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Novabase, destino mundo. 

Em menos de 20 anos, a Novabase tornou-se a maior tecnológica 

portuguesa. Os próximos 20 anos serão de conquista de um lugar de relevo 

no mundo. Por isso, se 2010 tinha sido o ano da marca, 2011 foi o ano da 

internacionalização, o ano em que assumimos o crescimento internacional 

como a prioridade mais estratégica do nosso futuro.

A expansão do negócio nos mercados internacionais será tema de médio 

e longo prazo, mas a história que 2011 conta é a de passos decisivos nesse 

movimento. Passos como a standartização da oferta e da sua comunicação 

a uma escala global, como as experiências de negócio de equipas fixas em 

novos mercados, ou de uma construção de uma cultura de design thinking, 

a cultura de pensar fazendo e fazer pensando que nos distingue, e que 

requer uma aprendizagem constante de disponibilidade, experimentação e 

interacção com o contexto.

Nesta viagem de crescimento e aprendizagem, queremos que todos 

venham connosco. Todos os colaboradores, todos os clientes, todos os 

parceiros, todos os stakeholders Novabase.

Estamos todos ligados e estaremos mais ainda.

Somos muitos, diversos, e seremos mais ainda.

Novabase, destination world. 

In less than 20 years, Novabase has become the largest Portuguese 

technology company. The next 20 years will be spent winning a frontline 

position in the world. For this reason, if 2010 was the year of the brand, 2011 

was the year of internationalization, a year in which we made international 

growth the main strategic priority for our future.

The expansion of our business into international markets will be a medium 

and long-term pursuit, while 2011 tells a story of decisive steps in this 

direction. These steps include standardizing our products and services and 

communicating them on a global scale; the business experiences of teams 

established in new markets; the construction of a design-thinking culture, 

the culture of thinking by doing and doing by thinking that distinguishes 

us, and requires constant learning with openness, experimentation and 

interaction with our surroundings.

We want everyone to come with us on this journey of growth and learning. 

All of our employees, customers, partners, all of Novabase stakeholders.

We are all connected, and will be even more so in the future.

We are many, we are diverse… and there will be even more of us.
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Mensagem do Presidente
Chairman’s Message

2

“A medida do sucesso 
da Novabase está no negócio 
conseguido e executado 
fora de Portugal.”

“The measure of Novabase’s 
success is the increase 
of international business.”



Mensagem do Presidente
Chairman’s Message

2

“A medida do sucesso 
da Novabase está no negócio 
conseguido e executado 
fora de Portugal.”

“The measure of Novabase’s 
success is the increase 
of international business.”

MENSAGEM DO PRESIDENTE  CHAIRMAN’S MESSAGE

Senhores Accionistas,

O exercício de 2011 foi marcado no plano doméstico pela chegada em força 

dos primeiros impactos da crise económica ao nosso sector de actividade. Um 

grande número de clientes reduziu as suas intenções de aquisição, atrasou 

decisões ou pediu mesmo a redução dos custos de projectos já contratados 

e em curso. Assim, o mercado nacional passou a exigir preços impraticáveis 

em muitos projectos para o nível de qualidade que a Novabase faz questão 

de manter.

Dear Shareholders,

On the domestic scene, 2011 was marked by the full-on arrival of the economic 

crisis’ first impacts on our business sector. A large number of customers cut 

back their purchasing plans, postponed decisions or even asked for lower 

prices on projects already agreed to and underway. As such, the domestic 

market began to demand impractical prices for many projects vis-à-vis 

Novabase’s desired quality standards.

15
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A resposta da Novabase a este difícil cenário económico foi marcada pelo 

aprofundamento da internacionalização, que tem vindo a acontecer a um 

ritmo muito forte, tendo o crescimento da nossa actividade fora de Portugal 

em 2011 sido acima dos 30%. A empresa empreendeu ainda um ambicioso 

plano de redução de custos para poder fazer face à redução da rentabilidade 

verificada na geografia Portugal, de forma a recuperar competitividade no 

ano de 2012 que entretanto iniciámos.

A diversificação da nossa aposta para outros mercados implica investimento 

em meios humanos e materiais, os quais contemplámos no orçamento de 

2012 entretanto aprovado pelo Conselho de Administração. Implica ainda um 

aumento do risco de execução do nosso negócio, o qual é inevitável face à 

imperiosa urgência em aumentar as nossas receitas internacionais como forma 

de melhorar a proposta de valor que temos para com os nossos accionistas, 

bem como a sustentabilidade a médio/longo prazo do nosso negócio.

Para além do desempenho operacional, a Novabase continuou a materializar 

a aposta na sua nova marca e na implementação da sua visão. Esta última 

exige uma aposta na sensibilização e formação dos nossos gestores e 

colaboradores que será significativamente aumentada em 2012.

Novabase’s response to this difficult economic backdrop was to concentrate 

even more on internationalization, which has kept a very solid pace, with 

our business outside of Portugal growing more than 30% in 2011. The 

company also embarked on an ambitious cost-cutting plan to address the 

reduced profitability of the Portuguese market, in order to recuperate our 

competitiveness in the year 2012 now underway.

Diversifying our products and services to other markets means investing in 

human and material resources, which are part of the 2012 budget approved by 

the Board of Directors. It also means a higher degree of business risk, which is 

inevitable in view of the overriding need to increase international revenues as 

a means of improving our value proposition for our shareholders, along with 

the medium and long-term sustainability of our business.

In addition to its operating performance, Novabase continued to focus on its 

new brand and implementing its vision. The latter requires a commitment to 

educating and training our managers and employees, which will be significantly 

increased in 2012.



MENSAGEM DO PRESIDENTE  CHAIRMAN’S MESSAGE

Em ordem a reforçar a nossa proposta de valor para os accionistas, no 

mandato que agora termina, a Novabase aprovou uma política de distribuição 

regular de dividendos e pagou mesmo um dividendo extraordinário em 2010. 

No exercício que agora termina, apesar de termos registado uma redução de 

cerca de 80% dos resultados líquidos em 2011 face aos de 2010, o Conselho de 

Administração irá propor à Assembleia Geral a manutenção da actual política 

de distribuição de dividendos, materializada neste ano pelo pagamento de 3 

cêntimos de euro por acção.

Auscultamos permanentemente a opinião dos nossos principais stakeholders, 

designadamente os nossos clientes (98% de respostas obtidas num universo 

de 1130 projectos), e temos dado particular atenção ao tratamento de 

reclamações. Continuámos a realização regular de roadshows com accionistas, 

as reuniões trimestrais com os analistas que seguem o comportamento do 

título, bem como um conjunto vasto de contactos com os media. 

Os mecanismos de governo societário estão plenamente adquiridos e os vários 

órgãos sociais funcionam e relatam o seu funcionamento com regularidade. O 

Chairman tem recebido a plena colaboração do CEO, da Comissão Executiva, 

da Comissão de Auditoria e das Comissões Especializadas do Conselho de 

To strengthen our value proposition to our shareholders, in the term now 

ending, Novabase passed a regular dividend distribution policy, and even paid 

an extraordinary dividend in 2010. In the year now ending, despite a decrease 

of around 80% in net profits between 2010 and 2011, the Board of Directors 

will propose to the General Meeting of Shareholders that the current dividend 

distribution policy be upheld, this year with a payment of 3 cents per share.

We continuously listen to the opinions of our main stakeholders, particularly 

our customers (98% response rate from a total of 1,130 projects), with special 

attention to how we handle complaints. We continue to hold regular road 

shows with shareholders, quarterly meetings with analysts following our stock 

performance, and a wide range of media contacts. 

Corporate governance mechanisms have been fully acquired, and the 

company’s corporate boards operate and report regularly on their operations. 

The Chairman has received the full cooperation of the CEO, Executive 

Committee, Auditing Committee and the specialized committees of the 

17
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Administração (CA) bem assim como de todos e de cada um dos colegas não 

executivos do CA e dos Auditores Externos.

Destaco ainda finalmente o reforço da atenção prestada ao tema do risco, 

através de um acompanhamento mais próximo em conjunto pelo Chairman, 

pela Comissão de Auditoria e pelo Chief Risk Officer (CRO).

A Novabase reforçou a sua política de solidariedade social, não apenas 

através das acções no domínio do ensino das tecnologias de informação e 

inglês que tem vindo a realizar nos últimos anos em parceria com a CAISL 

(Carlucci American International School of Lisbon) e a Câmara Municipal 

de Sintra, mas também através de novas acções de apoio a camadas da 

população mais carenciadas, as quais foram financiadas em 2011 através de 

verbas anteriormente utilizadas na festa de Natal da empresa, que este ano 

optámos por não realizar. 

A medida do sucesso da Novabase volta-se hoje mais do que nunca para o 

negócio conseguido e executado fora de Portugal bem como pela criação de 

novas áreas de negócio. Para apoiar o alargamento da oferta de outsourcing 

Board of Directors, as well as each and every one of Board of Directors’ non-

executive colleagues and external auditors.

I would also like to point out the attention paid to the topic of risk by the closer 

joint monitoring of this issue by the Chairman, the Audit Committee and the 

Chief Risk Officer (CRO).

Novabase reinforced its social solidarity policy through educational activities 

in the areas of information technologies and English, held in recent years 

in partnership with the Carlucci American International School of Lisbon 

(CAISL) and Sintra City Council, as well as new activities to support more 

underprivileged population groups, which were financed in 2011 using funds 

previously allocated to the company Christmas party, which we chose not to 

have this year. 

Now more than ever, Novabase’s success revolves around the business it wins 

and operates outside of Portugal, and the creation of new business areas. 

To support its expanding offerings in outsourcing, Novabase built a new 
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a Novabase construiu o novo Centro de Operações do Parque Oriente. O 

mesmo foi inaugurado por S. Exa o Ministro da Economia e do Emprego, Prof. 

Álvaro Santos Pereira já em Janeiro de 2012. 

Infelizmente a ainda reduzida dimensão relativa das nossas operações 

internacionais, somada às dificuldades que todos os players do nosso 

mercado estão a sentir no plano nacional, não contribuíram em 2011 para 

uma melhoria do comportamento bolsista das acções da Novabase. Este 

comportamento traduziu-se pela redução da capitalização bolsista e da 

liquidez do título.

 

Contudo, estamos seguros que a estratégia que estamos a implementar 

traduzir-se-á num progressivo reforço a prazo das propostas de valor da 

Novabase para todos os seus stakeholders. O aprofundamento progressivo 

da internacionalização da empresa trará consigo um aumento significativo 

da sustentabilidade do nosso negócio. Os colaboradores da Novabase 

estão unidos em torno da nova visão e revêem-se na estratégia. A força e 

a criatividade que demonstrámos no passado serão também a nossa marca 

distintiva para o futuro.

Operations Centre at Parque Oriente. This was inaugurated in January 2012 by 

the Minister of the Economy and Employment, Álvaro Santos Pereira. 

Unfortunately, the relatively small size of our international operations, 

combined with the difficulties experienced by every player in our domestic 

market, did not improve the performance of Novabase’s shares in 2011. This 

performance resulted in decreased market capitalization and share liquidity.

 

However, we are confident that the strategy we are implementing will 

progressively strengthen Novabase’s value propositions over time for all of its 

stakeholders. The progressive growth of the company’s internationalization will 

significantly boost the sustainability of our business. Novabase’s employees 

are united around our new vision, and our strategy resonates with them. The 

strength and creativity we have shown in the past will also be our trademark 

for the future.
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“Queremos uma Novabase cada vez mais aberta 
ao mundo, capaz de atrair uma rede crescente 
de talentos, de saberes, de culturas e de geografias.”

“We want Novabase increasingly open to the world, 
capable of attracting a growing network of talents, 
knowledge, cultures and geographies.”
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Caros Accionistas,

O exercício de 2011 foi especialmente desafiante. Para além da crise financeira, 

abateu-se no mercado doméstico uma das mais graves crises económicas das 

últimas décadas. O desempenho operacional foi negativamente afectado, 

tendo os bons resultados na internacionalização mitigado parcialmente este 

efeito.

Dear Shareholders,

2011 was an especially challenging year. In addition to the financial crisis, one of 

the most serious economic crises of the past decades hit the domestic market. 

Operating performance was negatively affected, although this was partially 

offset by the positive results of our internationalization.

Mensagem do CEO
CEO’s Message
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A actividade internacional cresceu mais de 30%, representando já um quinto 

do negócio total. Contudo, devido à contracção em Portugal na componente 

de produto, o Volume de Negócios global não cresceu. Ao nível das margens 

operacionais registámos uma contracção superior a 30%, decorrente da 

forte pressão conjuntural que impactou sobretudo os negócios IMS, DTV 

e a rentabilidade das vendas. O Resultado Líquido sofreu uma redução de 

80%, fortemente penalizado pelos resultados financeiros e pelos custos 

de reestruturação. Este programa foi executado com o duplo objectivo de 

melhorar a nossa competitividade doméstica, principalmente ao nível dos 

custos, e de reforçar os meios, sobretudo os humanos, para a continuação do 

crescimento internacional.

2011 foi, também, o terceiro e último ano do nosso mandato. Foram três anos 

invulgares sob todos os pontos de vista. A começar pelo contexto externo. 

Enfrentámos a mais grave crise financeira mundial das últimas décadas, a que 

se seguiu uma profunda crise económica em alguns dos nossos principais 

mercados, em particular em Portugal.

Our international business grew more than 30%, and now accounts for one 

fifth of the total business. However, due to the contraction of the product 

component in Portugal, overall turnover did not grow. We saw a contraction 

of more than 30% in our operating margins due to strong external pressures 

primarily impacting the IMS and DTV businesses and the profitability of sales. 

Net profit fell 80%, strongly penalized by the financial results and restructuring 

costs. This restructuring had the dual objective of improving our domestic 

competitiveness, mainly in terms of costs, and boosting our resources, human 

resources in particular, to continue our international growth.

2011 was also the third and last year of our current term. These three years 

were unusual from every standpoint. First of all, the external environment. We 

had to face the world’s most serious financial crisis in decades, followed by 

a profound economic crisis in a number of our main markets, particularly in 

Portugal.



Por tudo isto, o balanço que fazemos deste mandato é muito positivo. Tivemos 

os melhores resultados agregados na história da empresa. Os accionistas 

receberam os primeiros dividendos. Criámos uma nova visão que empolga 

os nossos colaboradores e nos desafia todos os dias a construir melhores 

soluções. A satisfação dos clientes atingiu valores recorde. Estabelecemos 

uma nova cultura e novos valores que acreditamos irão acelerar o ritmo de 

inovação e renovação das nossas ofertas. Investimos mais de 26 M¤ em 

I&D e estabelecemos parcerias com algumas das melhores universidades 

do mundo na nossa área. Contratámos centenas de recém-licenciados, 

criando postos de trabalho altamente qualificados. Ultrapassámos os 2000 

colaboradores e reforçámos a aposta nos programas de formação avançada. 

Unificámos a estrutura da empresa e consolidámos a nossa posição de 

liderança em Portugal. Especializámos as ofertas por sector de actividade 

para crescermos o nosso negócio no mundo, tendo actualmente soluções a 

funcionar em dezenas de países.

For all of these reasons, we can weigh up this term as a highly positive one. 

We had the best aggregated results in the company’s history. Shareholders 

received the first dividends. We have created a new vision that engages our 

employees and challenges us every day to make better solutions. Customer 

satisfaction has reached record levels. We have established a new culture 

and new values that we believe will quicken the pace of product and service 

innovation and renewal. We have invested more than ¤26 million in R&D and 

established partnerships with some of the world’s best universities in our area. 

We have hired hundreds of university graduates, creating highly qualified 

job positions. We have more than 2,000 employees, with a renewed focus 

on advanced training programs. We have unified our corporate structure and 

consolidated our leadership position in Portugal. Our products and services 

have been tailored to different business sectors to grow our business around 

the world, with solutions now operating in dozens of countries.

MENSAGEM DO CEO  CEO’S MESSAGE
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As Tecnologias de Informação são das áreas que mais dependem do contexto 

macroeconómico. Por isso, os últimos anos representaram um enorme teste às 

nossas capacidades enquanto organização. Os resultados obtidos espelham, 

no seu conjunto, uma empresa capaz de enfrentar as maiores adversidades. 

Reflectem também uma organização resiliente, com uma grande capacidade 

de adaptação, pragmatismo e motivação para a mudança. São trunfos 

importantes num sector onde as disrupções tecnológicas e de modelos de 

negócio são tão frequentes. 

Finalmente, estes resultados são sobretudo uma prova inequívoca do talento 

e da dedicação dos colaboradores da Novabase, que são, afinal, a verdadeira 

fonte da nossa diferenciação.

Information technologies are among the areas that are most dependent on the 

macro-economic backdrop. This is why the last few years have been a major 

test of our ability as an organization. The results obtained, on a whole, reflect 

a company capable of facing the greatest of adversities. They also reflect a 

resilient organization with a great ability to adapt, pragmatism and motivation 

for change. These are all important trump cards in a sector with such frequent 

disruptions in technologies and business models. 

Finally, and above all, these results are proof positive of the talent and 

dedication of Novabase’s employees who, in the end, are our true source of 

differentiation.



