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2018 EM ANÁLISE

MENSAGEM DO CHAIRMAN

Caros Acionistas,

Em 2018 iniciámos um novo ciclo na NOVABASE.

Esta mudança implica alterações, desde logo ao nível dos órgãos sociais. 
Nomeámos um novo CEO e reforçámos a composição do Conselho  
de Administração com perfis mais adaptados aos novos desafios e ao atual 
contexto de mercado.

Também ao nível das políticas corporativas, verificaram-se evoluções 
relevantes. Aprovámos e divulgámos políticas de diversidade e assédio  
que contribuem para a consolidação de práticas e de uma visão mais 
homogénea com o que acreditamos serem os interesses da sociedade  
onde queremos viver. Ao nível da gestão de risco, componente de 
primordial importância num setor tão dinâmico e disruptivo como o nosso,  
aprovámos um novo sistema e divulgámos uma nova política  
que contribuirá para o desenvolvimento de uma cultura mais transparente, 
consciente e responsável.

Nunca o nosso sector teve tanto impacto no mundo como hoje. São  
momentos entusiasmantes os que vivermos! Mas também enorme  
é a dificuldade da nossa missão e a incerteza com que lidamos.

Mais uma vez, teremos que nos conseguir reinventar para sermos  
bem-sucedidos. No passado sempre conseguimos navegar nas ondas  
da inovação e aproveitar as disrupções. O mundo de hoje valoriza que  
tenhamos uma intervenção cada vez mais global. Que as nossas ofertas 
ocupem um lugar central e diferenciado nas novas cadeias de valor  
digitais. Que encontremos novas formas de captar e motivar um talento 
cada vez mais disputado. Que criemos uma nova cultura de trabalho,  
onde a criatividade, responsabilidade e autonomia estejam disponíveis  
e sejam exigidas e assumidas por todos os nossos colaboradores.

| 2018 EM ANÁLISE
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Este são os desafios que colocámos a nós próprios e temos um excelente  
ponto de partida. Um balanço invejável ao serviço do futuro que  
ambicionarmos. Mais de metade do negócio fora de Portugal e uma 
experiência internacional significativa. Uma história, uma marca e um projeto  
que teremos que tornar mais apelativos para o talento tecnológico que 
precisarmos. Práticas experimentais e formas vanguardistas de organização 
do trabalho que poderão ser uma vantagem competitiva.
 
Sermos a maior tecnológica do mundo com sede em Lisboa é apenas  
uma forma de sintetizarmos estes argumentos e de nos dar a inspiração  
e a confiança para este novo ciclo que agora abraçamos. É também algo  
que nos continua a orgulhar e motivar.

Obrigado a todos por fazerem parte deste projeto!

Luís Salvado,

CHAIRMAN NOVABASE 

2018 EM ANÁLISE |
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2018 EM ANÁLISE

| 2018 EM ANÁLISE

MENSAGEM DO CEO

Caros Acionistas,

Ao completar 30 anos de existência, a NOVABASE é hoje uma empresa 
financeiramente sólida, focada na criação de valor, geograficamente 
diversificada e resiliente nas suas operações.

A estratégia de preservação de valor com grande foco na rentabilidade 
revelou-se adequada ao ambiente adverso sentido no mercado nos últimos 
anos. De notar que, apesar da disciplina e persecução da eficiência, a empresa 
não deixou de executar investimentos significativos em desenvolvimento de 
ofertas inovadoras e em esforço de venda fora do mercado doméstico, que se 
refletem no volume de negócios internacional observado.

Os relevantes indicadores financeiros alcançados em 2018 confirmaram 
a capacidade  da empresa em manter um fluxo de resultados estável. A 
NOVABASE constatou a resiliência do seu modelo de negócio na reação às 
adversidades pontuais características do negócio de Serviços de TI, tendo 
terminado o período com resultados notáveis.

Gostaria de salientar:

• Crescimento do Volume de Negócios – Globalmente, este indicador 
cresceu 6,4% para 148,7 M€, destacando-se o incremento de 7,1% do negócio 
Internacional.

• Posição de Tesouraria (Net Cash) – Atingiu no fim do período um valor 
recorde de 62,0 M€ após distribuição de 5,5 M€ a acionistas e interesses que 
não controlam. 

• Resultado Operacional (EBITDA) – Atingiu os 10,3 M€, após uma forte 
recuperação no segundo semestre. 

Pensar e construir o futuro é hoje a nossa prioridade. No nosso setor de 
atividade, quem não se reinventa definha.



72018 EM ANÁLISE |

As TI, e em particular o software, são hoje o principal ingrediente na construção 
de sistemas e plataformas digitais de negócio. Com base nas análises sobre 
os dados de Gartner e da IDC, o setor dos serviços de TI está a crescer 
globalmente a um ritmo de cerca de 6% ao ano até 2020. A totalidade deste 
incremento acontece no segmento de Digital, que aumenta a um ritmo de 13% 
ao ano, estimando-se que represente, em 2020, aproximadamente metade do 
mercado total.

