifty
eight thousand, six hundred and
seventy three euros and twenty
nine cents), plus ¤1,423,507.93
(one million, four hundred and twenty
three thousand, five hundred and
seven euros and ninety three cents)
included in reserves and retained
earnings, in the total amount
of ¤4,082,181.22 (four million,
eighty two thousand, one hundred
and eighty one euros and twenty
two cents), corresponding to ¤0.13
(thirteen euro cents) per share,
regarding the total number of issued
shares, be paid to shareholders.
Lisbon, 31 March 2011
Board of Directors

Lisboa, 31 de Março de 2011
O Conselho de Administração
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Lisboa, 31 de Março de 2011
Lisbon, 31 March 2011
O Conselho de Administração
Board of Directors

Rogério dos Santos Carapuça
(Presidente Chairman)

Luís Fernando de Mira Amaral

Luís Paulo Cardoso Salvado
(CEO)

Manuel Alves Monteiro

João Nuno da Silva Bento

João Luís Correia Duque

Álvaro José da Silva Ferreira

José Afonso Oom Ferreira de Sousa

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Joaquim Sérvulo Rodrigues

Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

Pedro Miguel Quinteiro Marques Carvalho

5

11

3

7

2

12

1

10

8
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9

6

COMISSÃO DE AUDITORIA AUDIT COMMITTEE
Luís Fernando de Mira Amaral (Presidente Chairman)
Manuel Alves Monteiro
João Luís Correia Duque

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
OFFICERS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
António Manuel de Carvalho F. Vitorino (Presidente Chairman)
Maria José Santana (Secretário Secretary)

Órgãos Sociais
Corporate Boards
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Administrador não executivo Non executive director

12 Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho

Administrador não executivo Non executive director

11 Joaquim Sérvulo Rodrigues

Administrador não executivo Non executive director

10 José Afonso Oom Ferreira de Sousa

Administrador não executivo | Membro da Comissão de Auditoria
Non executive director | Member of the Audit Committee

9 João Luís Correia Duque

Administrador não executivo | Membro da Comissão de Auditoria
Non executive director | Member of the Audit Committee

8 Manuel Alves Monteiro

Administrador não executivo | Presidente da Comissão de Auditoria
Non executive director | Chairman of the Audit Committee

7 Luís Fernando de Mira Amaral

CFO | CRO | CLO | Espanha

6 Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes

CIO | CMO | Financial Services | Industry & Services

5 Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Infrastructures & Managed Services | Angola

4 Álvaro José da Silva Ferreira

Telecommunications & Media | Energy & Utilities | Digital TV | Venture Capital

3 João Nuno da Silva Bento

CEO | CHRO | Consulting | Aerospace & Transportation

2 Luís Paulo Cardoso Salvado

Presidente Chairman

1 Rogério Santos Carapuça

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO BOARD OF DIRECTORS

ÓRGÃOS SOCIAS CORPORATE BOARDS
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Anexos ao Relatório
Consolidado de Gestão
Annexes to the Consolidated
Board of Directors’ Report
INFORMAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DOS ORGÃOS
DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO NO CAPITAL DA EMPRESA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(De acordo com a disposição
no n.º 5 do artigo 447º do Código
das Sociedades Comerciais)

INFORMATION CONCERNING
STAKES HELD IN THE COMPANY
BY MEMBERS OF THE BOARD
OF DIRECTORS AND SUPERVISORY
BOARDS AS AT 31 DECEMBER, 2010
(Under the terms of paragraph 5
of Article 447º of the Portuguese
Commercial Companies Code)

ACCIONISTAS 1
SHAREHOLDERS 1
N.º ACÇÕES
NO. SHARES

% CAPITAL E DIREITO DE VOTO
% CAPITAL AND VOTING RIGHTS

José Afonso Oom Ferreira de Sousa

2.514.947

8.01%

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho

2.170.679

6.91%

Luís Paulo Cardoso Salvado

1.918.040

6.11%

Rogério dos Santos Carapuça

1.884.787

6.00%

João Nuno da Silva Bento

1.799.793

5.73%

953.100

3.04%

IMOBILIZADO EM CURSO WORK IN PROGRESS

Álvaro José da Silva Ferreira
Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