LUÍS PAULO SALVADO

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA

CEO/CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

MENSAGEM DO CEO  CEO’S MESSAGE

Em 2011, o título desvalorizou 28% em linha com o indíce PSI20 e com os 

principais comparáveis europeus. No triénio 2009-2011 esta desvalorização - 

descontada a remuneração accionista extraordinária de 2010 - foi de 44%, o 

que compara com uma desvalorização de 13% no PSI20. A elevada exposição 

da Novabase a mercados sem grande potencial de crescimento, em particular 

o Português é, certamente, uma das principais razões para esta evolução. 

Por este motivo, o principal objectivo nos próximos anos é a continuação da 

expansão internacional da actividade da empresa. Queremos uma Novabase 

cada vez mais aberta ao mundo, capaz de atrair uma rede crescente de 

talentos, de saberes, de experiências, de culturas e de geografias. Para levar 

a mais pessoas e a mais empresas uma vida mais simples e mais feliz.

In 2011, our share price fell 28% in line with the PSI20 and main comparable 

European indices. From 2009 to 2011, this drop – not counting the 

extraordinary shareholder remuneration in 2010 – was 44%, compared to a 

13% drop in the PSI20. Novabase’s high degree of exposure to markets with 

low growth potential, particularly the Portuguese market, is certainly one of 

the main reasons for this. This is why the main objective for the coming years 

will be to continue to expand our company’s business internationally. We want 

Novabase to be more and more open to the world, able to attract a growing 

network of talent, knowledge, experiences, cultures and regions. To take a 

simpler and happier life to more people and more businesses.
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Internacionalização
Internationalization

4

Poucas são as empresas que atingem 

a sua visão. Mas foi o que nos 

aconteceu. Ao fim de 20 anos de vida, 

a Novabase concretizou uma visão 

como líder português em soluções 

de negócio baseadas em tecnologia, 

à frente das multinacionais instaladas 

em Portugal.

O desafio agora é outro. O caminho 

é claro e a ambição renovada também. 

2011 marca o início desta nova etapa. 

Uma jornada que será marcada 

pela concretização da nova visão, 

não só em Portugal mas sobretudo 

no Mundo.

Few companies attain their vision. 

However, this is what we have 

done. After 20 years in existence, 

Novabase has achieved its vision 

as the Portuguese leader in IT 

business solutions, at the forefront of 

multinationals established in Portugal.

Now, there is a different challenge. 

The direction is clear, and with a 

renewed ambition. 2011 marks the start 

of this new chapter. A journey that 

will be marked by the pursuit of a new 

vision, not only in Portugal, but most 

of all in the entire world.

30
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Internacionalização
Internationalization

4

With the international business 

growing in recent years, and with 

successful benchmark projects around 

the world, the international business is 

now our company’s direction and focal 

point. It is also our response to the 

current economic scenario in Portugal. 

2011 was thus marked by fast-paced 

growth in internationalization, with 

business outside of Portugal increasing 

more than 30%, and now accounting 

for 20% of our business.
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Com a actividade internacional 

a crescer nos últimos anos, e projectos 

de referência bem sucedidos nos 

quatro cantos do planeta, o negócio 

internacional é hoje o nosso caminho 

e uma aposta assumida. É também 

a nossa resposta ao cenário 

económico actual em Portugal. 

2011 foi assim marcado 

pelo aprofundamento da 

internacionalização a um ritmo muito 

forte, com o crescimento 

da actividade fora de Portugal acima 

dos 30% e a constituir já 20% 

do nosso negócio. 
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A organização está a ser estruturada 

no sentido de reforçar e sofisticar 

os meios necessários, sobretudo 

os humanos, dedicados à actividade 

internacional. 

A nossa estrutura de ofertas, 

organizada por sectores, pretende 

estar cada vez mais próxima 

das necessidades dos clientes, 

tendo por foco a especialização. 

Esta aposta internacional implica 

a sofisticação da nossa capacidade 

de entrega e realização de projectos 

em contextos muito diversos. 

É necessário investirmos ainda mais 

na formação e treino das nossas 

pessoas e na optimização de 

processos e metodologias. Implica 

igualmente alargar e diversificar 

o modelo de entrega de projectos 

internacionais, localmente e também 

através de modelos de near-shore 

e off-shore. E, mais importante, 

conduz-nos a uma aposta crescente 

nas ofertas mais distintivas que temos, 

tirando partido das ideias e da grande 

criatividade das nossas pessoas.

Procurámos e lançámos uma visão 

que inspirasse o crescimento, que 

projectasse, a partir do que nos 

diferencia no nosso negócio, um valor 

único para a sociedade em qualquer 

ponto do mundo. Uma visão focada 

na relevância, em qualquer geografia.

The organization is being structured 

to strengthen and refine the resources, 

especially human resources, needed 

for the international business. 

Our products and services, organized 

by sector, are structured to be 

increasingly closer to our customers’ 

needs and focused on specialization. 

This international effort will require 

a sophisticated capacity to deliver 

and carry out projects in a highly 

diverse range of contexts. We will 

have to invest even more in the 

education and training of our people, 

and in optimizing our processes and 

methodologies. It will also require a 

broader, more diversified international 

project delivery model, both locally 

and using near-shore and off-shore 

models. Most importantly, it will lead 

us to a growing focus on our most 

distinctive products and services, 

capitalizing on the ideas and great 

creativity of our people.

We looked for and launched a vision 

that inspired growth, that projected a 

unique value to society on the basis of 

what differentiates us in our business, 

in any corner of the globe. A vision 

focused on relevance anywhere in the 

world. 
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Os quadrantes da nossa visão 

reflectem o nosso modo de estar, 

a nossa estratégia de abertura, 

de abertura ao mundo: Pensar é fazer, 

Fazer é ligar, Ligar é abrir. Abrir é 

crescer. Abertura que atrai uma rede 

crescente de talentos de diversas 

áreas de conhecimento, de parcerias 

em múltiplos sectores de actividade, 

de culturas e geografias.

O que queremos é mudar a vida 

das pessoas e das empresas, através 

da tecnologia, é para isso que ela 

serve. A nossa aposta é crescer e fazer 

crescer, em qualquer ponto do mundo.

Neste desafio queremos posicionar-

nos com a força da nossa marca. 

Com a força e diferença das nossas 

pessoas e da nossa atitude. 

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. É a base para uma 

cultura human centred e focada nos 

benefícios que cria para as pessoas. 

Em todo o mundo.

The quadrants of our vision reflect 

our way of being, our strategy of 

openness, of opening to the world: 

thinking is doing, doing is connecting, 

connecting is networking, networking 

is growing. An openness that attracts 

a growing network of talents in diverse 

knowledge areas, of partnerships in 

multiple activity sectors, of cultures 

and geographic areas.

We want to change the lives of people 

and businesses through technology, 

which is what technology is for. Our 

commitment is to grow and make 

grow, anywhere in the world.

In this challenge we want to position 

Novabase with the strength 

of our brand. With the strength 

and differentiation of our people 

and our attitude.

 

We are a brand of technological 

solutions with the ability to look at 

and read the global context of society, 

business, usage, aspirations and 

potential. That is the true engine 

of innovation. That is the basis for 

a human centred culture focused on 

the benefits it creates for people. 

Around the world.
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NTalks, for innovative people:
outra maneira de abrir ao mundo
another way to open to the world

2011 foi o ano em que a Novabase lançou a sua marca de conferência “NTalks” 

com um convidado especial: Tom Kelley, partner e co-fundador da IDEO, 

uma das empresas que colocou o design no centro da estratégia empresarial.

Para uma plateia de 250 pessoas, Tom Kelley contou os 10 passos da inovação, 

desde a necessidade de olharmos os produtos e serviços com a disponibilidade 

de um antropólogo, à enorme vantagem de cruzarmos ideias de pessoas 

com diferentes backgrounds, perspectivas e idades.

No debate que se seguiu, além de Tom Kelley e de Luís Paulo Salvado 

(CEO da Novabase), interlocutores tão diferentes como Alberto Charrro 

(CEO BBVA Portugal), Miguel Carvalho (Administrador ActivoBank), 

Pedro Albuquerque (Partner da Albuquerque Designing Business) 

e Stella Barbot (Conselheira do FMI) trataram de pôr em prática o verbo 

que muitos anotaram: crosspollinate.

Por isso, o N Talks #1 teve tudo a ver com internacionalização.

É que estimular uma cultura de atenção – ao contexto, ao utilizador, 

aos seus desejos e desafios – é importante não só para inovar mas 

para qualquer empresa que tenha como alvo o mercado internacional.
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NTalks, for innovative people:
outra maneira de abrir ao mundo
another way to open to the world

2011 was the year in which Novabase launched its “N Talks” conference brand with 

a special guest: Tom Kelley, partner and co-founder of IDEO, one of the companies 

that put design at the centre of corporate strategy.

In front of an audience of 250 people, Tom Kelley revealed the 10 steps of 

innovation, from the need to look at products and services with the disposition 

of an anthropologist, to the tremendous advantage of intersecting ideas from 

people of different backgrounds, perspectives and ages.

In the discussion that followed, in addition to Tom Kelley and Luís Paulo Salvado 

(Novabase CEO), spokespersons as diverse as Alberto Charro (CEO of BBVA 

Portugal), Miguel Carvalho (Director at ActivoBank), Pedro Albuquerque 

(Partner of Albuquerque Designing Business) and Stella Barbot (IMF Advisor) 

tried to put into practice the verb that many had noted down: “to cross-pollinate”.

This is why the first N Talks had everything to do with internationalization. 

Stimulating a culture of attention – to the context, to the user, to the user’s desires 

and challenges – is important not just to innovate, but also for any company 

with its eyes set on the international market.



ENERGY  &  UTILITIES
AEROSPACE  &  TRANSPORTATION

FINANCIAL  SERVICES
GOVERNMENT  &  HEALTHCARE

TELECOMS  &  MEDIA
MANUFACTURING  &  SERVICES



ENERGY  &  UTILITIES
AEROSPACE  &  TRANSPORTATION

FINANCIAL  SERVICES
GOVERNMENT  &  HEALTHCARE

TELECOMS  &  MEDIA
MANUFACTURING  &  SERVICES



38

NOVABASE  RELATÓRIO E CONTAS 2011 ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS

38

5

Infrastructures
& Managed
Services

Business
Solutions

Venture
Capital Digital TV

Industries

Energy
& Utilities

Telecoms
& Media

Financial
Services

Government
& Healthcare

Manufacturing
& Services

Aerospace
& Transportation

Sectores & Negócios
Industries & Business



39
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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 quatro 

áreas de negócio.

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 quatro 

áreas de negócio.
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O negócio Business Solutions agrega 

um conjunto de competências 

com capacidade tecnológica, 

de gestão, de design e de negócio. 

O conhecimento profundo 

e integração destas disciplinas 

permite-nos pensar, desenhar 

e implementar soluções para 

os nossos clientes.

No decorrer de 2011, foi criada uma 

estrutura de ofertas, organizada por 

sectores, que pretende estar próxima 

das necessidades dos clientes, 

tendo por foco a especialização 

e permitindo ter apostas claras para 

a internacionalização. 

Business Solutions incorporates 

a number of competencies with 

technology, management, design 

and business expertise. Our in-depth 

knowledge and integration of these 

disciplines allows us to conceive, 

design and deploy solutions for our 

customers.

Over the course of 2011, we created 

a product and service structure, 

organized by sectors, aimed at 

being closer to our customers’ 

needs, focused on specialization, 

with our sights clearly set on 

internationalization. 

40
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A nova organização veio contribuir 

para clarificar as prioridades 

e desafios, melhorar a colaboração 

através da simplificação 

da estrutura, clarificar as estruturas 

de responsabilidade (accountability) 

e estimular mais a cooperação entre 

as diversas funções que constituem 

a nossa actividade.

No reenquadramento de desafios, 

houve um realinhamento de 

prioridades e energias para as frentes 

internacionais, tendo por base as 

ofertas especializadas em cada sector, 

tentando levar para fora o melhor 

das nossas realizações em muitos 

dos clientes em Portugal.

The new organization has helped 

to clarify priorities and challenges, 

improve collaboration through a 

more simplified structure, lay out a 

framework for accountability and 

further encourage cooperation 

between the various functions 

comprising our business. 

In redefining challenges, we 

realigned priorities and efforts for 

the international fronts based on 

specialized products and services 

in each sector, trying to take our 

very best work with a number of 

Portuguese customers to the world.

41
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Este percurso feito em 2011, e que 

terá continuidade para 2012, permitiu 

desde logo obter resultados muito 

interessantes e retirar ensinamentos 

num processo que se pretende 

progressivo, que é difícil e que 

se aprende fazendo.

Como suporte a esta aposta sectorial 

e internacional, vamos continuar 

a investir em melhorar a nossa entrega 

e capacidade de fazer projectos 

em contextos muito diversos, 

investindo na formação e treino 

das nossas pessoas e em melhorar 

os nossos processos e metodologias, 

tendo como princípio orientador 

a simplicidade. 

Vamos alargar a percentagem 

de projectos internacionais entregues 

através de modelos de near-shore 

e off-shore, com o objectivo de manter 

a nossa competitividade e assegurar 

uma elevada qualidade na solução 

This journey in 2011, which will continue 

in 2012, led to compelling results and 

lessons learned in a process meant to 

be progressive, which is difficult, where 

we learn by doing.

To sustain this focus on international 

sectors, we will keep investing to 

improve our capacity to deliver and 

carry out projects in a highly diverse 

range of contexts, by investing in the 

education and training of our people, 

and in optimizing our processes and 

methodologies, with the guiding 

principle of simplicity. 

We will increase the percentage of 

international projects using near-shore 

and off-shore models to maintain 

our competitiveness and ensure high 

quality in the final solution. We will also 

give more room to new investment 
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final. Vamos também dar mais espaço 

para investir em novas apostas, 

tentando criar ofertas distintivas 

e tirar partido das ideias e criatividade 

das nossas pessoas, tentando 

encontrar soluções para as diversas 

prioridades dos nossos clientes.

A aposta em Design Thinking, iniciada 

em 2011, enquadra-se neste espírito, 

funcionando como uma nova forma 

de olhar e enquadrar problemas, 

tentando trazer outras perspectivas 

para a solução.

Finalmente, vamos potenciar mais 

parcerias com os nossos clientes, 

nos principais sectores, com quem 

temos experiências muito relevantes 

e com elevado potencial 

de internacionalização.

Em 2011, a Novabase Business 

Solutions registou um volume 

de negócios de 89,6 M¤ com 

uma margem EBITDA de 12,2%.

priorities by trying to create distinctive 

products and services and capitalizing 

on the ideas and creativity of our 

people, and trying to find solutions to 

our customers’ wide range of priorities.

Our focus on design thinking, which 

began in 2011, is part of this concept, 

as a new way of looking at problems 

at putting them into context, and 

incorporating other viewpoints into the 

solution.

Finally, we will empower more 

partnerships with our customers in 

major sectors where we have a proven 

track record, and with high potential 

for internationalization.

In 2011, Novabase Business Solutions’ 

turnover was ¤89.6 million with an 

EBITDA margin of 12.2%.
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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 

infra-estruturas complexas, 

bem como transformar, gerir, operar 

e optimizar esses activos, quer através 

de projectos abrangentes como 

de serviços de outsourcing.

No decorrer de 2011 e com o intuito 

de desenvolver e focar o seu 

crescimento em serviços e expandir 

internacionalmente, a IMS reestruturou 

a sua oferta, consolidando as 

suas áreas de soluções Intelligent 

Infrastructures e IT Management.  

Agora só com um portfólio de IMS 

Solutions, continua especializada 

em Soluções de Engenharia 

e na Gestão do IT, mas com foco 

nos Serviços Continuados 

de Operação, Manutenção e Gestão 

e com destaque para áreas 

de Outsourcing de Infra-estruturas. 

As soluções IMS desenvolvem as 

suas competências de engenharia na 

prestação de serviços de consultoria 

e implementação no desenho 

This area of Novabase focuses its 

engineering and consulting expertise 

in information and communication 

technologies to design, plan and 

deploy complex infrastructures as 

well as transform, manage, operate 

and optimize these assets through 

comprehensive projects such as 

outsourcing services.

During 2011, and for the purpose of 

developing and focusing its growth on 

services and expanding internationally, 

IMS restructured its products and 

services by consolidating its areas 

of Intelligent Infrastructures and IT 

Management solutions.

Now with just one IMS solutions 

portfolio, it still specializes in 

engineering solutions and IT 

management, but focusing on ongoing 

services for operations, maintenance 

and management, in particular areas 

involving infrastructure outsourcing.

IMS’ solutions use its engineering 

expertise to provide consulting and 

deployment services in designing 

and planning convergent quad-

Infrastructures 
& Managed Services
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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, 

existe 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.

As soluções e serviços IMS de 

gestão do IT compreendem áreas 

de auditoria, consultoria e formação 

em reengenharia e automação 

de processos, racionalização, 

risco e controlo interno, planos 

play communications architectures 

including video and mobility, cloud 

computing architectures and 

next-generation data centres. The 

architectures and solutions designed 

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, 

it 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. 

IMS’ IT management services and 

solutions include auditing, consulting 

and training services in process 

reengineering and automation, 

streamlining, risk and internal control, 
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estratégicos de SI/TI, integração 

de boas práticas e certificação 

em normas e conformidade com 

regulações. As áreas de actuação 

destas 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.