As oportunidades e desafios que se colocam à NOVABASE são claros:

• A procura pelo talento de qualidade no mercado, em particular no mercado 
português, onde recrutamos a quase totalidade dos nossos colaboradores, está 
em alta, com uma subida significativa dos custos do trabalho e consequente 
aumento da dificuldade de retenção. 

• A revolução na digitalização dos negócios nos nossos clientes vai 
transformar a forma como se entrega software, obrigando não só a requalificar 
massivamente as competências tecnológicas, como também a redefinir as 
metodologias de entrega de projetos aos clientes.

Para aproveitar estas dinâmicas, a NOVABASE está a desenvolver uma reflexão 
estratégica profunda que oportunamente comunicará aos acionistas e ao 
mercado em geral. 

É tempo de transformações e a NOVABASE vai, mais uma vez reinventar-se.

João Nuno Bento

CEO NOVABASE
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SUMÁRIO FINANCEIRO

VALORES EXPRESSOS EM M€, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO

| SUMÁRIO FINANCEIRO
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GOVERNO DE SOCIEDADE

NOVABASE é uma empresa cotada desde julho de 2000, que funciona de 
acordo com um modelo de governo que é com regularidade avaliado pelo 
Conselho de Administração quanto à adequação e desempenho, com o objetivo 
de procurar contribuir para a otimização do seu desempenho e com um mais 
correto alinhamento com os interesses de todos os stakeholders - entidades cujos 
interesses estão envolvidos na atividade societária, nomeadamente os Acionistas 
e Investidores, os Clientes, Fornecedores e demais Parceiros de negócio e os 
Colaboradores.

Face aos crescentes desafios de internacionalização e competitividade que têm 
enquadrado a atividade da NOVABASE, apresentou-se necessária a atualização 
do sistema de governo societário implementado na empresa, primando tal 
atualização pela simplificação e flexibilização de organismos e procedimentos, 
de modo a melhor adequar as soluções existentes à dimensão e circunstâncias 
próprias da Sociedade.

Assim, a partir de 2015, a NOVABASE adotou um modelo de governo societário latino 
reforçado, o qual integra um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal e um 
revisor oficial de contas (ROC). No âmbito deste modelo, foi implementada uma 
estrutura de gestão corrente substancialmente mais ágil, podendo o Conselho de 
Administração delegar num ou mais administradores (administradores delegados) 
ou numa Comissão Executiva, constituída por 3 a 9 membros, a gestão corrente 
da sociedade. 

Na sequência da Assembleia Geral de 10 de maio de 2018 que procedeu, entre 
outras deliberações, à eleição dos membros dos órgãos sociais e da Comissão 
de Vencimentos para o triénio 2018-2020, o Conselho de Administração eleito 
delegou a gestão corrente da NOVABASE numa Comissão Executiva, cuja atuação 
é supervisionada pelos administradores não executivos. 

Por outro lado, a NOVABASE conta com uma mesa da Assembleia Geral eleita por 
mandatos de três anos, bem como com uma Comissão de Vencimentos nomeada 
pela Assembleia Geral para fixar as remunerações de cada um dos membros dos 
órgãos sociais, tendo em conta as funções desempenhadas e a situação económica 
da sociedade. A sociedade designa ainda um Secretário e respetivo suplente nos 
termos do artigo 446.º-A do Código das Sociedades Comerciais, para exercer as 
competências fixadas na lei.

A NOVABASE analisa de forma contínua a implementação deste modelo por 
forma a conseguir aperfeiçoar, sempre que possível, as suas práticas de governo 
societário e adequar o modelo adotado às exigências e desafios que a Sociedade 
enfrenta.

| GOVERNO DE SOCIEDADE
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SUSTENTABILIDADE

CRIAÇÃO DE 
VALOR PARA 
OS ACIONISTAS

VN 148,7 M€

EBITDA 10,3 M€

Resultado líquido acionistas 4,7 M€

Taxa de crescimento do VN 6,4%

Taxa de crescimento do VN internacional 7,1%

Taxa de crescimento do EBITDA -5,6%

Taxa de crescimento do resultado líquido acionistas -0,8%

Crescimento do Net Cash 5,2 M€

Return on Equity 7,1%

Return on Assets 1 4,3%

1 Return on Assets = Resultados Operacionais / Total do Ativo

| SUSTENTABILIDADE

NÚMERO MÉDIO
COLABORADORES

2085
 

NOVOS 
TALENTOS

+152
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DESEMPENHO FINANCEIRO  
E BOLSISTA
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES CHAVE

A partir de 1 de janeiro de 2018, a NOVABASE adotou as normas contabilísticas 
IFRS 9 – Instrumentos Financeiros e IFRS 15 – Rédito de contratos com clientes, 
não tendo reexpresso informação comparativa, conforme previsto nas normas, 
com o efeito cumulativo da aplicação inicial reconhecido nos Capitais Próprios 
em 1/1/18.

VOLUME DE NEGÓCIOS

O Volume de Negócios da NOVABASE, em 2018, atingiu os 148,7 M€ (milhões de 
euros), um aumento de 6% face aos 139,7 M€ registados em 2017. A evolução do 
Volume de Negócios foi positivamente impactada pelo reconhecimento em 2018 
de 6,5 M€ de acordo com a norma IFRS 15. Ainda assim, expurgando esse efeito, 
o Volume de Negócios situou-se acima do Guidance anual (de 140 M€) em 2%.
  