81.017

0.26%

Manuel Fernando Macedo Alves Monteiro

9.000

0.03%

Luís Fernando de Mira Amaral

6.305

0.02%

500

0.00%

11.338.168

36.11%

João Luís Correia Duque
Total
1
A participação de cada um destes Accionistas
corresponde à última posição comunicada
à sociedade com referência a data anterior
a 31 de Dezembro de 2010.
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The shareholding of each of these Shareholders
corresponds to the last position reported
to the company until December 31, 2010

1
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LISTA DOS TITULARES DE
PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(De acordo com a disposição
no n.º 4 do artigo 448º do Código
das Sociedades Comerciais
e artigo 16º do Código dos Valores
Mobiliários ‘CVM’)

LIST OF SHAREHOLDERS
WITH QUALIFYING STAKES
AS AT 31 DECEMBER, 2010
(Under the terms of paragraph 4
of Article 448º of the Portuguese
Commercial Companies Code
‘PCCC’ and Article 16º of the
Portuguese Securities Code ‘PSC’)

ACCIONISTAS 1
SHAREHOLDERS 1

IMOBILIZADO EM CURSO WORK IN PROGRESS

N.º PARCIAL
PARTIAL NO.

Partbleu, Sociedade Gestora de Participações
ES TECH VENTURES, SGPS, SA

1.792.144

Fundo de pensões do BES

1.157.395

N.º ACÇÕES
NO. SHARES

% CAPITAL E DIREITO DE VOTO
% CAPITAL AND VOTING RIGHTS

3.180.444

10.13%

100

Elementos dos orgãos sociais
Corporate board members
Grupo Banco Espírito Santo, SA

2.949.639

9.39%

José Afonso Oom Ferreira de Sousa

2.514.947

8.01%

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho

2.170.679

6.91%

Luís Paulo Cardoso Salvado

1.918.040

6.11%

Rogério dos Santos Carapuça

1.884.787

6.00%

(termos do n.º1 do art.º 20 do CVM) (paragraph 1 of Article 20 of PSC)

João Nuno da Silva Bento

1.799.793

5.73%

Fernando Fonseca Santos

1.575.020

5.02%

1.570.566

5.00%

953.100

3.04%

20.517.015

65.34%

Fundo Santander Acções Portugal
Fundo Santander PPA

1.234.775
191.663
79.128

Fundo Santander Acções Europa
Fundo Santander Selecção Acções

65.000

Santander Asset Management - Soc. Gestora
de Fundos de Investimento Mobiliário, SA
(termos do n.º1 do art.º 20 do CVM) (paragraph 1 of Article 20 of PSC)

Álvaro José da Silva Ferreira
Total
1
A participação de cada um destes Accionistas
corresponde à última posição comunicada
à sociedade com referência a data anterior
a 31 de Dezembro de 2010.

The shareholding of each of these Shareholders
corresponds to the last position reported
to the company until December 31, 2010

1
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LISTA DE TRANSACÇÕES
DE DIRIGENTES
(Nos termos dos números 6 e 7
do artigo 14º do Regulamento
da CMVM n.º 5/2008)

DIRIGENTE
DIRECTOR

TRANSACÇÃO
TRANSACTION

DATA
DATE

Luís Paulo Cardoso Salvado

Aquisição Acquisition

23.03.2010

Álvaro José da Silva Ferreira

Aquisição Acquisition

23.03.2010

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Aquisição Acquisition

30.03.2010

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Aquisição Acquisition

26.05.2010

Álvaro José da Silva Ferreira

Aquisição Acquisition

13.09.2010

TRANSACÇÕES DE ACÇÕES
PRÓPRIAS
(Nos termos da alínea d)
do n.º 5 do artigo 66º do Código
das Sociedades Comerciais)
TRANSAÇÃO
TRANSACTION

OWN SHARES TRANSACTIONS
(Under the terms of section d)
of paragraph 5 of Article 66º
of the Portuguese Commercial
Companies Code)
DATA
DATE