A Oferta IMS está disponível 

e verticalizada para os sectores 

Aerospace & Transportation, 

Energy & Utilities, Financial 

Services, Government & Healthcare, 

Manufacturing & Services e Telecoms 

& Media. Para todos eles está 

disponível num modelo de entrega 

de projecto ou preferencialmente 

num modelo de Serviço Continuado 

ou Outsourcing da Infra-estrutura, 

sendo este suportado a partir do 

centro de operações IMS Agile Center. 

O Agile Center é uma estrutura 

concebida e implementada em 

2010. Com 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 

IS/IT strategic plans, best practice 

integration, certification in standards 

and compliance with regulations. 

These areas of expertise extend 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.

IMS’ vertically integrated products 

and services are available for 

the Aerospace & Transportation, 

Energy & Utilities, Financial 

Services, Government & Healthcare, 

Manufacturing & Services and 

Telecoms & Media sectors. For all 

of these sectors, they are available 

under a project deliverables model 

or, preferably, an ongoing service 

or infrastructure outsourcing model 

supported by the IMS Agile operations 

centre.

The Agile Centre was designed and 

implemented in 2010. With areas 

dedicated to a call desk (multi-

channel) and service desk, operations 

and monitoring (with a 8 x 2 m video 

wall) and multi-purpose rooms, it has 

spaces specifically equipped as labs 

for demonstrations, proofs-of-concept 
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de conceito ou testes dos mais 

variados tipos e 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: 

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, 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.

O ano de 2011 foi um ano que 

se destaca pela consolidação 

e reestruturação da oferta IMS, 

pela consolidação e desenvolvimento 

do centro de operações Agile Center 

de forma a preparar uma aposta muito 

forte na criação de valor através da 

prestação de serviços remotos para 

clientes nacionais e internacionais.

Em 2011, a Novabase IMS registou 

um volume de negócios de 86,0 M¤ 

com uma margem EBITDA de 5,3%.

or testing for a wide variety of staging 

options for 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 a new offering: 

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.

2011 was marked by the consolidation 

and restructuring of IMS’ products and 

services, and the consolidation and 

development of the Agile Centre, to lay 

the groundwork for providing added 

value through remote services for 

domestic and international customers.

In 2011, Novabase IMS’ turnover was 

¤86.0 million with an EBITDA margin 

of 5.3%
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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. 

Novabase Digital TV 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. 

Digital TV
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No mercado internacional, em 

2011, cresceu significativamente a 

sua actividade (cerca de 70% face 

a 2010), tendo consolidado a sua 

posição no operador Reliance e tendo 

angariado um novo operador de 

cabo (IMCL). Ambas as operações no 

mercado indiano, o que nos dá boas 

perspectivas para o futuro 

nesta geografia.

Os Clientes nesta área são 

principalmente fabricantes de set-

top-box (no mercado OEM/ODM), 

operadores de pay TV ou Telcos 

(no mercado de operadores). 

A Novabase está essencialmente 

focada nos mercados emergentes, 

onde estes investimentos vão 

acontecer em maior escala. 

It significantly grew its business in the 

domestic market in 2011 (around 70% 

compared to 2010), consolidating its 

position with the operator Reliance 

and winning a new cable operator 

(IMCL), both in the Indian market, 

which gives us excellent future 

prospects in this region.

Customers in this area primarily 

include set-top box manufacturers 

(OEM/ODM market), pay TV operators 

or Telcos (operator market). Novabase 

is primarily focused on emerging 

markets where these investments will 

be occurring on a larger scale. 
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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 

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 do Leste da Europa.

A Novabase é pioneira no 

desenvolvimento das mais recentes 

tecnologias de COB e SIP, com um 

histórico de inovação e lançamento 

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 

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 European countries.

Novabase is a pioneer in developing 

the latest COB and SIP technologies, 

with a history of innovation and of 

launching new products of great 
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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 2011, a Novabase Digital TV 

registou um volume de negócios 

de 52,8 M¤, com uma margem 

EBITDA de -0,1%.

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 2011, Novabase Digital TV’s turnover 

was ¤52.8 million with an EBITDA 

margin of -0.1%.
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A Novabase Capital, Sociedade de 

Capital de Risco, SA, é uma empresa 

de capital de risco, integralmente 

detida pela Novabase SGPS, SA, 

que 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 participa em 3 

Fundos de Capital de Risco (FCRs), 

que têm o capital total de 23,5 M¤, 

designadamente FCR Novabase 

Capital, FCR Novabase Capital 

Inovação e Internacionalização e 

FCR IStart I, sendo os dois primeiros 

geridos pela Novabase Capital.

O FCR Novabase Capital, constituído 

em Maio de 2005 e integralmente 

investido, com uma dotação de 7,1 M¤, 

é participado em 30% pela Novabase 

Capital e em 70% pelo IAPMEI através 

do Programa PRIME e com co-

financiamento da União Europeia 

via FEDER.

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 in conjunction 

with Novabase.

Novabase Capital has ownership in 

three venture capital funds totalling 

¤23.5 million in capital: FCR Novabase 

Capital, FCR Novabase Capital 

Inovação e Internacionalização and 

FCR IStart I (the first two managed by 

Novabase Capital).

FCR Novabase Capital, established 

in May 2005 and fully invested, with 

a provision of ¤7.1 million, is 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.

Venture Capital
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O portfolio do FCR Novabase 

Capital em 2011 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. 

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).

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.

In 2011, 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. 

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

Company specializing in designing 

and installing building management 

systems integrating centralized 

technical management, home 

automation and specific control 

systems.
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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.

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 

agente Vodafone em Portugal, 

e desenvolve actividade 

de Manutenção de Infra-estruturas 

de Telecomunicações nos Açores 

e no Continente.

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

Company dedicated to the innovative 

development of information 

technologies in the Azores. It manages 

a network of its own outlets covering 

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.
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O FCR Novabase Capital Inovação 

e Internacionalização, constituído em 

Outubro de 2011 com um total de 11,36 

M¤, tem duas dotações autónomas. 

A primeira dedicada à Região de 

Lisboa e a projectos na fase Early 

Stage, tem uma dotação de 1,26 M¤, 

sendo 0,5 M¤ comparticipados pelo 

POR Lisboa. A segunda dotação de 

10,1 M¤ destina-se às Regiões Norte, 

Centro e Alentejo, para projectos 

de inovação, modernização e 

internacionalização de PMEs de base 

tecnológica, sendo comparticipada 

em 5 M¤ pelo Programa COMPETE.

O portfolio do FCR Novabase Capital 

Inovação e Internacionalização em 

2011 incluía as seguintes participadas:

FeedZai – Consultadoria e Inovação 

Tecnológica, SA

Empresa dedicada ao 

desenvolvimento de soluções para 

processamento de grandes volumes 

de dados em tempo real, sendo 

o primeiro spin-off do programa 

Carnegie Mellon University - 

Portugal, no qual a Novabase participa 

como parceiro de referência 

e co-financiador. 

The Novabase Capital Inovação e 

Internacionalização venture capital 

fund, established in October 2011 

with a total of ¤11.36 million, has 

two separate provisions. The first is 

dedicated to early stage-projects in 

the Lisbon region, with a provision 

of ¤1.26 million, with a ¤5.0 million 

contribution from the POR Lisboa 

program. The second provision of ¤10.1 

million is aimed at financing projects 

for the innovation, modernization and 

internationalization of technology-

based SMEs in the Northern, 

Central and Alentejo regions, with 

a ¤5.0 million contribution from the 

COMPETE program.

In 2011, the Novabase Capital Inovação 

e Internacionalização venture capital 

fund’s portfolio included the following 

affiliates:

FeedZai – Consultadoria e Inovação 

Tecnológica, SA

Company specializing in solutions 

for processing large volumes of data 

in real time, and the first spin-off 

of the Carnegie Mellon University 

Portugal program, in which Novabase 

is involved as a key partner and co-

financer.
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PowerGrid, Lda 

Empresa de desenvolvimento 

de soluções de software de energia 

inteligente, nomeadamente nas áreas 

de Metering, Distribution 

e Networking, com vocação 

nacional e internacional.

O último Fundo, FCR IStart I, 

constituído em Dezembro de 2011 

e gerido pela Espírito Santo Ventures, 

possui um capital total de 5 M¤ 

e visa apoiar a criação de provas 

de conceito e de protótipos, 

bem como o desenvolvimento 

de propriedade intelectual ou 

de modelos de negócio, tendo 

uma dotação para a Região de Lisboa 

de 2,522 M¤, comparticipada 

em 1,008 M¤ pelo POR Lisboa, 

e uma dotação de 2,5 M¤ para as 

Regiões Norte, Centro e Alentejo, 

comparticipada pelo Programa 

COMPETE. A participação 

da Novabase Capital neste FCR 

é de 0,3 M¤.

PowerGrid, Lda 

Company specializing in intelligent 

energy software solutions in the 

areas of metering, distribution and 

networking, both domestically and 

internationally.

The last fund, FCR IStart I, established 

in December 2011 and managed by 

Espírito Santo Ventures, has a total 

of ¤5 million in capital for creating 

proofs-of-concept and prototypes and 

developing intellectual property and 

business models. It has a provision of 

¤2.522 million for the Lisbon region, 

with a ¤1.008 million contribution from 

POR Lisboa, and a provision of ¤2.5 

million for the Northern, Central and 

Alentejo regions, with a contribution 

from the COMPETE program. 

Novabase Capital has a contribution 

of ¤0.3 million in this venture capital 

fund.
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Os FCR Novabase Capital Inovação 

e Internacionalização e FCR IStart 

I são apoiados pelos Programas 

COMPETE e POR Lisboa, estando 

integrados no QREN e com 

co-financiamento da União Europeia 

via FEDER.

Em 2011, a Novabase Capital registou 

um volume de negócios de 1,2 M¤ 

com uma margem EBITDA de -100,4%.

The Novabase Capital Inovação e 

Internacionalização and FCR IStart I 

venture capital funds are supported 

by the COMPETE and POR Lisboa 

programs, and are included in 

the National Strategic Reference 

Framework (QREN) with co-funding 

from the European Union via the ERDF.

In 2011, Novabase Capital’s turnover 

was ¤1.2 million with an EBITDA 

margin of -100.4%.

com o apoio:







Satisfação de Clientes
Customer Satisfaction

Levar.
A Novabase mais além.

Taking.
Novabase further.

Em 2011, fizemos longe como fazemos perto.
Iniciámos um novo caminho com uma nova visão: tornar a vida

das pessoas e das empresas mais simples e mais feliz, longe ou perto.

Será que cumprimos?

In 2011 we were far and near.

We began a new path and a new vision: to make life simpler 

and happier for people and businesses, whether near or far. 

Were we successful?

6
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0,7%

6,2%

54,1%

39,0%

Entre os melhores, acima da concorrência
Among the best, above the competition
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 our competitors. 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:

Entre os piores
Among the worst

Abaixo da média
Below average

Acima da média
Above average

Entre os melhores
Among the best

70%

83%
O desempenho atingiu completamente

ou superou as expectativas?
Did our performance fully meet

or exceed expectations?

A Novabase acrescentou mais valor
ao seu negócio do que inicialmente previsto?

Did Novabase add more value
to your business than initially expected?

Valor acrescentado, expectativas superadas.
Added value, exceeded expectations.

Uma vez mais, monitorizámos toda a nossa actividade, inquirindo 1130 projectos 

e 764 entrevistados. E fizemo-lo, tal como em Portugal, também à escala global, 

para os projectos que desenvolvemos em 37 países e 9 fusos horários.

O nosso objectivo: superar geografias, fazer no mundo como fazemos aqui.

Once more, we analyzed our entire activity, investigating 1130 projects 

and totalling 764 interviewees. We did this in Portugal and abroad with the projects 

we developed internationally in 37 countries and 9 different time zones. 

Our goal: to overcome geography, to do worldwide as we do here.

De clientes a promotores.
From customers to promoters.

232011
Um Net Promoter Score de 23 pontos 

é sinónimo da conquista que mais ambicionamos: 

de clientes a promotores.

A Net Promoter Score of 23 points is synonymous 

with achieving the goal we most wanted to reach: 

from customers to promoters.

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.

Visão em acção.
Vision in action.

91,2%

Pela primeira vez, pudemos verificar se estamos a cumprir a visão da marca. 

E a resposta orgulha-nos, quer pela confirmação do benefício, 

quer pela expressão da percentagem.

For the first time, we were able to determine whether we are fulfilling our brand’s vision. 

And we are proud of the answer, for the confirmation and the percentage we reached.

O trabalho da Novabase contribuiu para facilitar/simplificar a actividade da organização?
Has Novabase’s work helped facilitate/simplify the organization’s activity?

disseram Sim
said Yes 
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Sustentabilidade
Sustainability

Para a Novabase o desenvolvimento 

sustentável, a ética e a 

responsabilidade social não são uma 

questão de declaração de intenções. 

Acreditamos que as empresas 

podem fazer a diferença ao assumir 

a sustentabilidade e responsabilidade 

social corporativa como partilha 

de valor, tornando a sociedade 

mais saudável e as empresas mais 

competitivas.

2011 foi um ano de desafios 

e de mudança na Novabase, com 

a consolidação da visão e dos nossos 

valores. Diversificámos as geografias 

em que trabalhámos, aumentando 

o peso do negócio fora de Portugal.

O que nos guia? A nossa visão: tornar 

a vida das pessoas e das empresas 

mais simples e mais feliz. É o que 

inspira e guia a Novabase. Para nós, 

é para isso que a tecnologia tem 

que servir.

Na nossa visão, unimos desenho 

de solução e implementação, 

promovemos uma cultura de alegria 

e entrega total, crescemos em redes 

de conhecimento e competências. 

For Novabase, sustainable 

development, ethics and social 

responsibility are not just a statement 

of intention. We believe that 

companies can make a difference 

when they incorporate sustainability 

and corporate social responsibility into 

their values, making society healthier 

and companies more competitive. 

2011 was a year of challenge and 

change at Novabase, with the 

affirmation of our new vision and 

values. We diversified the countries we 

do business in, increasing the weight of 

international business.

What guides us? Our vision: to make 

life simpler and happier for people and 

businesses. This is what inspires and 

guides Novabase. For us, this is what 

technology is for.

In our vision, we combine solution 

design with implementation, 

promoting a culture of happiness and 

total commitment, turning customers 

into partners, projects into causes, 

growing in networks of knowledge and 

7
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Na nossa visão, os que nos rodeiam 

são parceiros e os nossos projetos, 

causas. Ouvimos, damos, ligamos, 

crescemos numa rede global 

de talentos. Onde chegamos, 

desenvolvemos; onde estivermos, 

tornamos mais simples 

e mais feliz.

Em que acreditamos? Nos nossos 

valores. Ditos na 1ª pessoa, 4 caminhos 

do eu ao nós:

Eu dou, compromisso de empenho, 

dedicação, integridade e alegria.

Eu ouço, disponibilidade para ouvir 

e aprender, para a atenção e para 

o outro.

Eu ligo, capacidade de ligar tudo

e a tudo, de unir talentos, de cruzar 

olhares, de sentir diferentes papéis 

e perspectivas.

Eu cresço, vontade de crescer 

e fazer crescer, de chegar e superar, 

de entregar resultados 

que surpreendem.

skills. Wherever we go, we develop; 

wherever we are, we make things 

simpler and happier.

What do we believe in? In our values. 

Stated in the 1st person, four paths 

from “I” to “us”:

I give, a promise to commitment, 

dedication, integrity and happiness.

I listen, a willingness to listen to others, 

with attention, and to learn.

I connect, an ability to connect 

everything with anything, to join 

talents, to cross viewpoints, to feel 

different roles and perspectives.

I grow, a desire to grow and make 

grow, to meet and exceed, and to 

deliver astonishing results.
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O nosso código de conduta, 

formalizado em 2011, é a afirmação 

dos nossos valores e dos nossos 

princípios. Tornado ação no que 

decidimos e fazemos, nas situações 

que vivemos, no encontro com 

os outros, no confronto com nós 

próprios. Reflecte o que somos, 

na nossa totalidade, no que pomos 

nos nossos actos. Como Pessoas, 

Profissionais, Cidadãos, Indivíduos. 

Como Novabase.

Sabemos que os nossos actos 

contam, e queremos ser solução. 

Porque fazemos parte do mundo, 

onde estamos, com quem estamos. 

Conscientes de direitos e deveres. 

Criamos emprego, saber e riqueza 

que partilhamos com as pessoas, 

a sociedade, o futuro. Sendo 

cumpridores, justos e solidários. 

Olhando aos meios tanto quanto 

aos números. Avaliando decisões 

e actos nas suas consequências, 

para os outros, para o ambiente, 

para além de nós, para além 

do nosso tempo.

Our code of conduct defined in 2011 

is founded in the affirmation of our 

values and our principles transformed 

into action. Into what we decide and 

do, the situations we experience, 

how we interact with others and 

how we face ourselves. As people, 

professionals, citizens, individuals, as 

Novabase.

Because we are part of the world, 

where we are, with whom we are with. 

We are aware of rights and duties. 

We create jobs, share knowledge 

and wealth, returning it to people, 

society and to the future. We meet 

our commitments, we are fair and 

we care. We look at the means and 

the numbers. We analyze decisions 

and execution in terms of their 

consequences, knowing that their 

impact is felt beyond us and beyond 

our time.They are felt by others, 

everyone and the environment.
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INOVAMOS, DESENVOLVEMOS

Para criar futuro. Sabemos que 

o sucesso da nossa visão depende 

da nossa capacidade para inovar, 

para criar soluções novas, diferentes. 