Do Volume de Negócios total, 80,9 M€ foram gerados fora de Portugal, que 
comparam com 75,5 M€ registados em 2017.

De referir que em 2018, o Volume de Negócios total inclui 6,5 M€ pela entrada 
em vigor da norma internacional de contabilidade IFRS 15, contudo, o rácio de 
Volume de Negócios Internacional não se altera significativamente se excluído 
esse impacto (53%).

| DESEMPENHO FINANCEIRO E BOLSISTA
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O continente com maior expressão em 2018 foi a Europa, que consolidou a liderança 
como principal mercado internacional, refletindo a estratégia da NOVABASE de 
limitar a sua atividade em geografias mais voláteis. A Europa contribuiu com 
55,6 M€ para o total do Volume de Negócios (o que representa 69% do negócio 
internacional), um aumento de 7% face ao ano anterior. 
 

Por segmento, o negócio fora de Portugal gerado na Business Solutions manteve-
se em 54% do respetivo volume (54% em 2017) e na Venture Capital aumentou 
para 66% (60% em 2017).

EBITDA 

O EBITDA atingiu 10,3 M€ em 2018, o que representa uma diminuição de 6% face 
aos 10,9 M€ obtidos em 2017. Expurgando o efeito positivo da IFRS 15, no montante 
de 2,1 M€, o EBITDA ficou em linha com o Guidance anual de 8,0 M€ (+2% em valor 
e 0 pontos percentuais).  

   

A margem EBITDA cifrou-se em 6,9%, abaixo dos 7,8% de margem obtida em 2017.

DESEMPENHO FINANCEIRO E BOLSISTA |
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RESULTADOS

Os Resultados Líquidos Consolidados, depois dos Interesses que não controlam, 
atingiram 4,7 M€, o que reflete um decréscimo de 1% face ao valor de 4,8 M€ 
registado em 2017. Contudo, os Resultados Líquidos aumentaram 47% em termos 
homólogos, excluindo os efeitos one-off registados em 2017 e 2018, da correção 
da mais-valia na alienação da IMS e da IFRS 15 (net de imposto), respetivamente.
  

Em 2018, os Lucros por Ação atingiram 0,15 Euros por ação, em linha com o valor 
registado em 2017, de 0,15 Euros por ação.

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

 

| DESEMPENHO FINANCEIRO E BOLSISTA
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As Amortizações e depreciações atingiram -2,9 M€, uma melhoria face ao valor 
registado em 2017 (-3,2 M€).
 
Os Resultados operacionais (EBIT), no valor de 7,4 M€, diminuíram 4% face ao 
período homólogo (7,7 M€).
 
Os Resultados financeiros foram negativos em 1,6 M€, que comparam com -0,8 M€ 
em 2017.

Os Resultados Antes de Impostos (RAI) foram, neste período, de 6,1 M€, registando 
uma diminuição de 22% versus os 7,8 M€ registados em 2017.

O Ganho na posição monetária líquida, no montante de 0,3 M€, decorre  
da aplicação da IAS 29 às demonstrações financeiras da subsidiária em Angola, 
após esta economia ter sido considerada uma economia hiperinflacionária,  
nos termos da referida norma, a partir de dezembro de 2017. O ganho apurado  
em 2018 considera uma taxa de inflação de 18,6% em Angola.

Os Resultados das Operações Descontinuadas são nulos, que comparam com  
2,7 M€ em 2017, valor que corresponde integralmente ao acerto da mais-valia 
gerada pela alienação do negócio IMS, decorrente do apuramento final do working 
capital e do net debt, nos termos do contrato.

Os Interesses que não controlam atingiram -0,3 M€ em 2018, que comparam 
com -4,4 M€ no ano anterior. Esta variação deve-se sobretudo à evolução  
dos resultados das participadas focadas na internacionalização.

DESEMPENHO FINANCEIRO E BOLSISTA |
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CASH

Em 2018, a NOVABASE apresenta uma evolução positiva a nível da geração  
de cash, com um aumento na posição de cash de 5,2 M€ em 2018. Com efeito,  
a NOVABASE terminou o ano de 2018 com 62,0 M€ em Net Cash, que 
comparam com 56,8 M€ em 2017. Esta geração de cash no ano incorpora  
o efeito do pagamento de dividendos a acionistas e Interesses que não controlam 
referido abaixo, e uma libertação relevante de fundo de maneio.

  

A 5 de junho de 2018, a NOVABASE remunerou os seus acionistas no valor total de 
4,7 M€ (0,15€/ação). Adicionalmente, em dezembro de 2018, foi pago o montante 
de 0,8 M€ a Interesses que não controlam.