Cedência Transfer

30.03.2010

Cedência Transfer

30.03.2010

Cedência Transfer

30.03.2010

Cedência Transfer

30.03.2010

Cedência Transfer

17.05.2010

Cedência Transfer

18.05.2010

Cedência Transfer

18.05.2010

Cedência Transfer

21.05.2010

Cedência Transfer

21.05.2010

Cedência Transfer

25.05.2010

Cedência Transfer

25.05.2010

Cedência Transfer

25.05.2010

Cedência Transfer

25.05.2010

Cedência Transfer

26.05.2010

Em 31 de Dezembro de 2009,
a Novabase S.G.P.S. detinha
em carteira 1.445.905 acções
próprias, representativas de 4,60%
do seu capital social.
Durante o ano de 2010, a empresa
cedeu 239.262 acções próprias a um
preço líquido médio de 3,91 euros.
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LIST OF MANAGEMENT
TRANSACTIONS
(Under the terms of paragraphs 6
and 7 of Article 14º of the Portuguese
Securities Market Commission CMVM - Regulation nº. 5/2008)

At 31 December 2009, Novabase
S.G.P.S. held 1,445,905 own shares,
representing 4.60% of its share
capital.
During 2010, the company transferred
239,262 own shares at the average
price of ¤3.91 euros.

ANEXOS AO RELATÓRIO CONSOLIDADO DE GESTÃO ANNEXES TO THE CONSOLIDATED BOARD OF DIRECTORS’ REPORT

HORA
TIME

LOCAL
LOCATION

Nº DE ACÇÕES
NO. OF SHARES

PREÇO UNITÁRIO (€)
PRICE PER SHARE (€)

08:12:18

Euronext Lisbon

15.000

4.30

08:12:18

Euronext Lisbon

15.000

4.30

-

Fora de Mercado Regulamentado Over the counter

15.405

3.40

-

Fora de Mercado Regulamentado Over the counter

3.906

4.00

09:12:33

Euronext Lisbon

18.100

3.35

As cedências de acções próprias foram utilizadas na liquidação de aquisições a interesses que não controlam
verificadas em 2008 e em 2010,
e como prémios a colaboradores.

Own shares transfers were used in
the settlement of acquisitions to
non-controlling interests occurred in
2008 and in 2010 and as bonuses to
employees.
LOCAL
LOCATION

Nº DE ACÇÕES
NO. OF SHARES

PREÇO UNITÁRIO (€)
PRICE PER SHARE (€)

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

90.132

3.40

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

17.779

4.42

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

7.324

4.42

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

26.316

4.19

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

24.826

4.29

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

12.413

4.29

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

12.413

4.29

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

12.413

4.29

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

15.558

3.98

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

5.580

4.00

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

1.674

4.00

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

3.348

4.00

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

5.580

4.00

Fora de Mercado Regulamentado Over the Counter

3.906

4.00

Em 31 de Dezembro de 2010,
a Novabase S.G.P.S. detinha
em carteira 1.206.643 acções
próprias, representativas de cerca
de 3,84% do seu capital social.

At 31 December 2010, Novabase
S.G.P.S. held 1,206,643 own shares,
representing 3.84% of its share
capital.
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Demonstrações Financeiras
Financial Statements
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS

31.12.10

31.12.09

ACTIVOS NÃO CORRENTES NON-CURRENT ASSETS
Activos fixos tangíveis Property, plant and equipment
Activos intangíveis Intangible assets
Investimentos em empresas associadas Investments in associates
Activos disponíveis para venda Available-for-sale financial assets
Activos por impostos diferidos Deferred income tax assets
Outro activos não correntes Other non-current assets

9.836
31.229
1.676
21
10.396
69

8.721
28.778
1.914
25
8.341
134

Total de Activos Não Correntes Total Non-Current Assets

53.227

47.913

ACTIVOS CORRENTES CURRENT ASSETS
Inventários Inventories
Clientes e outras contas a receber Trade and other receivables
Acréscimos de proveitos Accrued income
Imposto sobre o rendimento a receber Income tax receivable
Instrumentos financeiros derivados Derivative financial instruments
Outro activos correntes Other current assets
Caixa e equivalentes a caixa Cash and cash equivalents

10.403
83.285
14.035
3.378
197
3.834
28.088

8.593
94.060
11.055
4.802
58
2.485
24.972

143.220

146.025

49

826

196.496

194.764

ACTIVO ASSETS

Total de Activos Correntes Total Current Assets
Activos operações descontinuadas Assets for discontinued operations
Total do Activo Total Assets
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINANCIAL STATEMENTS