Investigamos, desenvolvemos 

e criamos valor. Para os clientes 

e parceiros, para os acionistas 

e investidores, para as nossas pessoas, 

para a sociedade. Em 2011 investimos 

7,8 milhões de euros em Investigação 

e Desenvolvimento.

Criamos emprego e desenvolvemos 

conhecimento. Com o objectivo 

de reforçar a aposta na criação 

de emprego altamente qualificado 

e diferenciado, a Novabase contratou 

em cinco anos 436 recém-licenciados 

e mestres, através do programa 

Novabase Academy. Este programa 

de recrutamento, com várias edições 

anuais desde 2006, proporciona 

o ingresso de jovens no mercado 

de trabalho, tendo como principal 

objectivo a integração na vida 

empresarial de jovens oriundos 

de áreas académicas diversificadas. 

Apostamos continuamente no 

desenvolvimento dos colaboradores, 

quer na vertente tecnológica, 

com vista à certificação nas mais 

variadas tecnologias e soluções, 

quer numa vertente de competências 

comportamentais e de soft-skills, 

através do programa de formação 

novabasecampus.

WE INNOVATE, WE DEVELOP

To create a future. We know that the 

success of our vision depends on 

our capacity to innovate and create 

new and different solutions. 

We research, develop and create 

value. For customers and partners, 

shareholders and investors, for our 

people, for society. In 2011 we invested 

7.8 M¤ in Research & Development.

We create jobs and develop 

knowledge. To strengthen its 

commitment to creating highly 

qualified and differentiated jobs, 

Novabase has hired 436 university 

graduates in five 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 university 

graduates in different areas (such 

as engineering, management and 

economics) to the business world. 

Novabase is also committed to 

developing its employees both in 

terms of technology, certifying its 

employees in an array of technologies 

and solutions, in transversal and soft-

skills, through the novabasecampus 

program.
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Apoiamos a realização de mestrados 

pelos nossos colaboradores em 

diversas áreas, com destaque para os 

Mestrados em Engenharia de Software 

e Human Computer Interaction, 

leccionados em parceria pela Carnegie 

Mellon University (EUA) e por 

universidades portuguesas, através 

do programa de atribuição de bolsas 

Novabase/CMU.

Contribuímos para a aprendizagem de 

crianças de zonas menos favorecidas 

em Portugal. Numa parceria com a 

Escola Americana de Lisboa, a CAISL 

– Carlucci American International 

School of Lisbon, o apoio da Câmara 

Municipal de Sintra e do Ministério 

da Educação, desenvolvemos, nos 

últimos seis anos, cursos de verão em 

inglês e tecnologias de informação 

para alunos de escolas públicas do 

concelho de Sintra. Graças a esta 

ação, crianças com idades entre os 

9 e os 10 anos têm contacto com 

uma forma diferente de ensino, 

em áreas fundamentais para o seu 

desenvolvimento. Chegámos a cerca 

de 120 crianças em 2011, face a 90 

no ano anterior. Queremos dar um 

impulso fundamental na vida e futuro 

de muitos destes jovens.

We also sponsor 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 the Novabase CMU/MSE 

scholarships.

We help children from underprivileged 

regions in Portugal to learn. In 

partnership with CAISL – Carlucci 

American International School of 

Lisbon and with the support of 

Sintra City Council and the Ministry 

of Education, over the last six years, 

Novabase has 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, these students, aged 

9 to 10 years, have been exposed to a 

new learning approach in areas that 

are essential to their future academic 

performance. We were able to reach 

some 120 children in 2011, compared to 

90 in the previous year. We want to be 

the driving force in the life and future 

of many of these children.
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WE COMMUNICATE

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, 

namely shareholders, investors, 

customers, partners and employees.

Novabase has remained in constant 

contact with its stakeholders, 

whether through investor relations, 

whether with its internal and external 

communication policy, with rigor and 

transparency.

We asked our customers about our 

projects, about the quality of our 

work. We consulted our employees 

about the performance of support 

areas, such as management of people 

and talent, infrastructures, working 

conditions and information systems. 

We consulted the teams regarding 

motivation, growth and satisfaction.

COMUNICAMOS

Como empresa cotada desde Julho 

de 2000, a Novabase funciona 

de acordo com um modelo de 

governo em permanente evolução, 

que optimiza o seu desempenho 

e com o objectivo de beneficiar todos 

os stakeholders, nomeadamente 

os acionistas, clientes, parceiros 

e os colaboradores.

A Novabase mantém uma 

comunicação permanente com 

os seus stakeholders, quer na área 

de Investor Relations, quer na 

comunicação interna e externa, 

com rigor e transparência.

Consultamos os clientes sobre o nosso 

desempenho, sobre a qualidade 

do que entregamos, para aferir a sua 

satisfação e melhorar continuamente. 

Consultamos as equipas de projeto 

sobre motivação e satisfação. 

Consultamos todos os

colaboradores sobre o desempenho 

das áreas funcionais, em temas 

como as condições de trabalho, 

a gestão de talento ou os sistemas 

de informação.  
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WE CONNECT

We make life simpler and happier 

for our customers. More efficient. In 

2011, through our solutions we were 

involved in improving the efficiency 

of our customers’ processes, in the 

computerization of their processes, 

optimizing their costs and resources, 

and helping them achieve their 

sustainable targets.

And we do this with quality. This 

is the only way we can guarantee 

the satisfaction of our customers 

and partners, contributing to their 

success and building relationships 

of partnership and trust. Serious 

and long-lasting. We control risk for 

business, the environment and the 

health of the people who work with 

us. For the sake of quality, we have 

implemented quality management 

systems for occupational health, safety 

and environment, in accordance with 

internationally recognized standards. 

Because we believe that external 

recognition improves credibility, 

we have certified these systems 

in accordance with the respective 

standards (NP EN ISO 9001 – since 

1994; NP EN ISO 14001 – in 2011; 

OHSAS 18001/NP 4397 – in 2011).

In 2010 Novabase teamed up with 

BCSD Portugal – Business Council for 

Sustainable Development Portugal, 

associated with WBCSD – World 

Business Council for Sustainable 

Development, whose mission it is 

to encourage corporate leaders in 

Portugal to act as catalysts for change 

LIGAMOS

Tornamos a vida dos nossos 

clientes mais simples e mais feliz. 

Contribuímos para a concretização 

das metas sustentáveis dos nossos 

clientes, implementando soluções 

que melhoram a eficiência 

e desmaterializam processos ou 

optimizam a utilização de recursos.

No desenvolvimento destas soluções 

controlamos os riscos para o negócio, 

para o ambiente e para a saúde 

e bem-estar das pessoas. 

Para fazermos bem, adoptamos 

as boas práticas de mercado 

e implementámos sistemas 

de gestão da qualidade, ambiente 

e saúde e segurança no trabalho 

de acordo com normas reconhecidas 

internacionalmente. Porque 

acreditamos que a perspectiva 

das entidades certificadoras nos 

desafia e potencia a melhoria 

contínua, certificámos estes sistemas 

de acordo com as respectivas normas: 

NP EN ISO 9001 – desde 1994; 

NP EN ISO 14001 – em 2011; OHSAS 

18001/NP 4397 – em 2011.

Em 2010 a Novabase associou-se ao 

BCSD Portugal, Conselho Empresarial 

para o Desenvolvimento Sustentável, 

associado do WBCSD – World 

Business Council for Sustainable 

Development. Esta organização 

tem como missão incentivar a 

liderança empresarial em Portugal 

a actuar como catalisadora da 

mudança rumo ao Desenvolvimento 
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and sustainable development, and 

promote eco-efficiency, innovation 

and social responsibility in businesses.

WE MEASURE 

Novabase’s growth has been guided 

by sustainable value generation. We 

measure, manage and address the 

economical, environmental and social 

aspects of our business.

FINANCIAL INDICATORS

Sustentável e promover nas empresas 

a eco-eficiência, a inovação e a 

responsabilidade social.

MEDIMOS 

O crescimento da Novabase tem sido 

orientado pela criação sustentável de 

valor. Medimos para gerir as vertentes 

económicas, ambientais e sociais do 

nosso negócio. 

INDICADORES FINANCEIROS

VN
Turnover

EBITDA
EBITDA

Resultado líquido accionistas
Atributtable Net Profit

Taxa de crescimento do VN
Turnover growth rate

Taxa de crescimento do VN internacional
Internactional turnover growth rate

Taxa de crescimento do EBITDA
EBITDA growth rate

Taxa de crescimento do resultado líquido accionistas
Atributtable Net Profit growth rate

Crescimento do "net cash"
Net cash growth

Return on Equity
Return on Equity

Return on Assets
Return on Assets

CRIAÇÃO DE VALOR PARA OS ACCIONISTAS 

CREATION OF VALUE FOR THE SHAREHOLDERS

229,6 M€

14,2 M€

2,7 M€

-2,8%   

30,5%   

-35,7%   

-79,7%    

-6,5 M€

2,9%   

2,2%   
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OUTROS INDICADORES OTHER INDICATORS

Satisfação
Satisfaction

Formação
Training

Satisfação
Satisfaction

Saúde
e Segurança
no Trabalho
Occupational 

Health 

and Safety

Formação
Training

Energia
Energy

Água
Water

Combustível
Fuel

Resíduos
Waste

Emissões
Emissions

Net Promoter Score (mais informação no capítulo 6)
Net Promoter Score (more information in chapter 6)

Programa anual de recrutamento e formação de jovens recém-licenciados e mestres.
Annual recruitment and training program for new university and master’s degree graduates

Programa de formação na Cultura e Valores Corporativos, em Gestão e Desenvolvimento 
Organizacional, em Formação Comportamental e em Boas Práticas de Delivery.
Training Program in Corporate Culture and Values, Organizational Development 

and Management, Behavioural Training and Good Delivery Practices

Programa de atribuição de bolsas para os mestrados do programa CMU|Portugal.
Scholarship program for master’s degrees in the CMU|Portugal program

Inquérito anual aos colaboradores para avaliar o nível de satisfação com os serviços prestados 
internamente tais como: formação; suporte informático; apoio jurídico; ou instalações.

Annual survey of staff to assess the level of satisfaction with the services rendered internally, 

such as: training, IT support, legal advisory or installations.

Acidentes de trabalho e in itinere (no percurso habitual entre o domicílio e o local trabalho).
Accidents in the workplace and during commuting (while regularly travelling between 

home and the workplace)

Formação e sensibilização em matérias de higiene, segurança e saúde no trabalho.
Training and awareness in occupational hygiene, safety and health

Cursos de Verão para jovens alunos de escolas públicas do 1º ciclo.
Summer courses for young public school students from grades 1 to 4

Média mensal do consumo de energia eléctrica por utilizador.
Average monthly electrical energy consumption per user

Média mensal do consumo de energia térmica (aquecimento e arrefecimento) por utilizador.
Average monthly thermal energy (heating and cooling) consumption per user

Média mensal do consumo de água da rede por utilizador.
Average monthly consumption of public water supply per user

Média mensal do consumo de combustível das viaturas da frota por viatura.
Average monthly consumption of fuel by fleet vehicles per vehicle

Média mensal de resíduos 
encaminhados para reciclagem, 
por utilizador.
Average monthly 

amount of waste sent to be recycled 

per user

Emissão de CO2e respeitante ao consumo de eletricidade, de energia térmica, 
de combustível da frota e do gerador.
CO2e emissions and from consumption of electricity, thermal energy, and fuel from vehicle fleets and generators 

NPS
NPS

Programa Novabase Academy
Novabase Academy Program

Programa
Novabasecampus
Novabasecampus

Program

Bolsas Novabase/CMU
Novabase/CMU scholarships

Satisfação 
Novabase Serviços

Novabase Serviços

Satisfaction

Acidentes de trabalho
Accidents in

the workplace

Formação e sensibilização
Training and awareness

Escolas de Verão
Summer Schools

Consumo de eletricidade
Power consumption

Consumo energia térmica
Thermal energy consumption

Consumo de água
Water consumption

Consumo gasóleo e gasolina
Diesel and gasoline consumption

Reciclagem de cartão e papel
Recycling of cardboard and paper

Reciclagem de plástico
Recycling of plastic

Reciclagem de vidro
Recycling of glass

Emissão de gases com efeito 
de estufa
Greenhouse gas emissions

23

2 academias | 62 participantes
2 academies | 62 participants

33 ações | 1.740 participantes
22.006 horas
33 initiatives | 1,740 participants

22,006 hours

8 mestrandos
8 master’s degree students

Nível médio de satisfação: 7 
(escala de 1 a 10) 
Taxa de participação: 72%
Average satisfaction level 7 

(scale of 1 to 10) 

Participation rate: 72%

23 acidentes; 14 dos quais in itinere (61%)
23 accidents; 14 of which 

commuting accidents (61%)

1.120 participantes | 2.259 horas
1,120 participants | 2,259 hours

120 crianças
120 children

133 kWh/mês/utilizador
133 kWh/month/user

119 kWh/mês/utilizador
119 kWh/month/user

0,62 m3/mês/utilizador
0.62 m3/month/user

76 l/mês/viatura
76 L/month/vehicle

40 l/mês/utilizador
40 L/month/user

7 l/mês/utilizador
7 L/month/user

160 g/mês/utilizador
160 g/month/user

492.039 kg CO2e

492,039 kg CO2e 

TEMA  TOPIC MÉTRICA  MEASUREMENT RESULTADO  RESULT ÂMBITO  SCOPE

CLIENTES   CUSTOMER

COLABORADORES   STAFF

SOCIAL   SOCIAL

AMBIENTE1   ENVIRONMENT 

1 Valores relativos às instalações da sede, no Parque das Nações, em Lisboa
1 Amounts related to head office facilities in Parque das Nações in Lisbon.
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Satisfação
Satisfaction

Formação
Training

Satisfação
Satisfaction

Saúde
e Segurança
no Trabalho
Occupational 

Health 

and Safety

Formação
Training

Energia
Energy

Água
Water

Combustível
Fuel

Resíduos
Waste

Emissões
Emissions

Net Promoter Score (mais informação no capítulo 6)
Net Promoter Score (more information in chapter 6)

Programa anual de recrutamento e formação de jovens recém-licenciados e mestres.
Annual recruitment and training program for new university and master’s degree graduates

Programa de formação na Cultura e Valores Corporativos, em Gestão e Desenvolvimento 
Organizacional, em Formação Comportamental e em Boas Práticas de Delivery.
Training Program in Corporate Culture and Values, Organizational Development 

and Management, Behavioural Training and Good Delivery Practices

Programa de atribuição de bolsas para os mestrados do programa CMU|Portugal.
Scholarship program for master’s degrees in the CMU|Portugal program

Inquérito anual aos colaboradores para avaliar o nível de satisfação com os serviços prestados 
internamente tais como: formação; suporte informático; apoio jurídico; ou instalações.

Annual survey of staff to assess the level of satisfaction with the services rendered internally, 

such as: training, IT support, legal advisory or installations.

Acidentes de trabalho e in itinere (no percurso habitual entre o domicílio e o local trabalho).
Accidents in the workplace and during commuting (while regularly travelling between 

home and the workplace)

Formação e sensibilização em matérias de higiene, segurança e saúde no trabalho.
Training and awareness in occupational hygiene, safety and health

Cursos de Verão para jovens alunos de escolas públicas do 1º ciclo.
Summer courses for young public school students from grades 1 to 4

Média mensal do consumo de energia eléctrica por utilizador.
Average monthly electrical energy consumption per user

Média mensal do consumo de energia térmica (aquecimento e arrefecimento) por utilizador.
Average monthly thermal energy (heating and cooling) consumption per user

Média mensal do consumo de água da rede por utilizador.
Average monthly consumption of public water supply per user

Média mensal do consumo de combustível das viaturas da frota por viatura.
Average monthly consumption of fuel by fleet vehicles per vehicle

Média mensal de resíduos 
encaminhados para reciclagem, 
por utilizador.
Average monthly 

amount of waste sent to be recycled 

per user

Emissão de CO2e respeitante ao consumo de eletricidade, de energia térmica, 
de combustível da frota e do gerador.
CO2e emissions and from consumption of electricity, thermal energy, and fuel from vehicle fleets and generators 
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Reciclagem de cartão e papel
Recycling of cardboard and paper

Reciclagem de plástico
Recycling of plastic

Reciclagem de vidro
Recycling of glass

Emissão de gases com efeito 
de estufa
Greenhouse gas emissions

23

2 academias | 62 participantes
2 academies | 62 participants

33 ações | 1.740 participantes
22.006 horas
33 initiatives | 1,740 participants

22,006 hours

8 mestrandos
8 master’s degree students

Nível médio de satisfação: 7 
(escala de 1 a 10) 
Taxa de participação: 72%
Average satisfaction level 7 

(scale of 1 to 10) 

Participation rate: 72%

23 acidentes; 14 dos quais in itinere (61%)
23 accidents; 14 of which 

commuting accidents (61%)

1.120 participantes | 2.259 horas
1,120 participants | 2,259 hours

120 crianças
120 children

133 kWh/mês/utilizador
133 kWh/month/user

119 kWh/mês/utilizador
119 kWh/month/user

0,62 m3/mês/utilizador
0.62 m3/month/user

76 l/mês/viatura
76 L/month/vehicle

40 l/mês/utilizador
40 L/month/user

7 l/mês/utilizador
7 L/month/user

160 g/mês/utilizador
160 g/month/user

492.039 kg CO2e

492,039 kg CO2e 

TEMA  TOPIC MÉTRICA  MEASUREMENT RESULTADO  RESULT ÂMBITO  SCOPE

CLIENTES   CUSTOMER

COLABORADORES   STAFF

SOCIAL   SOCIAL

AMBIENTE1   ENVIRONMENT 

1 Valores relativos às instalações da sede, no Parque das Nações, em Lisboa
1 Amounts related to head office facilities in Parque das Nações in Lisbon.
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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 ao Relatório anual 

de gestão, relativo ao Governo

de 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.