Com referência às Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas, para efeitos 
de determinação e discriminação do Net Cash, esta rubrica é analisada como 
segue:

 

* O Grupo adotou a IFRS 9 em 1/1/2018 de acordo com a abordagem retrospetiva modificada 
(“modified retrospective approach”), não sendo reexpressos os valores do período comparativo 
apresentado. Desta forma, os montantes atualmente apresentados na rubrica de “Investimentos 
em títulos” são, no comparativo, apresentados na rubrica “Investimentos detidos até à maturidade”. 

** A cotação no último dia de bolsa de 2018 fixou-se nos 2,020 Euros (2017: 3,049 Euros).

VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE EUROS 31.12.18 31.12.17

Caixa e equivalentes a caixa 63.614 56.136

Inv. detidos até à maturidade / Inv. em  
títulos - Não Correntes * 

7.680 7.713

Inv. detidos até à maturidade / Inv. em  
títulos - Correntes  * 

1.198 7.353

Ações próprias em carteira ** 761 1.148

Dívidas a instituições de crédito - Não Correntes (6.294) (10.563)

Dívidas a instituições de crédito - Correntes (4.959) (4.963)

62.000 56.824

| DESEMPENHO FINANCEIRO E BOLSISTA
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INVESTIMENTO 

O valor do investimento recorrente consolidado ascendeu, em 2018, a 1,1 M€. 
Este valor, que corresponde a uma saída de cash da Demonstração da Posição 
Financeira, decompõe-se em duas parcelas: uma primeira parcela relativa  
a intangíveis em curso no valor de 0,2 M€ referente ao desenvolvimento de 
projetos ainda em curso, e uma segunda parcela, no valor de 0,9 M€, relativa  
a ativos fixos tangíveis, como mobiliário e equipamento diverso.

O investimento não recorrente foi negativo, no valor total de -0,4 M€, 
correspondendo a movimentos com carácter não regular ou usual, abates e 
diferenças de conversão cambial, e à aplicação da norma da hiperinflação (IAS 
29) aos ativos fixos tangíveis da subsidiária em Angola (non-cash items).

 

NÃO RECORRENTE RECORRENTE TOTAL

INTANGÍVEIS EM CURSO

Intangíveis em curso 0,2 0,2

Transferência para Ativos Intangíveis -0,4 -0,4

SUB-TOTAL (1) -0,4 0,2 -0,2

ATIVOS INTANGÍVEIS

I&D 0,4 0,4

Propriedade Industrial e Outros Direitos 0,0 0,0

Goodwill 0,0 0,0

SUB-TOTAL (2) 0,4 0,0 0,4

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Eq. Transporte / Leasing / AOV -0,3 -0,3

Outros Ativos Tangíveis -0,1 0,9 0,8

SUB-TOTAL (3) -0,4 0,9 0,5

TOTAL -0,4 1,1 0,7

 

DESEMPENHO FINANCEIRO E BOLSISTA |
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RECURSOS HUMANOS 

Em termos de Recursos Humanos, a NOVABASE teve em média, em 2018, 2085 
colaboradores, o que representa um acréscimo de 3% face a 2017 (2032).

A distribuição do número médio de colaboradores pelas várias áreas da NOVABASE, 
durante 2018, é a que se mostra na figura seguinte:

  

No final do ano, o número total de colaboradores situou-se nos 2157, que compara 
com 1991 no final de 2017.

De referir ainda que os colaboradores internacionais representam 11% do número 
total em 2018 (231), um crescimento de 9% em termos homólogos em linha com 
a aposta da NOVABASE nos mercados fora de Portugal, e a contratação de 152 
novos recém-graduados através do programa Novabase Academy.

RESUMO DA ATIVIDADE

Os resultados de 2018 ficaram em linha com as expectativas em termos de 
Volume de Negócios e de EBITDA. Com efeito, o ano foi marcado por um segundo 
semestre em que se observou uma aceleração da atividade, e uma recuperação 
em termos de rentabilidade, a qual tinha sido penalizada nos primeiros meses do 
ano devido às dificuldades operacionais circunscritas a um projeto internacional 
na área de Business Solutions.

Comparando com o período homólogo, o Volume de Negócios registou um 
crescimento de 6% (ou de 2%, excluindo o impacto da alteração contabilística no 
reconhecimento de proveitos), sendo que o negócio internacional contribuiu com 
54% para o total. A Europa continua a liderar como principal mercado, com as 
operações nesta geografia a aumentarem para 69% da atividade não doméstica.

| DESEMPENHO FINANCEIRO E BOLSISTA
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O EBITDA evoluiu conforme previsto nos planos da Gestão para 2018,  
registando uma redução de 6% em termos homólogos, para  10,3 M€. Recorde-
se que o Guidance previa a antecipação de custos, pela via do investimento  
em I&D, associados a uma estratégia de transformação do modelo de negócio. 
Os Resultados Líquidos atingiram 4,7 M€, um crescimento de 47% face  
ao ano anterior se excluirmos os efeitos one-off de 2018 e 2017 (impacto da IFRS 
15 e acerto da mais-valia obtida na alienação do Negócio IMS, respetivamente).

Face ao Guidance, e expurgados os efeitos positivos da introdução da IFRS 15,  
os resultados deste ano ficaram acima em Volume de Negócios (+2%) e em 
EBITDA (+2% em valor e igual margem EBITDA).