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS

31.12.10

31.12.09

15.701
(603)
43.560
21.063
13.053

15.701
(723)
49.213
16.425
12.882

Total dos Cap. Próp. Atrib. aos Accionistas Total Equity Attrib. to Owners of the Parent 92.774

93.498

5.724

5.644

98.498

99.142

PASSIVOS NÃO CORRENTES NON-CURRENT LIABILITIES
Empréstimos Borrowings
Provisões Provisions
Passivos por impostos diferidos Deferred income tax liabilities
Outros passivos não correntes Other non-current liabilities

7.879
1.633
909
927

3.968
2.245
100
1.123

Total de Passivos Não Correntes Total Non-Current Liabilities

11.348

7.436

PASSIVOS CORRENTES CURRENT LIABILITIES
Empréstimos Borrowings
Fornecedores e outras contas a pagar Trade and other payables
Imposto sobre o rendimento a pagar Income tax payable
Instrumentos financeiros derivados Derivative financial instruments
Proveitos dif. e outros passivos correntes Def.income and other current liabilities

5.333
57.101
311
353
22.807

4.502
62.774
290
139
19.662

Total de Passivos Correntes Total Current Liabilities

85.905

87.367

745

819

97.998

95.622

196.496

194.764

CAPITAIS PRÓPRIOS EQUITY
Capital social Share capital
Acções próprias Treasury shares
Prémios de emissão Share premium
Reservas e resultados acumulados Reserves and retained earnings
Resultado líquido Profit for the year

Interesses que não controlam Non-controlling interests
Total dos Capitais Próprios Total Equity

PASSIVO LIABILITIES

Passivos operações descontinuadas Liabilities for discontinued operations
Total do Passivo Total Liabilities
Total dos Capitais Próprios e Passivo Total Equity and Liabilities
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DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
31.12.10

31.12.09

103.975
132.356
(90.125)
(50.378)
(75.607)
1.947
(5.478)

117.634
123.780
(103.761)
(45.308)
(70.503)
(109)
(5.111)

Resultados Operacionais Operating Profit

16.690

16.622

Proveitos financeiros Finance income
Custos financeiros Finance costs
Perdas em associadas Share of loss of associates

5.256
(5.371)
(255)

2.960
(2.787)
(1.113)

Resultados Antes de Impostos Profit Before Tax

16.320

15.682

Imposto sobre o rendimento Income tax expense

(2.628)

(2.634)

13.692

13.048

-

-

Rendimento Integral Total no Exercício Total Comprehensive Income for the year 13.692

13.048

Resultado Líquido Atribuível a: Profit Attributable to:
Accionistas Owners of the parent
Interesses que não controlam Non-controlling interests

13.053
639

12.882
166

13.692

13.048

13.053
639

12.882
166

13.692

13.048

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS

(12M*)

Vendas Sales
Prestação de serviços Services rendered
Custo das vendas Cost of sales
Fornecimentos e serviços externos External supplies and services
Gastos com o pessoal Employee benefit expense
Outros ganhos e perdas líquidos Other gains/(losses) - net
Amortizações e depreciações Depreciation and amortisation

Resultado Líquido Profit for the Year
OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL NO EXERCÍCIO OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Rendimento Integral Atribuível a: Total Comprehensive Income Attributable to:
Accionistas Owners of the parent
Interesses que não controlam Non-controlling interests

Resultado por acção atribuível aos accionistas (€ por acção)
Earnings per share attributable to owners of the parent (Euros per share)
Resultado por acção básico Basic earnings per share
Resultado por acção diluído Diluted earnings per share
130
12M* - período de 12 meses findo em
12M* - period of 12 months ended

(12M*)

0.43 euros 0.43 euros
0.43 euros 0.42 euros

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FINANCIAL STATEMENTS

31.12.10

31.12.09

103.975
132.356
(90.125)
(50.378)
(75.607)
1.947
(5.478)

117.634
123.780
(103.761)
(45.308)
(70.503)
(109)
(5.111)

Resultados Operacionais Operating Profit

16.690

16.622

Proveitos financeiros Finance income
Custos financeiros Finance costs
Perdas em associadas Share of loss of associates

5.256
(5.371)
(255)

2.960
(2.787)
(1.113)

DEMONSTRAÇÃO
DO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO
Resultados Antes de Impostos Profit Before Tax
CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