No presente 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”).

Novabase, Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A. (hereinafter 

called “Novabase” or “company”) has 

chosen to publish a separate annex 

to its annual report on the topic of 

corporate governance, in compliance 

with Article 245/A of the Securities 

Code and in accordance with the 

provisions of CMVM Regulation no. 

01/2010 on the Governance of Listed 

Companies, organized according to 

the scheme outlined in Annex I to this 

CMVM regulation.

In this report, Novabase indicates 

which recommendations have been 

adopted and not adopted from the 

CMVM 2010 Corporate Governance 

Code (“Recommendations”), 

published in January 2010 (“Corporate 

Governance Code”).

8
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Este anexo, que faz parte integrante 

do Relatório anual de gestão de 2011 

da Novabase, contém informação 

que respeita as exigências do artigo 

7º do Código dos Valores Mobiliáriose 

inclui remissões para outros anexos 

ao referido Relatório anual de gestão.

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.

This annex, which is an integral part 

of Novabase’s 2011 annual report, 

contains information complying with 

the requirements of Article 7 of the 

Securities Code and references to 

other annexes.

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.
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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.

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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A este respeito, importa salientar que 

a AEM – Associação de Empresas 

Emitentes de Valores Cotados em 

Mercado e a Universidade Católica 

Portuguesa apresentaram em 

2011 um estudo sobre o grau de 

observância das recomendações 

vigentes relativas ao governo das 

sociedades em Portugal, ponderadas 

em função da sua afinidade com 

diversos benchmarks internacionais, 

podendo computar valores totais no 

intervalo 5.000 a 10.000 (acolhimento 

completo das recomendações 

consideradas relevantes) e atribuindo 

classificações desde a notação de D 

(rating mínimo) até à notação de AAA 

(rating máximo).

A Novabase obteve em 2011 um rating 

de AA, correspondendo-lhe uma 

pontuação de 9.517,876.

To this respect, i tis noteworthy that 

AEM – Associação de Empresas 

Emitentes de Valores Cotados em 

mercado – and Universidade Católica 

Portuguesa have presented in 2011 a 

study on the degree of compliance 

of the rules and recommendations 

on corporate governance in Portugal, 

attributed according to differente 

international benchmarks, with values 

between 5.000 and 10.000 (full 

compliance with recommendations 

considered as relevant) and with 

ratings from D (minimum) to AAA 

(maximum).

 

Novabase has obtained in 2011 a AA 

rating, corresponding to a score of 

9,517.876.



3
10

7892

9 56
M



3
10

7892

9 56
M



84

NOVABASE  RELATÓRIO E CONTAS 2011 ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS

Desempenho Financeiro
e Bolsista
Financial and Stock
Performance
EVOLUÇÃO 

DOS INDICADORES CHAVE

VOLUME DE NEGÓCIOS

O volume de negócios da Novabase, 

em 2011, atingiu os 229,6 M¤ (milhões 

de euros), valor que corresponde a um 

decréscimo de 2,8% face aos 236,3 M¤ 

registados em 2010, em grande medida 

devido à contracção em Portugal 

na componente de produto.

CHANGES IN KEY INDICATORS

TURNOVER

Novabase’s turnover in 2011 was 

229.6 M¤ (million euros), a decrease 

of 2.8% compared to 236.3 M¤ in 2010, 

in great deal due to the contraction 

of business in Portugal in the product 

component.
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Por sua vez, o negócio internacional 

cresceu 30,5% em 2011, reflectindo a 

aposta nos mercados fora de Portugal. 

Do volume de negócios total, 19,9% 

são gerados fora de Portugal, ou seja 

45,6 M¤, que comparam com os 34,9 

M¤ registados em 2010. 

O negócio fora de Portugal gerado 

na Business Solutions cresceu para 

16,1% da respectiva facturação (14,5% 

em 2010). Igualmente, na IMS, a 

componente internacional subiu para 

26,4% (16,2% em 2010) e na Digital TV 

aumentou para 16,2% (8,9% em 2010).

Do volume de negócios total gerado 

em 2011, a prestação de serviços 

representa 57,8%, o que compara com 

56,0% em 2010, em linha com o foco 

estratégico da Novabase de conferir 

maior valor acrescentado às suas 

ofertas.

On the other hand, international 

business grew 30.5% in 2011, reflecting 

a strong focus on markets outside 

Portugal. 19.9% of Novabase’s total 

turnover, 45.6 M¤, are originated 

from outside Portugal, compared to 

34.9 M¤ in 2010. Business Solutions 

business originating from outside 

Portugal increased to 16.1% of its 

sales (14.5% in 2010). Likewise, at IMS, 

international business grew to 26.4% of 

its sales (16.2% in 2010) and in Digital 

TV increased to 16.2% (8.9% in 2010).

 

Of the total turnover generated in 

2011, services accounted for 57.8%, 

compared to 56.0% in 2010, in line with 

Novabase’s strategic focus of adding 

more value to its offerings.

VOLUME DE NEGÓCIOS
POR GEOGRAFIA

TURNOVER BY GEOGRAPHY

PORTUGAL  PORTUGAL

ESTRANGEIRO  ABROAD

2010

14.8%

85.2%

2011

19.9%

80.1%
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EBITDA

O EBITDA atingiu 14,2 M¤ em 2011, 

o que representa um decréscimo 

de 35,7% face aos 22,2 M¤ obtidos 

em 2010, mas está dentro do intervalo 

do Guidance anual divulgado 

em Julho, de 14-17 M¤ e 6,1%-7,4% 

de margem (-8,1% abaixo do meio 

do intervalo e -0,5 pontos %).

Este valor espelha os custos 

de internacionalização e a 

pressão conjuntural que afectou 

negativamente os negócios IMS 

e DTV, e a rentabilidade das vendas.

A margem EBITDA cifrou-se em 6,2%, 

abaixo dos 9,4% de margem obtida 

em 2010.

EBITDA

EBITDA reached 14.2 M¤ in 2011, 

a decrease of 35.7% compared to 

22.2 M¤ in 2010, but still within 

the range of the annual Guidance 

disclosed in July of 14-17 M¤ and 

6.1%-7.4% of margin (-8.1% below 

the middle of the range and -0.5 

percentage points).

This figure reflects the costs 

associated to internationalization 

and the intense competitive pressure 

which affected mainly the IMS and 

DTV businesses, and the profitability 

in product sales. 

The EBITDA margin was 6.2%, below 

the 9.4% margin obtained in 2010.
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RESULTADOS

Os Resultados Líquidos Consolidados, 

depois dos Interesses que não 

controlam e dos Resultados das 

operações descontinuadas, atingiram 

2,7 M¤, uma redução de 79,7% face 

ao valor de 13,1 M¤ registado em 2010, 

fortemente penalizados pelos custos 

de reestruturação e pelos resultados 

financeiros.

Em 2011, os Lucros por Acção 

atingiram 0,09 Euros por acção, 

registando um decréscimo face ao 

valor registado em 2010, de 0,43 

Euros por acção.

RESULTS

Consolidated Net Profit, after Non-

Controlling interests and Results from 

discontinued operations reached 

2.7 M¤, a decrease of 79.7% compared 

to 13.1 M¤ in 2010, strongly penalized 

by restructuring costs and financial 

results.

Earnings per Share were 0.09 euros in 

2011, registering a decrease compared 

to the 0.43 euros in 2010.
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A evolução comparativa do EBITDA 

para os Resultados Líquidos é a 

seguinte:

Os Custos de reestruturação atingiram 

o montante de 3,5 M¤, consequência 

das medidas implementadas pela 

gestão da Novabase para a melhoria 

da competitividade, pela redução 

do custo unitário de produção.

Trends in EBITDA to Net Profit were as 

follows:

Restructuring costs amounted to 

3.5 M¤, and are the result of the 

measures decided by Novabase’s 

management to improve 

competitiveness, by decreasing 

the average production cost.
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M¤

14.2

As Amortizações atingiram -6,1 M¤, 

um aumento de 0,6 M¤ face ao valor 

registado em 2010 (-5,5 M¤).

Os Resultados Operacionais (EBIT) 

atingiram os 4,6 M¤, o que reflecte um 

decréscimo de 72,3% face ao período 

homólogo (16,7 M¤).

Os Resultados Financeiros foram 

negativos em 1,5 M¤, uma quebra de 

1,1 M¤, assente fundamentalmente 

na diminuição dos ganhos cambiais 

face ao ano anterior (de -0,8 M¤), 

e na reavaliação do portfolio dos 

investimentos no segmento de 

Venture Capital (-0,3 M¤).

Depreciation and amortization 

reached -6.1 M¤, an increase of 0.6 M¤ 

compared to 2010 (-5.5 M¤).

Operating Profit (EBIT) was 

4.6 M¤, reflecting a decrease of 72.3% 

compared to 2010 (16.7 M¤).

Financial Results were minus 1.5 M¤, 

a drop of 1.1 M¤, fundamentally based 

on the decline in the foreign exchange 

gains recorded compared to the same 

period of last year (of -0.8 M¤), and 

on re-evaluation of the portfolio of 

investments in the Venture Capital 

segment (-0.3 M¤).
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Os Resultados Antes de Impostos 

(RAI) foram, neste período, de 3,1 M¤, 

registando um decréscimo de 80,9% 

versus os 16,3 M¤ registados em 2010.

O Imposto corrente ascendeu 

a -3,1 M¤, enquanto o Imposto 

diferido activo resultou num proveito 

de imposto de 2,2 M¤, pelo que 

o Imposto sobre o Rendimento 

de 2011 se fixou em -0,9 M¤.

Os Interesses que não controlam 

atingiram -0,3 M¤ em 2011, que 

comparam com -0,6 M¤ em 2010. 

Esta evolução deve-se sobretudo 

aos resultados negativos 

da participada Collab, parcialmente 

compensada pela melhoria dos 

resultados das participadas Celfocus 

e NBASIT, em Angola.

Os Resultados das operações 

descontinuadas ascenderam a um 

ganho de 0,7 M¤. Este valor inclui 

um efeito positivo pela finalização 

do processo de encerramento da área 

‘Mobility Solutions’, descontinuada 

em 2008, com valor inferior ao 

provisionado. Adicionalmente, reflecte 

um impacto negativo relacionado 

com o desfecho do processo 

de execução fiscal contra a empresa 

Novabase Brasil, descontinuada 

no decurso de 2004.

Earnings Before Taxes (EBT) in 2011 

were 3.1 M¤, which reflects a decrease 

of 80.9% compared to 16.3 M¤ in 2010.

Current taxes reached -3.1 M¤, while 

Deferred taxes resulted in 2.2 M¤, for a 

2011 Income tax expense of -0.9 M¤.

Non-controlling interests were -0.3 M¤ 

in 2011, compared to -0.6 M¤ in 2010. 

This evolution is mainly due to the 

negative results of subsidiary Collab, 

partially offset by the improvement of 

the results of subsidiaries Celfocus and 

NBASIT, in Angola.

Results from discontinued operations 

reached a 0.7 M¤ profit in 2011. This 

figure includes a positive effect by 

the completion of the closure process 

of the ‘Mobility Solutions’ area, 

discontinued during 2008, with a 

value lower than the one provisioned. 

Additionally, it reflects a negative 

impact related to the outcome of 

the tax execution procedure against 

the company Novabase Brasil, 

discontinued during 2004.
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CASH

Em 2011, a Novabase apresentou 

um desempenho negativo a nível 

da geração de cash, embora sem 

recurso ao factoring desde o primeiro 

semestre de 2009. A Novabase 

terminou o ano de 2011 com 14,7 M¤ 

em net cash, que compara com 21,1 M¤ 

em 2010.

A 6 de Junho de 2011, a Novabase 

remunerou os seus accionistas no 

valor total de 4,0 M¤ (0,13¤/acção). 

Adicionalmente, a 22 de Julho de 2011, 

foi distribuído o montante de 1,8 M¤ 

a Interesses que não controlam. 

Os custos de reestruturação 

e a degradação do prazo médio 

de recebimentos contribuíram 

também para a evolução negativa 

do cash em 6,5 M¤ durante o ano.

CASH

In 2011, Novabase had a negative 

performance in terms of cash 

generation, although without the use 

of factoring since the first half of 2009. 

Novabase ended 2011 with 14.7 M¤ in 

net cash compared to 21.1 M¤ in 2010.

On June 6th 2011, Novabase paid its 

shareholders a total amount of 4.0 

M¤ (0.13¤ /share). Additionally, on 

July 22nd 2011, the amount of 1.8 M¤ 

was distributed to Non-controlling 

interests. 

The restructuring costs and the 

degradation of the DSO (Days 

Sales Outstanding) indicator also 

contributed to the negative evolution 

of 6.5 M¤ in cash during the year.
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INVESTIMENTO

O valor do investimento recorrente 

consolidado ascendeu, em 2011, 

a 3,0 M¤. Este valor, que corresponde 

a saída de cash do Balanço, 

decompõe-se em três parcelas, uma 

primeira parcela relativa a intangíveis 

em curso no valor de 1,7 M¤ referente 

ao desenvolvimento de projectos 

ainda em curso, uma segunda parcela, 

no valor de 0,5 M¤, relativa a licenças 

e software informático, e uma terceira 

parcela, no valor de 0,8 M¤, relativa 

a activos fixos tangíveis, como 

mobiliário e equipamento diverso.

O investimento não recorrente foi 

positivo, no valor total de 1,2 M¤, 

correspondendo, por um lado, a 

aquisições com carácter não regular 

ou usual, no montante de 1,0 M¤ 

(correspondem a uma saída de cash), 

e por outro lado, a transferências, 

variações de perímetro e abates, no 

montante de 0,2 M¤ (non-cash items).

CAPITAL EXPENDITURE

Consolidated recurring investment 

reached 3.0 M¤ in 2011. This amount, 

which corresponds to a cash write-

off, is divided into three parts: one 

pertaining to work in progress in 

the amount of 1.7 M¤ related to the 

development of projects that are still 

under construction, a second part 

in the amount of 0.5 M¤ related to 

licenses and software, and a third 

part in the amount of 0.8 M¤ related 

to other tangible assets, such as 

furnishings.

Non-recurring investment was positive, 

in the total amount of 1.2 M¤, 

comprised of extraordinary 

acquisitions of 1.0 M¤ (corresponding 

to cash write-offs) and transfers, 

changes in the consolidation perimeter 

and write-offs of 0.2 M¤ (non-cash 

items).
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Intangíveis em curso 
Work in Progress

Transferência p/ Activos Intangíveis 
Transfer to Intangible Assets 

Sub-Total (1)

INTANGÍVEIS EM CURSO  WORK IN PROGRESS

-0.8

-0.8

1.7

1.7

1.7

-0.8

0.9

I&D 
R&D

Propriedade Industrial e Outros Direitos 
Industrial Property and Other Rights

Goodwill 
Goodwill 

Sub-Total (2)

ACTIVOS INTANGÍVEIS  INTANGIBLE ASSETS

0.8

0.2

0.1

1.1

Eq. Transporte / Leasing / AOV 
Transport Equipment / Leasing / OR

Outros Activos Tangíveis 
Other Tangible Assets 

Sub-Total (3)

Total

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  TANGIBLE ASSETS

0.2

0.7

0.9

1.2

-0.6

0.5

0.5

0.2

0.8

0.8

3.0

0.8

0.7

0.1

1.6

0.2

1.5

1.7

4.2

INVESTIMENTO 

CAPITAL EXPENDITURE
NÃO RECORRENTE

NON-RECURRING
RECORRENTE

RECURRING
TOTAL
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RECURSOS HUMANOS

Em 2011, a Novabase realizou uma 

reestruturação com o duplo objectivo 

de melhorar a competitividade 

doméstica, principalmente ao nível 

dos custos, e de reforçar 

os meios, sobretudo os humanos, 

para a continuação do crescimento 

internacional.

A Novabase teve em média, em 2011, 

2109 colaboradores, o que representa 

um acréscimo de 5,3% face a 2010 

(2003). 

A distribuição de colaboradores pelas 

várias áreas da Novabase é a que se 

mostra na figura seguinte:

Este crescimento no número médio 

de colaboradores não reflecte ainda 

a redução de efectivos, ocorrida 

fundamentalmente no último trimestre 

do ano.

HUMAN RESOURCES

In 2011, Novabase conducted a 

restructuring process with the double 

objective of improving its domestic 

competitiveness, mainly in terms of 

costs, and reinforcing the means, 

especially human resources, to 

continue the international growth.