O ano de 2018 marca o início de um novo ciclo no Grupo Novabase,  
com João Nuno Bento a assumir a presidência da Comissão Executiva  
para o mandato correspondente ao triénio 2018-2020. João Nuno Bento sucede  
a  Luís Paulo Salvado - que mantém a Presidência do Conselho  
de  Administração - como CEO, numa altura em que a NOVABASE tem em curso 
uma reflexão estratégica.

Em 2018 destacamos:

• O produto Symetria foi escolhido por múltiplas instituições financeiras  
como ferramenta de report à nova Central de Responsabilidades de Crédito 
do Banco de Portugal. Esta solução simplifica as obrigações de reporting  
e compliance, garantindo o cumprimento do novo quadro regulatório, dispondo 
ainda de ferramentas de análise e gestão de risco;

• A NOVABASE foi a empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema 
de abertura de conta com autenticação por videochamada de dois bancos 
portugueses, com recurso ao Wizzio. Recordamos que esta Plataforma Digital, 
desenvolvida pela área de Financial Services da NOVABASE, foi apresentada  
no Web Summit 2017;

• A NOVABASE desenvolveu a solução que suporta o projeto Escola 360,  
que tem como objetivo centralizar numa só plataforma todos os módulos  
de gestão de alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário, no âmbito  
dos novos paradigmas para a Educação resultantes da Transformação Digital  
em curso.

Dada a relevância do Talento no desenvolvimento da inovação tecnológica,  
a NOVABASE tem desenvolvido inúmeras iniciativas orientadas à valorização  
das Pessoas e do Conhecimento.

Por um lado, a NOVABASE contratou 152 recém-graduados no ano de 2018,  
através do seu programa Novabase Academy. Desde a sua criação, em 2006, 
este programa de recrutamento já integrou mais de 1500 jovens talentos, tendo 
decorrido em mais dois países, para além de Portugal.

Por outro lado, e em complemento com este programa, a NOVABASE tem  
hoje uma forte ligação às universidades e ecossistemas científicos, com parcerias 
estratégicas e participação em múltiplas iniciativas conjuntas. A destacar, neste 
período:

DESEMPENHO FINANCEIRO E BOLSISTA |
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• A NOVABASE associou-se ao grupo Data Science Portugal através do apoio  
aos encontros promovidos por esta comunidade de entusiastas da Ciência  
dos Dados. O objetivo é partilhar conhecimento sobre temas como Data 
Science, Machine Learning e Artificial Intelligence;

• A NOVABASE foi o principal patrocinador do IMSHARE, a maior conferência 
portuguesa de gestão e análise de dados. Contando com quatro oradores  
no painel, a NOVABASE partilhou ao longo dos três dias de conferência, 
conhecimentos sobre Security, IOT e AI, entre outros;

• A Novabase Academy esteve no Hackathon da FCT-UNL, onde cerca  
de 15 equipas trabalharam 24h non-stop com o objetivo de desenvolver 
projetos direcionados para plataformas desktop, web e mobile;

• A NOVABASE integra a lista das empresas que fazem parte da Rede de Parceiros 
do Instituto Superior Técnico, programa que tem como objetivo coordenar  
a atuação da instituição com algumas das organizações mais relevantes do 
tecido empresarial português;

• Adicionalmente, a NOVABASE participou no Congresso APDC, onde apresentou 
a sua parceria com o Instituto Superior Técnico (IST) na definição e criação  
dos conteúdos programáticos de um novo curso de Machine Learning.

No que se refere à divulgação de ofertas, a NOVABASE participou na  
conferência Receivables Finance International (RFIx), no contexto do painel 
“Intelligent Receivables – The Rise of AI” e apresentou a sua solução Rely.  
O RFIx, realizado em Londres, é um dos principais eventos na área da banca  
ao nível mundial, onde instituições financeiras, empresas e especialistas  
se juntam para uma discussão em profundidade sobre o futuro da indústria.

Para além disso, a NOVABASE voltou a apoiar a Web Summit 2018, considerado 
um dos mais importantes eventos mundiais na área do empreendedorismo, 
tecnologia e inovação. O foco da empresa foi a sua oferta de Serviços 
Financeiros, com destaque para o produto Wizzio.

Na área de Venture Capital, o mais recente Fundo de Capital de Risco  
Novabase Capital +Inovação, constituído no final do ano passado, realizou  
os seus primeiros investimentos. A Venture Capital reforçou o seu portfólio  
em 2018 com PME’s  de base tecnológica inovadoras, num investimento 
global que ascendeu a 0,5 M€, apostando nas sociedades Probely, Lda., 
empresa focada na área de cybersecurity, na CBTalents Global, S.A., 
start-up especializada no recrutamento internacional de profissionais  
de TI, e na Aixtel Technologies, S.A., start-up portuguesa que desenvolveu 
a FIBERCLOUD, uma plataforma de gestão de redes para o mercado global.
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Estes investimentos realizaram-se ao abrigo dos Programas Lisboa 2020, 
COMPETE (integrado no QREN) e COMPETE 2020, cofinanciados pelo FEDER.