16.320

15.682

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS

Vendas Sales
Prestação de serviços Services rendered
Custo das vendas Cost of sales
Fornecimentos e serviços externos External supplies and services
Gastos com o pessoal Employee benefit expense
Outros ganhos e perdas líquidos Other gains/(losses) - net
Amortizações e depreciações Depreciation and amortisation

(12M*)

(12M*)

(2.628)

(2.634)

31.12.10
(12M*)
13.692

31.12.09
(12M*)
13.048

OUTRO
INTEGRAL NO EXERCÍCIO OTHER COMPREHENSIVE INCOME 103.975Vendas RENDIMENTO
Sales
Prestação de serviços Services rendered
132.356
13.692
Rendimento
Integral
Total
Exercício Total Comprehensive Income for the year (90.125)
Custo das vendas
Cost
of no
sales
Fornecimentos e serviços externos External supplies and services
(50.378)
Resultado
Líquido
Atribuível
a: Profit
Attributable
Gastos com
o pessoal
Employee
benefit
expenseto:
(75.607)
13.053
Accionistas
Owners
of the
parentOther gains/(losses) - net
Outros ganhos
e perdas
líquidos
1.947
639
Interesses
que enão
controlam Non-controlling
interests
Amortizações
depreciações
Depreciation and
amortisation
(5.478)

117.634123.780
13.048
(103.761)
(45.308)
(70.503)
12.882
(109)
166
(5.111)

Resultados Operacionais Operating Profit

13.692
16.690

13.048
16.622

Rendimento
Integral Atribuível
Total Comprehensive Income Attributable to:
Proveitos financeiros
Finance a:
income
Accionistas
OwnersFinance
of the parent
Custos
financeiros
costs
Interesses
não controlam
interests
Perdas
em que
associadas
Share ofNon-controlling
loss of associates

5.256
13.053
(5.371)
639
(255)

2.960
12.882
(2.787)
166
(1.113)

Resultados Antes de Impostos Profit Before Tax

13.692
16.320

13.048
15.682

Imposto sobre o rendimento Income tax expense
Resultado Líquido Profit for the Year

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS

Resultadosobre
por acção
atribuível Income
aos accionistas
(€ por acção)
(2.634)
Imposto
o rendimento
tax expense
(2.628)
Earnings per share attributable to owners of the parent (Euros per share)
euros
0.4313.692
euros 0.4313.048
por acção
básico
Basic
earnings per share
Resultado Líquido
Profit
for the
Year
0.43 euros 0.42 euros
Resultado por acção diluído Diluted earnings per share
OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL NO EXERCÍCIO OTHER COMPREHENSIVE INCOME
12M* - período de 12 meses findo em
Rendimento
Total no
12M*
- period of 12Integral
months ended

Exercício Total Comprehensive Income for the year 13.692

Resultado Líquido Atribuível a: Profit Attributable to:
Accionistas Owners of the parent
Interesses que não controlam Non-controlling interests

Rendimento Integral Atribuível a: Total Comprehensive Income Attributable to:
Accionistas Owners of the parent
Interesses que não controlam Non-controlling interests

Resultado por acção atribuível aos accionistas (€ por acção)
Earnings per share attributable to owners of the parent (Euros per share)
Resultado por acção básico Basic earnings per share
Resultado por acção diluído Diluted earnings per share

13.048

13.053
639

12.882
166

13.692

13.048

13.053
639

12.882
166

13.692

13.048

0.43 euros 0.43 euros
0.43 euros 0.42 euros
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12M* - período de 12 meses findo em
12M* - period of 12 months ended

PARECER DA COMISSÃO DE AUDITORIA E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
OPINION FROM THE AUDIT COMMITTEE AND STATUTORY AUDITOR REPORT
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Parecer da Comissão
de Auditoria e Certificação
Legal de Contas
Opinion from the Audit
Committee and Statutory
Auditor Report
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Desenhe a sua vontade, as suas ideias, a sua visão.
Desenhar arruma o pensamento e ajuda a acontecer.
Draw what you want, your ideas, your vision.
Drawing helps to order your thoughts and make them happen.

Este espaço é seu. Esta marca é sua.
A história continua.
This is your space. This is your brand.
To be continued.
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