Novabase had an average of 2,109 

employees in 2011, an increase of 5.3% 

compared to 2,003 in 2010. 

The following table shows the 

breakdown of employees among 

Novabase’s various business areas:

This increase in the average number 

of employees does not yet reflect 

the reduction of personnel occurred 

mainly in the last quarter of the year.
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RESUMO DA ACTIVIDADE

O ano de 2011 foi marcado por um 

acentuado agravamento do contexto 

macroeconómico, que originou 

uma degradação do desempenho 

operacional da empresa. Neste 

contexto, a Novabase redefiniu a sua 

estrutura com o objectivo de melhorar 

a competitividade das operações, 

ficando mais adaptada às novas 

condições do mercado.

Foi também implementado um novo 

modelo de ofertas, mais diferenciado 

e próximo das necessidades dos 

clientes. A Novabase tem a sua 

actividade estruturada em função 

de seis sectores (Telecoms & Media, 

Financial Services, Government 

& Healthcare, Energy & Utilities, 

Aerospace & Transportation e 

Manufacturing & Services) e agregada 

em quatro áreas de negócio (Business 

Solutions - BS, Infrastructures & 

Managed Services - IMS, Digital TV - 

DTV - e Venture Capital - VC).

A Business Solutions passou a incluir 

o negócio da Novabase Consulting e 

das áreas de Ticketing e de Managed 

Services (vertente aplicacional 

do outsourcing) anteriormente 

consideradas na Novabase IMS. 

O quadro abaixo mostra o volume 

de negócios e o EBITDA referentes a 

2009 e a 2010 incluídos na Novabase 

IMS, e que transitaram em 2011 para o 

perímetro da Business Solutions:

BUSINESS SUMMARY

The year 2011 was marked by 

a dramatic worsening of the 

macroeconomic environment, which 

led to a degradation of the operating 

performance of the company. In 

this context, Novabase redefined its 

structure with the aim of improving 

the competitiveness of operations, 

being more adapted to new market 

conditions.

A new offer model was also 

implemented, which is more 

differentiated and closer to the needs 

of the customers. Novabase’s activity 

is structured around six industries 

(Telecoms & Media, Financial Services, 

Government & Healthcare, Energy & 

Utilities, Aerospace & Transportation 

and Manufacturing & Services) 

and aggregated into four business 

areas (Business Solutions - BS, 

Infrastructures & Managed Services 

- IMS, Digital TV - DTV- and Venture 

Capital - VC).

Business Solutions now includes the 

business of Novabase Consulting and 

the areas of Ticketing and Managed 

Services (application outsourcing area) 

previously considered within Novabase 

IMS. The table below shows the 

Turnover and EBITDA for 2009 and 

2010 included in Novabase IMS, which 

moved to the perimeter of Business 

Solutions in 2011:

TICKETING & MANAGED SERVICES 

TICKETING & MANAGED SERVICES
2010

VOLUME DE NEGÓCIOS (M¤)  TURNOVER (M¤) 8.198

2009

9.009

EBITDA (M¤)  EBITDA (M¤) 0.8961.447
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A actividade da empresa em 2011 foi 

também marcada pela concretização 

de algumas parcerias estratégicas 

e entrada em novos negócios.

De destacar, a parceria que 

a Novabase estabeleceu com 

a Microsoft, no âmbito da qual as duas 

empresas vão passar a disponibilizar 

uma oferta conjunta de soluções de 

produtividade para grandes empresas, 

num modelo de cloud computing. 

Igualmente, a Novabase assinou uma 

parceria com a FICO (multinacional 

americana de tecnologia de suporte 

à decisão e análise preditiva 

de informação) para o fornecimento 

de soluções de topo para suporte 

à decisão em Portugal. No último 

trimestre de 2011, a Novabase 

estabeleceu uma parceria com 

a empresa alemã Softpro, reforçando 

o leque de soluções na área da 

assinatura electrónica nos processos 

de negócio.

No que se refere a novos negócios, 

a Novabase reforçou a aposta 

no sector Aeroespacial com a 

aquisição da totalidade do capital da 

Evolvespace Solutions, cuja maioria 

da actividade é internacional, 

em países como a Alemanha, Reino 

Unido, França e Itália. 

Na área de Venture Capital, foi 

decidido proceder à constituição 

do novo Fundo de Capital de 

Risco Novabase Capital Inovação 

e Internacionalização, com um 

capital total de 11,36 M¤. O mesmo 

é constituído de duas dotações 

The company’s activity in 2011 was also 

marked by new strategic partnerships 

and entry on new businesses.

Noteworthy is the partnership that 

Novabase established with Microsoft, 

under which the two companies 

will now deliver a joint offering of 

productivity solutions for large 

enterprises, in a cloud computing 

model. Also, Novabase signed a 

partnership with FICO (American 

multinational company specialising 

in decision support and predictive 

information analysis technology) to 

provide top solutions for decision 

support in Portugal. In the last quarter 

of 2011, Novabase closed a partnership 

with the German company Softpro, 

reinforcing Novabase’s range of 

solutions in the area of electronic 

signatures in business processes.

With regard to new businesses, 

Novabase strengthened its focus 

on the Aerospace industry with 

the acquisition of 100% stake in 

Evolvespace Solutions, which majority 

of business is international in countries 

such as Germany, UK, France and Italy. 

In the Venture Capital area, it was 

decided to establish a new venture 

capital fund ‘Novabase Capital 

Inovação e Internacionalização’, up to 

a total capital of 11.36 M¤. The referred 

fund has two specific provisions, with 
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autónomas apoiadas pelos Programas 

COMPETE em 5,0 M¤ e POR Lisboa 

(focada na fase Early Stage) 

em 0,5 M¤. Este fundo já realizou 

os seus primeiros investimentos 

nas sociedades FeedZai, empresa 

dedicada ao desenvolvimento 

de soluções para processamento 

de grandes volumes de dados 

em tempo real, e PowerGrid, 

empresa focada no desenvolvimento 

de uma plataforma aplicacional 

para SmartGrids.

Adicionalmente, foi realizada uma 

participação no Fundo de Capital 

de Risco IStart I, até ao máximo de 

0,3 M¤. O Fundo, gerido pela Espírito 

Santo Ventures, tem um capital total 

de 5,02 M¤, sendo comparticipado 

em 1,25 M¤ pelo Programa COMPETE 

e em 1,008 M¤ pelo POR Lisboa.

Estas duas iniciativas estão integradas 

no QREN e beneficiam de co-

financiamento da União Europeia via 

FEDER.

2011 foi também um ano de 

reconhecimento da Novabase pela sua 

actividade em diversas tecnologias 

e serviços. De realçar, a nomeação 

recebida como Partner of the Year 

pela Microsoft a nível mundial, pela 

sua excelência em inovação, os 

prémios atribuídos pela Cisco nas 

áreas de Datacenter, Video e Avant 

Garde, e a distinção como Industry 

Partner of the Year pela Oracle, no 

âmbito dos Oracle Excellence Awards.

a contribution from the COMPETE 

Program of 5.0 M¤ and the POR 

Lisboa Program (focused on the Early 

Stage phase) of 0.5 M¤. This fund has 

already made its first investments in 

the companies FeedZai, dedicated to 

developing solutions for processing 

large volumes of data in real time, and 

PowerGrid, a company focused on 

developing an application platform for 

SmartGrids.

Additionally, a stake in Venture 

Capital Fund Istart I was taken, up 

to a maximum of 0.3 M¤. The Fund, 

managed by Espírito Santo Ventures, 

has a total capital of 5.02 M¤, being 

co-financed in 1.25 M¤ from the 

COMPETE Program and 1.008 M¤ 

from the POR LISBOA Program.

These two initiatives are integrated in 

the NSRF and are co-financed by the 

European Union via the ERDF.

2011 was also a year of recognition 

for Novabase by its activity in various 

technologies and services. To be 

noted, the worldwide acknowledgment 

as Partner of the Year by Microsoft, for 

excellence in innovation, the awards 

by Cisco in the Datacenter, Video and 

Avant Garde areas, and the distinction 

as Industry Partner of the Year by 

Oracle, under the Oracle Excellence 

Awards.
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A decomposição percentual 

do volume de negócios e do EBITDA 

pelos diferentes negócios, em 2011, 

é a seguinte:

The percent breakdown of turnover 

and EBITDA, by business area, was as 

follows in 2011:
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BUSINESS SOLUTIONS

A Business Solutions apresentou em 

2011 uma equipa de 1335 consultores 

e contribuiu com 39% do volume 

de negócios total da Novabase e com 

77% do EBITDA total gerado em 2011.

O volume de negócios global desta 

área atingiu 89,6 M¤, o que representa 

um crescimento de 0,9% face ao valor 

de 2010.

O EBITDA da Business Solutions 

em 2011 diminuiu 7,5% em termos 

homólogos (de 11,8 M¤ para 

10,9 M¤), fixando-se a margem 

EBITDA nos 12,2% (que compara 

com 13,3% em 2010). Esta evolução 

reflecte sobretudo a pressão 

conjuntural nos preços.

BUSINESS SOLUTIONS

In 2011, Business Solutions had a team 

of 1,335 consultants, and generated 

39% of Novabase’s total turnover and 

77% of the total EBITDA.

This business area’s total turnover 

was 89.6 M¤, an increase of 0.9% 

compared to 2010.

Business Solutions EBITDA fell 7.5% in 

2011 in equivalent terms (from 11.8 M¤ 

to 10.9 M¤), with an EBITDA margin 

of 12.2% (compared to 13.3% in 2010). 

This evolution reflects mainly the 

conjunctural pressure on prices.
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INFRASTRUCTURES 

& MANAGED SERVICES 

Em 2011, a IMS dispôs de uma força 

laboral de 345 colaboradores 

e contribuiu com 37% do volume 

de negócios e com 32% do EBITDA 

total gerado pela Novabase.

O volume de negócios global desta 

área atingiu 86,0 M¤, o que representa 

um decréscimo de 9,4% face ao valor 

de 2010.

O EBITDA da IMS em 2011 diminuiu 

41,2% em termos homólogos

(de 7,8 M¤ para 4,6 M¤), fixando-se 

a margem EBITDA nos 5,3% 

(que compara com 8,2% em 2010). 

A evolução da IMS deve-se fundamen-

talmente à forte pressão nos preços 

na componente de produto, apesar 

do crescimento dos serviços (+2,5%) 

e das vendas internacionais (+47,1%).

INFRASTRUCTURES 

& MANAGED SERVICES 

IMS had a workforce of 345 employees 

in 2011, and generated 37% of 

Novabase’s turnover and 32% 

of the total EBITDA.

This business area’s total turnover 

reached 86.0 M¤, a decrease of 9.4% 

compared to 2010.

The EBITDA of IMS fell 41.2% in 2011

in equivalent terms (from 7.8 M¤ to 

4.6 M¤), with an EBITDA margin of 

5.3% (compared to 8.2% in 2010). IMS’s 

evolution is mainly due to the pressure 

on prices in the product sales compo-

nent, despite the growth in services 

(+2.5%) and international sales (+47.1%). 
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DIGITAL TV 

A Digital TV dispôs de uma massa 

crítica de 283 colaboradores 

e contribuiu com 23% do volume 

de negócios e -1% do EBITDA 

total gerado em 2011.

O volume de negócios global desta 

área atingiu 52,8 M¤, o que representa 

um crescimento de 7,1% face ao 

valor de 2010. Esta evolução do 

volume de negócios da Digital TV 

reflecte sobretudo o crescimento da 

componente internacional (+94,7%).

O EBITDA da Digital TV em 2011 

diminuiu 102,8% em termos 

homólogos (de 2,2 M¤ para -0,1 

M¤), fixando-se a margem EBITDA 

nos -0,1% (que compara com 4,4% 

em 2010). O EBITDA desta área foi 

penalizado pela pressão nos preços 

na componente de vendas, e por uma 

provisão não recorrente para cliente 

em situação de protecção de credores 

no valor de 1,3 M¤.

DIGITAL TV 

Digital TV had a critical mass of 283 

employees, and generated 23% of 

Novabase’s turnover and -1% of the 

total EBITDA.

This business area’s total turnover was 

52.8 M¤, an increase of 7.1% compared 

to 2010. This evolution in Digital TV’s 

turnover reflects the international 

business growth (+94.7%).

The EBITDA of Digital TV fell 102.8% in 

2011 in equivalent terms (from 2.2 M¤ 

to -0.1 M¤), with an EBITDA margin of 

-0.1% (compared to 4.4% in 2010). This 

area’s EBITDA was penalized by the 

pressure on prices in the product sales 

component, and by a non-recurring 

provision of 1.3 M¤ for a client acting in 

accordance to the rules providing for 

the protection of creditors.
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VENTURE CAPITAL

Em 2011, a Venture Capital dispôs 

de uma massa crítica de 47 

colaboradores e contribuiu com 1% 

do volume de negócios e -8% do 

EBITDA total gerado pela Novabase.

O volume de negócios global desta 

área atingiu 1,2 M¤, o que representa 

um decréscimo de 63,6% face 

ao valor de 2010. 

O EBITDA da Venture Capital 

em 2011 diminuiu, em termos 

homólogos, de 0,4 M¤ para -1,2 M¤, 

fixando-se a margem EBITDA nos 

-100,4%. Estes resultados devem-se 

fundamentalmente à performance 

da participada Collab.

COMPORTAMENTO BOLSISTA

O ano de 2011 foi caracterizado 

por uma desvalorização dos índices 

PSI20 e EuroStoxx Technology, 

de 27,6% e 12,8%, respectivamente. 

A cotação da acção Novabase em 2011 

desvalorizou-se 27,9%, sobretudo 

no último trimestre do ano (12,4%).

A rotação representou 17,5% 

do capital da Novabase, tendo 

sido transaccionadas 5,5 milhões 

de acções, valores inferiores aos 

ocorridos em 2010 (rotação de 22,5% 

do capital, tendo sido transaccionados 

7,1 milhões de acções).

VENTURE CAPITAL

Venture Capital had a critical mass of 

47 employees in 2011, and generated 

1% of Novabase’s turnover and -8% of 

the total EBITDA.

This business area’s total turnover 

reached 1.2 M¤, a decrease of 63.6% 

compared to 2010. 

Venture Capital’s EBITDA decreased 

in 2011, in equivalent terms, from 

0.4 M¤ to -1.2 M¤, with an EBITDA 

margin of -100.4%. These results 

essentially reflect the performance 

of the subsidiary Collab.

STOCK PERFORMANCE

2011 was marked by a loss in the PSI20 

and in the EuroStoxx Technology 

Indexes, of 27.6% and 12.8%, 

respectively. Novabase’s share price 

lost 27.9% in 2011, mainly during the 

last quarter of the year (12.4%).

Share turnover accounted for 17.5% 

of Novabase’s capital, with 5.5 million 

shares traded, less than in 2010 

(turnover of 22.5% of capital, with 7.1 

million shares traded). 
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Em 2011, a Novabase remunerou 

os seus accionistas em 0,13¤/acção.

In 2011, Novabase paid 0.13¤/share 

to its shareholders.
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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 2011 esteve 

em linha com a média das 

performances das outras acções.

In comparing Novabase’s share price 

with other similar companies from 

Europe’s IT sector, one can see that 

Novabase share’s performance was in 

line with the average performance of 

other shares.
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O price target médio referenciado 

pelos analistas que cobrem 

a Novabase é de 3,70 Euros 

(upside médio de 77,0%).

A cotação média, ponderada pela 

quantidade, do título Novabase 

em 2011 cifrou-se em 2,67 Euros 

por acção. Foram transaccionadas 

5,5 milhões de acções em todas 

as 257 sessões de bolsa de 2011, 

correspondentes a um valor 

de transacção de 14,7 M¤.

O número médio diário de acções 

transaccionadas fixou-se em 21,4 mil 

títulos, correspondente a um valor 

médio diário de cerca de 0,1 M¤.

A cotação no último dia de bolsa 

de 2011, 30 de Dezembro de 2011, 

fixou-se nos 2,09 Euros, o que 

representa uma desvalorização de 

27,9% face aos 2,90 Euros com que 

a Novabase se fixou no final de 2010.

A cotação de fecho máxima ocorrida 

em 2011 atingiu os 3,21 Euros 

enquanto o valor mínimo de fecho 

registado fixou-se nos 1,70 Euros. 

A capitalização bolsista, no final 

de 2011, fixou-se em 65,6 M¤.

The average target price from analysts 

covering Novabase is 3.70 Euros 

(average upside of 77.0%).

The average Novabase share price 

weighted by quantity in 2011 was 2.67 

Euros per share. 5.5 million shares 

were traded in all 257 stock exchange 

sessions in 2011, corresponding to a 

trading value of 14.7 M¤.

The daily average number of shares 

traded was 21.4 thousand shares, 

corresponding to a daily average value 

of about 0.1 M¤.

The share price on the last day of 

trading of 2011, 30 December 2011, was 

2.09 Euros, which represents a loss of 

27.9% compared to the 2.90 Euros that 

Novabase shares registered at the end 

of 2010.

The maximum closing price achieved in 

2011 was 3.21 Euros, while the minimum 

closing price recorded was 1.70 Euros. 

Market capitalization at the end of 2011 

was 65.6 M¤.
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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.

RISKS

The Group’s activities expose it to a 

variety of financial risks. 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.