Em termos de prémios e distinções, de referir que a NOVABASE foi galardoada 
pelo Department for International Trade (DIT), da embaixada britânica,  
com o International Expansion Award, pelo investimento que tem vindo a fazer  
no Reino Unido.

Por último, destacamos ainda neste ano que a NOVABASE foi novamente  
distinguida como empresa europeia inovadora pela Euronext, para integrar  
o Tech 40, índice que distingue empresas cotadas europeias pela sua aposta  
na Inovação & Desenvolvimento. As empresas que compõem este restrito  
grupo têm acesso a um programa especial de roadshows e a uma maior  
visibilidade em alguns eventos de referência do setor.

A decomposição percentual do Volume de Negócios e do EBITDA pelos  
diferentes negócios, em 2018, é a seguinte: 
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BUSINESS SOLUTIONS

A Business Solutions apresentou em 2018 uma equipa de 1941 consultores, tendo 
contribuído com 96% do Volume de Negócios total da NOVABASE e com 112% do 
EBITDA total.

O Volume de Negócios desta área atingiu 142,8 M€, o que representa um 
crescimento de 6% face ao valor registado em 2017.

 
O EBITDA da Business Solutions em 2018 aumentou 1% em termos homólogos  
(de 11,4 M€ para 11,5 M€), fixando-se a margem EBITDA nos 8,1% (o que compara 
com 8,5% em 2017).

 
Retirando o efeito positivo da adoção da IFRS 15 em 2018, o Volume de Negócios 
da Business Solutions teria sido 136,3 M€, com um EBITDA de 9,4 M€.
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VENTURE CAPITAL 

Em 2018, a Venture Capital dispôs de uma massa crítica de 57 colaboradores e 
contribuiu com 4% do Volume de Negócios e -12% do EBITDA total gerado pela 
NOVABASE.
 
O Volume de Negócios desta área atingiu 6,0 M€, o que representa um aumento 
de 14% face ao valor registado em 2017.

  

O EBITDA da Venture Capital em 2018 diminuiu, em termos homólogos,  
de -0,5 M€ para -1,2 M€, fixando-se a margem EBITDA nos -20,2%. Esta evolução 
reflete sobretudo o investimento em estrutura de marketing e vendas internacionais 
de uma das suas participadas.
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COMPORTAMENTO BOLSISTA
 
Em 2018, a cotação da ação NOVABASE desvalorizou-se 34%, o que compara 
com uma depreciação de 12% ocorrida no índice PSI20 e com uma depreciação  
do índice EuroStoxx Technology de 11%. 

A revisão anual da composição do PSI20, em março de 2018, estabeleceu  
a saída da NOVABASE, com efeitos a partir de 19 de março, onde negociava desde  
20 de março de 2017.
 
Em abril de 2018, a Euronext voltou a escolher a NOVABASE para integrar  
o Tech 40, índice que distingue cotadas europeias pela sua aposta na Inovação  
& Desenvolvimento. 

Neste período, foi distribuído um dividendo de 0,15 €/ação.

O Conselho de Administração irá propor, em Assembleia Geral de Acionistas 
a realizar em 7 de maio de 2019, a distribuição de dividendos no montante  
de 4,7 M€, sendo o respetivo valor por ação de 0,15€. Esta proposta  
de dividendos corresponde a um payout de praticamente 100% e a um yield  
em torno dos 7%.

A NOVABASE E O MERCADO
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A evolução da cotação da NOVABASE comparada com outras empresas do setor 
de TI na Europa, em 2018, foi a seguinte:

A NOVABASE E OUTRAS TMT
 

 

O price target médio referenciado pelo research que cobre a NOVABASE é de  
2,75 Euros (upside médio de 36%).
 
A cotação média, ponderada pela quantidade, do título NOVABASE em 2018  
cifrou-se em 2,815 Euros por ação. Foram transacionadas 3,8 milhões de ações em 
todas as 255 sessões de bolsa de 2018, correspondentes a um valor de transação 
de 10,6 M€.

O número médio diário de ações transacionadas fixou-se em 14,8 mil títulos, 
correspondente a um valor médio diário de cerca de 0,04 M€.
 
A cotação no último dia de bolsa de 2018, 31 de dezembro de 2018, fixou-se nos 
2,020 Euros, o que representa uma desvalorização de 34% face aos 3,049 Euros 
com que a NOVABASE se fixou no final de 2017.

A cotação de fecho máxima ocorrida em 2018 atingiu os 3,170 Euros enquanto  
o valor mínimo de fecho registado fixou-se nos 2,020 Euros. A capitalização 
bolsista, no final de 2018, fixou-se em 63,4 M€.
 
A rotação representou 12% do capital da NOVABASE, tendo sido transacionadas  
3,8 milhões de ações, 2,2x inferior aos valores verificados em 2017 (rotação de 
26% do capital, tendo sido transacionadas 8,2 milhões de ações).

 RESUMO 2014 2015 2016 2017 2018

Cotação mínima (€) 2,090 2,070 1,879 2,480 2,020

Cotação máxima (€) 4,100 2,619 2,490 3,639 3,170

Cotação média ponderada (€) 3,183 2,350 2,145 3,136 2,815

Cotação no último dia (€) 2,214 2,114 2,490 3,049 2,020

Nº títulos transacionados (milhões) 5,9 5,7 2,8 8,2 3,8

Capitalização bolsista no último dia (M€) 69,5 66,4 78,2 95,7 63,4
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RISCOS

O Grupo Novabase encontra-se exposto a um conjunto de riscos financeiros que 
resultam da sua atividade, nomeadamente, o Risco de taxa de câmbio, o Risco de 
taxa de juro (fluxos de caixa e justo valor), o Risco de crédito, o Risco de liquidez 
e o Risco de capital.

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 na sua performance financeira.

Mais informação sobre cada um dos riscos financeiros a que a NOVABASE 
está exposta, abaixo listados, incluindo mecanismos de controlo e análises de 
sensibilidade, pode ser encontrada na nota relativa à “Política de gestão do risco 
financeiro” incluída nas Contas, que constitui parte integrante deste Relatório e 
Contas Consolidado, e para a qual se remete a leitura.

a) Risco de taxa de câmbio

O Grupo encontra-se exposto ao risco de flutuação cambial, sobretudo do dólar, 
do kwanza e do metical, dado que algumas subsidiárias efetuam transações nestas 
moedas.

O departamento financeiro é responsável pelo acompanhamento da evolução 
cambial das moedas referidas acima, procurando mitigar o impacto da flutuação 
cambial nos resultados consolidados. Sempre que as expectativas de evolução de 
taxas de câmbio o justifiquem, o Grupo procura contratar operações de proteção 
contra movimentos adversos, através de instrumentos financeiros derivados.

b) Risco de taxa de juro (fluxos de caixa e justo valor)

O risco de taxa de juro traduz a possibilidade de existirem flutuações no montante 
dos encargos financeiros futuros em empréstimos contraídos devido à evolução 
do nível de taxas de juro de mercado.

O custo da dívida financeira contraída pelo Grupo está indexado a taxas  
de referência de curto prazo, revistas com uma periodicidade inferior a um  
ano e adicionadas de prémios de risco oportunamente negociados. Assim, 
variações nas taxas de juro podem afetar os resultados do Grupo.

A exposição ao risco de taxa de juro da NOVABASE advém de deter ativos e passivos 
financeiros contratados a taxa fixa e/ou taxa variável. No caso das taxas fixas,  
o Grupo enfrenta um risco de variação do justo valor desses ativos ou passivos, 
na medida em que qualquer alteração das taxas de mercado envolve um custo 
de oportunidade. No caso das taxas variáveis, tal alteração tem impacto direto  
no valor dos juros, provocando, consequentemente, variações de caixa.

A exposição a risco de taxa de juro é analisada de forma contínua pelo departamento 
financeiro. A gestão do risco de taxa de juro visa reduzir a volatilidade dos encargos 
com juros.
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c) Risco de crédito

A gestão do risco de crédito da NOVABASE é efetuada simultaneamente  
ao nível das unidades de negócio, para os montantes em dívida de clientes,  
e ao nível consolidado, para a globalidade das posições ativas dos instrumentos 
financeiros. O risco de crédito advém de caixa e equivalentes a caixa,  
instrumentos financeiros derivados, e exposições de crédito a clientes, incluindo 
valores a receber e transações já acordadas. A nível de bancos e instituições 
financeiras, são apenas aceites entidades com credibilidade no setor. A gestão 
do risco de crédito dos clientes é efetuada com base em intervalos de limites  
de crédito, tendo por base a posição financeira do cliente e o histórico das relações 
comerciais com o cliente.

d) Risco de liquidez

A gestão prudente do risco de liquidez implica a manutenção de dinheiro 
ou instrumentos financeiros líquidos suficientes, da existência de fontes de 
financiamento através de um montante adequado de facilidades de crédito  
e a possibilidade de fechar posições de mercado. 

A Gestão monitoriza previsões atualizadas da reserva de liquidez do Grupo 
(linhas de crédito não utilizadas e caixa e equivalentes a caixa) na base  
dos fluxos de caixa esperados, tendo por base uma análise da maturidade 
contratual remanescente dos passivos financeiros e data esperada dos inflows 
dos ativos financeiros e tendo em consideração as restrições de transferência 
de capitais de Angola. Adicionalmente, é efetuado um controlo regular sobre  
a concentração da maturidade dos empréstimos e obrigações do Grupo. 

e) Risco de capital

Os objetivos do Grupo em relação à gestão de capital, que é um conceito mais 
amplo do que o capital relevado na face da demonstração da posição financeira 
consolidada, são:

(i) Salvaguardar a capacidade do Grupo de continuar em atividade e assim 
proporcionar retornos para os acionistas e benefícios para os restantes 
stakeholders;

(ii) Manter uma estrutura de capital sólida para apoiar o desenvolvimento do 
seu negócio;

(iii) Manter uma estrutura de capital ótima que lhe permita reduzir o custo do 
capital.
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PERSPETIVAS 2019
 
Os resultados de 2018 são positivos, estando em linha com os objetivos traçados 
para o ano e incorporados no Guidance de Volume de Negócios e de EBITDA 
(+2% em ambos os casos, após expurgados os efeitos contabilísticos da entrada 
em vigor da norma IFRS 15).