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)

2011

1.70

3.21

2.67

2.09

5.5

65.6

2010

2.79

4.63

3.71

2.90

7.1

91.1

200720082009

3.272.103.27

5.915.075.05

5.173.874.39

3.274.594.44

20.221.08.5

102.7144.1139.4
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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.

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)

2011

1.70

3.21

2.67

2.09

5.5

65.6

2010

2.79

4.63

3.71

2.90

7.1

91.1

200720082009

3.272.103.27

5.915.075.05

5.173.874.39

3.274.594.44

20.221.08.5

102.7144.1139.4
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PERSPECTIVAS 2012

Os resultados anuais estão em linha 

com o Guidance divulgado em Julho 

de 2011 (volume de negócios de 

230 M¤ e EBITDA entre 14 e 17 M¤), 

mas próximos ao extremo inferior 

do intervalo de rentabilidade dada 

a actual situação conjuntural.

A Novabase implementou durante 2011 

um processo de melhoria 

da sua competitividade operacional 

e procedeu à revisão da estrutura 

dos sectores e dos negócios para estar 

mais adaptada às novas realidades dos 

mercados. Acredita assim estar mais 

preparada para enfrentar um contexto 

macroeconómico que se mantém 

difícil e incerto.

Em 2012, a Novabase pretende 

continuar a apostar no seu 

crescimento internacional, protegendo 

a posição no mercado nacional.

Em termos de Guidance, a Novabase 

espera um volume de negócios 

de 240 M¤ e um EBITDA entre 

os 16 M¤ e os 19 M¤.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 2012, até à emissão do presente 

relatório, ocorreram os seguintes 

factos relevantes:

Novabase informa sobre 

Novo Acordo Parassocial

Visando garantir a existência de 

estabilidade accionista para o 

próximo triénio, foi celebrado em 

30 de Janeiro de 2012 um acordo 

parassocial (adiante designado por 

Acordo Parassocial), subscrito pelos 

accionistas, Luís Paulo Cardoso 

Salvado, João Nuno da Silva Bento, 

Rogério dos Santos Carapuça, José 

Afonso Oom Ferreira de Sousa, Pedro 

Miguel Quinteiro Marques de Carvalho 

e Álvaro José da Silva Ferreira (adiante 

OUTLOOK FOR 2012

The annual results are in line with 

the Guidance disclosed in July 2011 

(turnover of 230 M¤ and EBITDA 

between 14 and 17 M¤), but near the 

lower end of the range of profitability 

given the current economic situation.

During 2011, Novabase implemented 

a process for the improvement of its 

operating competitiveness, and has 

revised the structure of its industries 

and businesses to be better suited 

to the new market realities. Thus we 

believe to be more prepared to face the 

macroeconomic context that remains 

difficult and uncertain.

In 2012, Novabase intends to continue 

focused in its international growth, 

holding its position in the domestic 

market.

In terms of Guidance, Novabase 

expects a turnover of 240 M¤ and an 

EBITDA between 16 M¤ and 19 M¤.

SUBSEQUENT EVENTS

In 2012, up until publication of this 

report, the following relevant facts 

occurred:

Novabase informs of new 

Shareholders’ Agreement

In view of ensuring shareholder stability 

for the next three years, 30 January 

2012 saw the signing of a Shareholders’ 

Agreement by shareholders Luís 

Paulo Cardoso Salvado, João Nuno 

da Silva Bento, Rogério dos Santos 

Carapuça, José Afonso Oom Ferreira 
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designados por Signatários), tendo 

por objecto 10.488.066 acções da 

Novabase, Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A. entre si 

detidas, que correspondem a 33,40% 

dos direitos de votos da referida 

sociedade. O Acordo Parassocial 

entrará imediatamente em vigor 

e será válido até 30 de Abril 

de 2015, substituindo o anterior acordo 

parassocial celebrado entre 

os Signatários.

Novabase informa sobre proposta 

de dividendos aos accionistas

O Conselho de Administração aprovou 

a intenção de propor à Assembleia 

Geral anual de 2012 a distribuição 

de 942.041,82 Euros aos accionistas. 

Este pagamento, que corresponde 

a um montante equivalente a 35,54% 

do resultado líquido consolidado, 

representa um dividendo de 

3 cêntimos de Euro por acção 

e enquadra-se na política de 

remuneração accionista definida pelo 

Conselho de Administração em 2011, 

que estipula propor à Assembleia Geral 

o pagamento anual de um montante 

compreendido entre 30% e 40% do 

resultado líquido consolidado que for 

apurado em cada exercício social.

Comunicado do Conselho de Ministros 

de 16 de Fevereiro de 2012

Na resolução do Conselho de 

Ministros de 16 de Fevereiro de 2012, 

foi decidido autorizar o Ministro da 

Educação e Ciência a realizar uma 

despesa com a aquisição de bens 

e correspondente indemnização a 

pagar à Novabase, pela resolução 

unilateral do contrato para aquisição 

dos serviços e bens necessários à 

infra-estrutura do sistema do Cartão 

Electrónico da Escola para as escolas 

públicas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 

básico e secundário. O valor máximo 

conjunto será de 4.500.000 Euros.

de Sousa, Pedro Miguel Quinteiro 

Marques de Carvalho and Álvaro 

José da Silva Ferreira (henceforth 

referred to as the signatories) centred 

on 10,488,066 Novabase shares held 

by them, corresponding to 33.40% 

of the company’s voting rights. The 

Shareholders’ Agreement shall come 

into force immediately and shall be 

valid until 30 April 2015, replacing the 

previous shareholders’ agreement 

signed by the signatories.

Novabase informs of dividend 

proposal to shareholders

The Board of Directors has approved 

its plan to propose, at the 2012 

General Meeting of Shareholders, 

the distribution ¤942,041.82 to 

shareholders. This distribution, 

corresponding to 35.54% of the 

consolidated net profit, represents 

a dividend of 3 euro cents per 

share and is part of the shareholder 

earnings policy laid out by the Board 

of Directors in 2011, which stipulates 

the proposal to the General Meeting 

of Shareholders of an annual payment 

ranging between 30% and 40% of 

consolidated net profit recorded in 

each financial year.

Cabinet press release 

of 16 February 2012

The Cabinet resolution of 16 February 

2012 decided to authorize the Minister 

of Science and Education to incur 

an expense related to acquisition 

of goods and the corresponding 

compensation payable to Novabase for 

unilateral cancellation of the contract 

for acquiring the services and goods 

necessary for the infrastructure of 

the Electronic School Card system 

for public schools grades 5 to 9 of the 

basic and secondary education system. 

The total maximum amount shall be 

4,500,000 Euros.
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In 2011, Novabase SGPS, SA 

had a consolidated net profit of 

¤2,650,613.62 (two million, six 

hundred and fifty thousand, six 

hundred and thirteen Euros and 

sixty two cents) and a net profit of 

¤10,749,501.24 (ten million, seven 

hundred and forty-nine thousand, five 

hundred and one Euros and twenty-

four cents) in the individual accounts.

On 2 February 2012, the company’s 

Board of Directors publicly 

announced its intention to propose, 

at the 2012 General Meeting of 

Shareholders, the distribution to 

shareholders of a total of ¤0.9 million, 

corresponding to annual profits to be 

distributed by means of a resolution 

to allocate profits. This distribution, 

corresponding to 35.54% of the 

consolidated net profit, is part of the 

shareholder earnings policy laid out 

by the Board of Directors in 2011, 

which stipulates the proposal to the 

General Meeting of Shareholders of 

an annual payment ranging between 

30% and 40% of consolidated net 

No exercício de 2011, a Novabase 

SGPS, SA apresentou um resultado 

líquido consolidado de ¤ 2.650.613,62 

(dois milhões, seiscentos e cinquenta 

mil, seiscentos e treze euros e 

sessenta e dois cêntimos) e um 

resultado líquido de ¤ 10.749.501,24 

(dez milhões, setecentos e quarenta 

e nove mil, quinhentos e um euros e 

vinte e quatro cêntimos) nas contas 

individuais.

 

No dia 2 de Fevereiro de 2012, 

o Conselho de Administração

da Sociedade divulgou ao mercado 

a sua intenção de propor à Assembleia 

Geral anual de 2012 a distribuição 

aos accionistas de um montante 

global de 0,9 M¤, respeitante 

a lucros do exercício a distribuir 

mediante deliberação de aplicação 

de resultados. Esta distribuição, 

que corresponde a um montante 

equivalente a 35,54% do resultado 

líquido consolidado, enquadra-

se na política de remuneração 

accionista definida pelo Conselho 

de Administração em 2011, que 

estipula propor à Assembleia Geral 

o pagamento anual de um montante 

compreendido entre 30% e 40% do 

resultado líquido consolidado que 

Proposta de Aplicação 
de Resultados
Proposal for the Allocation
of Profits

10
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profit recorded in each financial year, 

corresponding to a total payment to 

shareholders of 0.03 Euros per share, 

subject to the approval of the General 

Meeting of Shareholders.

Pursuant to legal and statutory 

provisions, the Board of Directors 

proposes that the net profit be 

allocated, on an individual basis, as 

follows:

1. In compliance with the provisions 

of law and the articles of association, 

¤537,475.06 (five hundred and thirty-

seven thousand, four hundred and 

seventy-five Euros and six cents), 

corresponding to 5% of the net profit 

for the year, be added to the statutory 

reserve;

2. In view of the aforementioned 

obligatory distribution of net profit 

for the year, the remainder of that 

amount totalling ¤942,041.82 (nine 

hundred and forty-two thousand 

and forty one Euros and eighty-two 

cents), corresponding to ¤0.03 (three 

euro cents) per share of the total 

number of shares issued, shall be paid 

to shareholders;

3. The remainder of net profit for the 

year in the amount of ¤9,269,984.36 

(nine million, two hundred and 

sixty-nine thousand, nine hundred 

and eighty-four Euros and thirty-six 

cents) shall be transferred to retained 

earnings.

Lisbon, 29 March 2012

Board of Directors

for apurado em cada exercício social, 

e traduzir-se-á num pagamento 

total aos accionistas de 0,03 euros 

por acção, sujeita a aprovação da 

Assembleia Geral.

Nos termos das disposições legais 

e estatutárias, o Conselho 

de Administração propõe que os 

resultados líquidos a título individual 

sejam distribuídos da seguinte forma:

1. Dando cumprimento ao disposto 

na lei e nos Estatutos, um montante 

de ¤ 537.475,06 (quinhentos e trinta 

e sete mil, quatrocentos e setenta 

e cinco euros e seis cêntimos), 

correspondente a 5% do resultado 

líquido do exercício, se destine ao 

reforço da reserva legal;

2. Atenta a afectação obrigatória do 

resultado líquido do exercício, acima 

mencionado, que, do remanescente 

desse resultado, sejam pagos aos 

accionistas ¤ 942.041,82 (novecentos 

e quarenta e dois mil, quarenta 

e um euros e oitenta e dois cêntimos), 

correspondendo a ¤ 0,03 (três 

cêntimos de euro) por acção, 

relativamente ao número total 

de acções emitidas;

3. Que o montante remanescente do 

resultado líquido do exercício, no valor 

de ¤ 9.269.984,36 (nove milhões, 

duzentos e sessenta e nove mil, 

novecentos e oitenta e quatro euros e 

trinta e seis cêntimos), seja transferido 

para resultados transitados.

Lisboa, 29 de Março de 2012

O Conselho de Administração
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Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

OFFICERS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

António Manuel de Carvalho F. Vitorino (Presidente Chairman)

Maria José Santana (Secretário Secretary)

COMISSÃO DE AUDITORIA  AUDIT COMMITTEE 

Luís Fernando de Mira Amaral (Presidente Chairman)

Manuel Alves Monteiro

João Luís Correia Duque

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  BOARD OF DIRECTORS

Rogério Santos Carapuça
Presidente Chairman

Luís Paulo Cardoso Salvado
CEO | CHRO | Consulting | Aerospace & Transportation

João Nuno da Silva Bento
Telecommunications & Media | Energy & Utilities | Digital TV | Venture Capital

Álvaro José da Silva Ferreira
Infrastructures & Managed Services | Angola

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas
CIO | CMO | Financial Services | Manufacturing & Services

Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes
CFO | CRO | CLO | Espanha

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

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

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

José Afonso Oom Ferreira de Sousa
Administrador não executivo Non executive director 

Joaquim Sérvulo Rodrigues
Administrador não executivo Non executive director

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho
Administrador não executivo Non executive director

1

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6
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11 7 12 10 8 9

43 6

Órgãos Sociais
Corporate Boards

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

OFFICERS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

António Manuel de Carvalho F. Vitorino (Presidente Chairman)

Maria José Santana (Secretário Secretary)

COMISSÃO DE AUDITORIA  AUDIT COMMITTEE 

Luís Fernando de Mira Amaral (Presidente Chairman)

Manuel Alves Monteiro

João Luís Correia Duque

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  BOARD OF DIRECTORS

Rogério Santos Carapuça
Presidente Chairman

Luís Paulo Cardoso Salvado
CEO | CHRO | Consulting | Aerospace & Transportation

João Nuno da Silva Bento
Telecommunications & Media | Energy & Utilities | Digital TV | Venture Capital

Álvaro José da Silva Ferreira
Infrastructures & Managed Services | Angola

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas
CIO | CMO | Financial Services | Manufacturing & Services

Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes
CFO | CRO | CLO | Espanha

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

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

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

José Afonso Oom Ferreira de Sousa
Administrador não executivo Non executive director 

Joaquim Sérvulo Rodrigues
Administrador não executivo Non executive director

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho
Administrador não executivo Non executive director

1

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6
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Anexos ao Relatório 
Consolidado de Gestão
Annexes to the Consolidated 
Board of Directors’ Report

INFORMATION CONCERNING 

STAKES HELD IN THE COMPANY 

BY MEMBERS OF THE BOARD 

OF DIRECTORS AND SUPERVISORY 

BOARDS AS AT 31 DECEMBER, 2011

(Under the terms of paragraph 5 

of Article 447º of the Portuguese 

Commercial Companies Code)

1The shareholding of each of these Shareholders 
corresponds to the last position reported 
to the company until December 31, 2011.

INFORMAÇÃO SOBRE A PARTICIPA-

ÇÃO DOS MEMBROS DOS ORGÃOS 

DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCA-

LIZAÇÃO NO CAPITAL DA EMPRESA 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

(De acordo com a disposição 

no n.º 5 do artigo 447º do Código 

das Sociedades Comerciais)

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 2011.

11

José Afonso Oom Ferreira de Sousa

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho

Luís Paulo Cardoso Salvado

João Nuno da Silva Bento

Rogério dos Santos Carapuça

Álvaro José da Silva Ferreira

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Manuel Fernando Macedo Alves Monteiro

Luís Fernando de Mira Amaral

João Luís Correia Duque

Total

IMOBILIZADO EM CURSO  WORK IN PROGRESS

2.514.947

2.170.679

2.018.047

1.899.799

1.884.787

1.189.423

103.324

9.000

6.305

500

11.796.811

8.01%

6.91%

6.43%

6.05%

6.00%

3.79%

0.33%

0.03%

0.02%

0.00%

37.57%

ACCIONISTAS1 

SHAREHOLDERS1

N.º ACÇÕES
NO. SHARES

% CAPITAL E DIREITO DE VOTO
% CAPITAL AND VOTING RIGHTS
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LIST OF SHAREHOLDERS 

WITH QUALIFYING STAKES 

AS AT 31 DECEMBER, 2011

(Under the terms of paragraph 4 

of Article 448º of the Portuguese 

Commercial Companies Code 

and Article 16º of the Portuguese 

Securities Code ‘PSC’)

1The shareholding of each of these Shareholders 
corresponds to the last position reported 
to the company until December 31, 2011.

LISTA DOS TITULARES DE 

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

(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’)

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 2011.

Partbleu, SGPS, SA

   ES TECH VENTURES, SGPS, SA

   Espírito Santo Fundo de Pensões, SA

   Elementos dos orgãos sociais  
   Corporate board members

Grupo Banco Espírito Santo, SA 
(termos do n.º1 do art.º 20 do CVM)  (paragraph 1 of Article 20 of PSC)

José Afonso Oom Ferreira de Sousa

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho

Luís Paulo Cardoso Salvado

João Nuno da Silva Bento

Rogério dos Santos Carapuça

Fernando Fonseca Santos

   Fundo Santander Acções Portugal

   Fundo Santander PPA

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

   Caixagest Acções Portugal

   Caixagest PPA

Caixagest — Técnicas de Gestão de Fundos, SA
(termos do n.º 1 do Art.º 20 do CVM) (paragraph 1 Article 20 of PSC)

IBIM2 Ltd

Total

   1.792.144

   1.149.395

   60
   

   1.413.967

   138.786

209.382

467.332

3.180.444

   

   

   
   

2.941.599

2.514.947

2.170.679

2.018.047

1.899.799

1.884.787

1.575.020

   

   

   1.552.753

   

1.189.423

676.714

648.486

22.252.698

10.13%

   

   

   
   

9.37%

8.01%

6.91%

6.43%

6.05%

6.00%

5.02%

   

   

   4.94.%

   

3.79%

2.16%

2.07%

70.87%

IMOBILIZADO EM CURSO  WORK IN PROGRESS

ACCIONISTAS1 

SHAREHOLDERS1

N.º ACÇÕES
NO. SHARES

N.º PARCIAL
PARTIAL NO.

% CAPITAL E DIREITO DE VOTO
% CAPITAL AND VOTING RIGHTS
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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)

LISTA DE TRANSACÇÕES 

DE DIRIGENTES

(Nos termos dos números 6 e 7 

do artigo 14º do Regulamento 

da CMVM n.º 5/2008)

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Álvaro José da Silva Ferreira

João Nuno da Silva Bento

Luís Paulo Cardoso Salvado

Luís Paulo Cardoso Salvado

Luís Paulo Cardoso Salvado

Álvaro José da Silva Ferreira

Álvaro José da Silva Ferreira

Álvaro José da Silva Ferreira

Álvaro José da Silva Ferreira

Álvaro José da Silva Ferreira

Luís Paulo Cardoso Salvado

João Nuno da Silva Bento

Álvaro José da Silva Ferreira

Luís Paulo Cardoso Salvado

João Nuno da Silva Bento

Álvaro José da Silva Ferreira

Luís Paulo Cardoso Salvado

João Nuno da Silva Bento

Luís Paulo Cardoso Salvado

Álvaro José da Silva Ferreira

João Nuno da Silva Bento

Álvaro José da Silva Ferreira

Total

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

30.03.2011

13.04.2011

18.05.2011

08.09.2011

08.09.2011

08.09.2011

08.09.2011

08.09.2011

21.11.2011

28.11.2011

30.11.2011

30.11.2011

30.11.2011

30.11.2011

30.11.2011

12.12.2011

12.12.2011

12.12.2011

14.12.2011

14.12.2011

14.12.2011

27.12.2011

27.12.2011

29.12.2011

29.12.2011

DIRIGENTE
DIRECTOR

TRANSACÇÃO
TRANSACTION

DATA
DATE

-

-

-

3:42:22 PM

3:42:22 PM

3:42:22 PM

3:42:22 PM

3:42:22 PM

3:34:22 PM

4:15:47 PM

3:51:37 PM

3:51:37 PM

3:51:37 PM

3:51:38 PM

3:51:38 PM

1:41:06 PM

1:41:06 PM

1:41:06 PM

3:11:00 PM

3:11:00 PM

3:11:00 PM

3:40:02 PM

3:40:02 PM

1:10:14 PM

1:10:14 PM

HORA
TIME

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

15.405

2.389

4.513

154.877

76.438

2.500

3.532

70.406

25.000

25.000

225

1.000

1.871

13.944

13.943

7.500

3.750

3.750

5.750

2.875

2.875

3.000

12.000

3.000

3.100

458.643

LOCAL
LOCATION

Nº DE ACÇÕES
NO. OF SHARES

2.94

2.96

2.90

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

1.88

1.76

1.66

1.67

1.68

1.70

1.70

2.04

2.04

2.04

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.04

2.04

PREÇO UNITÁRIO (€)
PRICE PER SHARE (€)
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Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Nuno Carlos Dias dos Santos Fórneas

Álvaro José da Silva Ferreira

João Nuno da Silva Bento

Luís Paulo Cardoso Salvado

Luís Paulo Cardoso Salvado

Luís Paulo Cardoso Salvado

Álvaro José da Silva Ferreira

Álvaro José da Silva Ferreira

Álvaro José da Silva Ferreira

Álvaro José da Silva Ferreira

Álvaro José da Silva Ferreira

Luís Paulo Cardoso Salvado

João Nuno da Silva Bento

Álvaro José da Silva Ferreira

Luís Paulo Cardoso Salvado

João Nuno da Silva Bento

Álvaro José da Silva Ferreira

Luís Paulo Cardoso Salvado

João Nuno da Silva Bento

Luís Paulo Cardoso Salvado

Álvaro José da Silva Ferreira

João Nuno da Silva Bento

Álvaro José da Silva Ferreira

Total

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

Aquisição  Acquisition

30.03.2011

13.04.2011

18.05.2011

08.09.2011

08.09.2011

08.09.2011

08.09.2011

08.09.2011

21.11.2011

28.11.2011

30.11.2011

30.11.2011

30.11.2011

30.11.2011

30.11.2011

12.12.2011

12.12.2011

12.12.2011

14.12.2011

14.12.2011

14.12.2011

27.12.2011

27.12.2011

29.12.2011

29.12.2011

DIRIGENTE
DIRECTOR

TRANSACÇÃO
TRANSACTION

DATA
DATE

-

-

-

3:42:22 PM

3:42:22 PM

3:42:22 PM

3:42:22 PM

3:42:22 PM

3:34:22 PM

4:15:47 PM

3:51:37 PM

3:51:37 PM

3:51:37 PM

3:51:38 PM

3:51:38 PM

1:41:06 PM

1:41:06 PM

1:41:06 PM

3:11:00 PM

3:11:00 PM

3:11:00 PM

3:40:02 PM

3:40:02 PM

1:10:14 PM

1:10:14 PM

HORA
TIME

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

Euronext Lisbon

15.405

2.389

4.513

154.877

76.438

2.500

3.532

70.406

25.000

25.000

225

1.000

1.871

13.944

13.943

7.500

3.750

3.750

5.750

2.875

2.875

3.000

12.000

3.000

3.100

458.643

LOCAL
LOCATION

Nº DE ACÇÕES
NO. OF SHARES

2.94

2.96

2.90

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

1.88

1.76

1.66

1.67

1.68

1.70

1.70

2.04

2.04

2.04

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.04

2.04

PREÇO UNITÁRIO (€)
PRICE PER SHARE (€)
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TRANSACÇÕES DE ACÇÕES PRÓPRIAS

(Nos termos da alínea d) do n.º 5 do artigo 66º do Código das Sociedades Co-

merciais)

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.

Durante o ano de 2011, a empresa cedeu 226.116 acções próprias a um preço 

líquido médio de 3,26 Euros. 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.

Em 31 de Dezembro de 2011, a Novabase S.G.P.S. detinha em carteira 980.527 

acções próprias, representativas de cerca de 3,12% do seu capital social.

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

18.05.2011

18.05.2011

18.05.2011

18.05.2011

18.05.2011

18.05.2011

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

DATA
DATE

TRANSAÇÃO
TRANSACTION

LOCAL
LOCATION

26.018

24.539

24.170

15.405

4.312

4.312

2.173

5.493

1.831

24.826

12.413

12.413

12.413

4.035

3.806

3.749

2.389

669

669

337

852

284

3.850

1.925

1.925

1.925

6.447

4.513

5.364

6.447

5.926

686

226.116

Nº DE ACÇÕES
NO. OF SHARES

2.94

2.94

2.94

2.94

3.83

3.83

3.83

3.83

3.83

3.71

3.71

3.71

3.71

2.96

2.96

2.96

2.96

3.83

3.83

3.83

3.83

3.83

3.74

3.74

3.74

3.74

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

PREÇO UNITÁRIO (€)
PRICE PER SHARE (€)
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At 31 December 2011, Novabase S.G.P.S. held 1,206,643 own shares, representing 

3.84% of its share capital.

During 2011, the company transferred 226,116 own shares at the average net price 

of 3.26 Euros. Own shares transfers were used in the settlement of acquisitions 

to non-controlling interests occurred in 2008 and 2010 and as bonuses to 

employees.

At 31 December 2011, Novabase S.G.P.S. held 980,527 own shares, representing 

3.12% of its share capital.

OWN SHARES TRANSACTIONS

(Under the terms of section d) of paragraph 5 of Article 66  of the Portuguese 

Commercial Companies Code)

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

Cedência  Transfer

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

28.03.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

13.04.2011

18.05.2011

18.05.2011

18.05.2011

18.05.2011

18.05.2011

18.05.2011

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

Fora de Mercado Regulamentado  Over the Counter

DATA
DATE

TRANSAÇÃO
TRANSACTION

LOCAL
LOCATION

26.018

24.539

24.170

15.405

4.312

4.312

2.173

5.493

1.831

24.826

12.413

12.413

12.413

4.035

3.806

3.749

2.389

669

669

337

852

284

3.850

1.925

1.925

1.925

6.447

4.513

5.364

6.447

5.926

686

226.116

Nº DE ACÇÕES
NO. OF SHARES

2.94

2.94

2.94

2.94

3.83

3.83

3.83

3.83

3.83

3.71

3.71

3.71

3.71

2.96

2.96

2.96

2.96

3.83

3.83

3.83

3.83

3.83

3.74

3.74

3.74

3.74

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

2.90

PREÇO UNITÁRIO (€)
PRICE PER SHARE (€)
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Demonstrações Financeiras
Financial Statements

12

ACTIVO  ASSETS

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

Total de Activos Não Correntes  Total Non-Current Assets

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

Total de Activos Correntes  Total Current Assets

Activos operações descontinuadas   Assets for discontinued operations 

Total do Activo  Total Assets

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA 

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS 31.12.11 31.12.10

9.836

31.229

1.676

21

10.396

69

53.227

10.403

83.285

14.035

3.378

197

3.834

28.088

143.220

49

196.496

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

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

Interesses que não controlam   Non-controlling interests 

Total dos Capitais Próprios  Total Equity

PASSIVO  LIABILITIES

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

Total de Passivos Não Correntes  Total Non-Current Liabilities

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

Total de Passivos Correntes  Total Current Liabilities

Passivos operações descontinuadas   Liabilities for discontinued operations 

Total do Passivo  Total Liabilities

Total dos Capitais Próprios e Passivo  Total Equity and Liabilities

15.701

(409)

43.560

31.206

2.651

92.628

9.811

102.439

12.028

1.721

100

308

14.157

5.279

60.935

17

461

22.669

89.361

345

103.863

206.302

15.701

(603)

43.560

21.063

13.053

92.774

5.724

98.498

7.879

1.633

909

927

11.348

5.333

57.101

311

353

22.807

85.905

745

97.998

196.496

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS 31.12.11 31.12.10

9.000

31.127

1.621

165

12.387

-

54.300

6.909

92.830

16.414

3.211

245

5.236

27.157

152.002

-

206.302
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ACTIVO  ASSETS

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

Total de Activos Não Correntes  Total Non-Current Assets

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

Total de Activos Correntes  Total Current Assets

Activos operações descontinuadas   Assets for discontinued operations 

Total do Activo  Total Assets

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA 

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS 31.12.11 31.12.10

9.836

31.229

1.676

21

10.396

69

53.227

10.403

83.285

14.035

3.378

197

3.834

28.088

143.220

49

196.496

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

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

Interesses que não controlam   Non-controlling interests 

Total dos Capitais Próprios  Total Equity

PASSIVO  LIABILITIES

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

Total de Passivos Não Correntes  Total Non-Current Liabilities

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

Total de Passivos Correntes  Total Current Liabilities

Passivos operações descontinuadas   Liabilities for discontinued operations 

Total do Passivo  Total Liabilities

Total dos Capitais Próprios e Passivo  Total Equity and Liabilities

15.701

(409)

43.560

31.206

2.651

92.628

9.811

102.439

12.028

1.721

100

308

14.157

5.279

60.935

17

461

22.669

89.361

345

103.863

206.302

15.701

(603)

43.560

21.063

13.053

92.774

5.724

98.498

7.879

1.633

909

927

11.348

5.333

57.101

311

353

22.807

85.905

745

97.998

196.496

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS 31.12.11 31.12.10

9.000

31.127

1.621

165

12.387

-

54.300

6.909

92.830

16.414

3.211

245

5.236

27.157

152.002

-

206.302
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OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO CONTINUING OPERATIONS

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

Custos de reestruturação Restructuring costs

Outros ganhos e perdas líquidos  Other gains/(losses) - net

Amortizações e depreciações  Depreciation and amortisation

Resultados Operacionais  Operating Profit

Proveitos financeiros  Finance income

Custos financeiros  Finance costs

Perdas em associadas  Share of loss of associates

Resultados Antes de Impostos  Profit Before Tax

Imposto sobre o rendimento  Income tax expense

Resultados das operações em continuação  Net Profit from continuing operations

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DISCONTINUED OPERATIONS

Resultados das operações descontinuadas Net Profit from discontinued operations

Resultado Líquido Profit for the Year

Outro rendimento integral no exercício Other comprehensive income

Rendimento integral total no exercício Total comprehensive income for the year

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

   Das operações em continuação From continuing operations

   Das operações descontinuadas From discontinued operations

   

   Do Resultado Líquido From Profit for the Year

   

Resultado por acção diluído Diluted earnings per share

   Das operações em continuação From continuing operations

   Das operações descontinuadas From discontinued operations

   

   Do Resultado Líquido From Profit for the Year

96.918

132.715

(86.917)

(51.720)

(76.210)

(3.496)

(543)

(6.125)

4.622

3.770

(4.626)

(645)

3.121

(884)

2.237

703

2.940

-

2.940

2.651

289

2.940

2.651

289

2.940

0.06 Euros

0.02 Euros

0.09 Euros

0.06 Euros

0.02 Euros

0.09 Euros

103.975

132.356

(90.125)

(50.378)

(75.607)

-

1.947

(5.478)

16.690

5.256

(5.371)

(255)

16.320

(2.628)

13.692

-

13.692

-

13.692

13.053

639

13.692

13.053

639

13.692

0.43 Euros

0.00 Euros

0.43 Euros

0.43 Euros

0.00 Euros

0.43 Euros

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

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS

31.12.11
(12M*)

31.12.10
(12M*)



131

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  FINANCIAL STATEMENTS

OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO CONTINUING OPERATIONS

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

Custos de reestruturação Restructuring costs

Outros ganhos e perdas líquidos  Other gains/(losses) - net

Amortizações e depreciações  Depreciation and amortisation

Resultados Operacionais  Operating Profit

Proveitos financeiros  Finance income

Custos financeiros  Finance costs

Perdas em associadas  Share of loss of associates

Resultados Antes de Impostos  Profit Before Tax

Imposto sobre o rendimento  Income tax expense

Resultados das operações em continuação  Net Profit from continuing operations

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DISCONTINUED OPERATIONS

Resultados das operações descontinuadas Net Profit from discontinued operations

Resultado Líquido Profit for the Year

Outro rendimento integral no exercício Other comprehensive income

Rendimento integral total no exercício Total comprehensive income for the year

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

   Das operações em continuação From continuing operations

   Das operações descontinuadas From discontinued operations

   

   Do Resultado Líquido From Profit for the Year

   

Resultado por acção diluído Diluted earnings per share

   Das operações em continuação From continuing operations

   Das operações descontinuadas From discontinued operations

   

   Do Resultado Líquido From Profit for the Year

96.918

132.715

(86.917)

(51.720)

(76.210)

(3.496)

(543)

(6.125)

4.622

3.770

(4.626)

(645)

3.121

(884)

2.237

703

2.940

-

2.940

2.651

289

2.940

2.651

289

2.940

0.06 Euros

0.02 Euros

0.09 Euros

0.06 Euros

0.02 Euros

0.09 Euros

103.975

132.356

(90.125)

(50.378)

(75.607)

-

1.947

(5.478)

16.690

5.256

(5.371)

(255)

16.320

(2.628)

13.692

-

13.692

-

13.692

13.053

639

13.692

13.053

639

13.692

0.43 Euros

0.00 Euros

0.43 Euros

0.43 Euros

0.00 Euros

0.43 Euros

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

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS

31.12.11
(12M*)

31.12.10
(12M*)

OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO CONTINUING OPERATIONS

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

Custos de reestruturação Restructuring costs

Outros ganhos e perdas líquidos  Other gains/(losses) - net

Amortizações e depreciações  Depreciation and amortisation

Resultados Operacionais  Operating Profit

Proveitos financeiros  Finance income

Custos financeiros  Finance costs

Perdas em associadas  Share of loss of associates

Resultados Antes de Impostos  Profit Before Tax

Imposto sobre o rendimento  Income tax expense

Resultados das operações em continuação  Net Profit from continuing operations

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DISCONTINUED OPERATIONS

Resultados das operações descontinuadas Net Profit from discontinued operations

Resultado Líquido Profit for the Year

Outro rendimento integral no exercício Other comprehensive income

Rendimento integral total no exercício Total comprehensive income for the year

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

   Das operações em continuação From continuing operations

   Das operações descontinuadas From discontinued operations

   

   Do Resultado Líquido From Profit for the Year

   

Resultado por acção diluído Diluted earnings per share

   Das operações em continuação From continuing operations

   Das operações descontinuadas From discontinued operations

   

   Do Resultado Líquido From Profit for the Year

96.918

132.715

(86.917)

(51.720)

(76.210)

(3.496)

(543)

(6.125)

4.622

3.770

(4.626)

(645)

3.121

(884)

2.237

703

2.940

-

2.940

2.651

289

2.940

2.651

289

2.940

0.06 Euros

0.02 Euros

0.09 Euros

0.06 Euros

0.02 Euros

0.09 Euros

103.975

132.356

(90.125)

(50.378)

(75.607)

-

1.947

(5.478)

16.690

5.256

(5.371)

(255)

16.320

(2.628)

13.692

-

13.692

-

13.692

13.053

639

13.692

13.053

639

13.692

0.43 Euros

0.00 Euros

0.43 Euros

0.43 Euros

0.00 Euros

0.43 Euros

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

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADO

CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

MILHARES DE EUROS
THOUSANDS OF EUROS

31.12.11
(12M*)

31.12.10
(12M*)
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