O negócio internacional representa 54% da atividade total, com a Europa a 
consolidar a sua posição como principal mercado, tendo aumentado o seu 
contributo para 69%. A rentabilidade EBITDA do período situou-se nos 6,9% e 
dos Resultados Líquidos em 3,2%. A posição de Cash evoluiu favoravelmente, com 
uma geração de 5,2 M€ no ano.

Em 2018, a NOVABASE reafirmou a prioridade da adaptação do negócio, 
principalmente em relação aos investimentos para potenciar as competências nas 
áreas de maior qualidade e sustentabilidade.

Com efeito, a NOVABASE está neste momento a concluir um período de reflexão 
estratégica, e oportunamente serão divulgadas as principais linhas de orientação 
ao mercado.

EVENTOS SUBSEQUENTES 

Em 2019, até à emissão do presente relatório, ocorreram os seguintes factos 
relevantes:

Proposta de dividendos aos acionistas

A NOVABASE anunciou a intenção do seu Conselho de Administração de propor 
à Assembleia Geral anual de 2019 a distribuição de 4,7 M€ aos acionistas. 

Este pagamento, que corresponde a um montante equivalente a 99,4% do 
resultado líquido consolidado, representa um dividendo de 15 cêntimos de Euro 
por ação. 
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO 
DE RESULTADOS

No exercício de 2018, a Novabase S.G.P.S., S.A. apresentou um resultado líquido 
consolidado de € 4.736.600,14 (quatro milhões, setecentos e trinta e seis mil, 
seiscentos euros e catorze cêntimos) e um resultado líquido de € 1.208.534,87 
(um milhão, duzentos e oito mil, quinhentos e trinta e quatro euros e oitenta e sete 
cêntimos) nas contas individuais.

 
De acordo com a lei e os Estatutos, 5% do resultado líquido do exercício  
destina-se ao reforço da reserva legal, até que esta represente pelo menos 20% 
do capital social. Para além disso, e nos termos da alínea b) do número 1 do artigo 
324.º do Código das Sociedades Comerciais, a Novabase S.G.P.S., S.A. constitui  
uma reserva indisponível de montante igual ao valor contabilizado em ações 
próprias.

A demonstração da posição financeira individual da Sociedade, reportada  
à data de 31 de dezembro de 2018, apresenta reservas legais no montante  
de € 3.140.139,40 (três milhões, cento e quarenta mil, cento e trinta e nove euros  
e quarenta cêntimos). Este montante alcança o mínimo legalmente exigível,  
não se tornando, por outro lado, o capital próprio da Sociedade inferior  
à soma do capital e das reservas que a lei ou o contrato não permitem distribuir  
aos sócios, em consequência da aplicação de resultados e distribuição de 
resultados transitados pretendida.

A demonstração da posição financeira individual da Sociedade, reportada 
à data de 31 de dezembro de 2018, apresenta, ainda, um montante de reservas 
e resultados acumulados de € 18.184.578,45 (dezoito milhões, cento e oitenta  
e quatro mil, quinhentos e setenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos)  
do qual, como referido acima, apenas não poderão ser distribuídos os seguintes 
montantes: (i) € 3.140.139,40 (três milhões, cento e quarenta mil, cento e 
trinta e nove euros e quarenta cêntimos) correspondentes à reserva legal, 
e (ii) € 188.305,50 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e cinco euros e cinquenta 
cêntimos) correspondentes à reserva para ações próprias.

No dia 14 de fevereiro de 2019, o Conselho de Administração da Sociedade 
comunicou a sua intenção de propor à Assembleia Geral anual de 2019 a distribuição 
aos acionistas de um montante global de € 4.7 milhões, correspondente a um 
montante equivalente a 99,4% do resultado líquido consolidado, traduzindo-se 
num pagamento aos acionistas de 0,15 Euros por ação, sujeito a aprovação da 
Assembleia Geral.
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Nos termos das disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração 
propõe a seguinte distribuição de resultados:
 

1. Pagamento aos acionistas da totalidade do resultado líquido do exercício  
acima mencionado, no montante de € 1.208.534,87 (um milhão, duzentos  
e oito mil, quinhentos e trinta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), acrescido 
de € 3.501.674,23€ (três milhões, quinhentos e um mil, seiscentos e setenta 
e quatro euros e vinte e três cêntimos) das referidas reservas e resultados 
acumulados distribuíveis, num total de € 4.710.209,10 (quatro milhões, setecentos  
e dez mil, duzentos e nove euros e dez cêntimos), correspondendo a um pagamento  
de € 0,15 (quinze cêntimos de euro) por ação, relativamente ao número  
total de ações emitidas;

2. Que, não sendo possível determinar com exatidão o número de ações  
próprias que estarão em carteira à data do pagamento acima 
referido sem limitar a capacidade de intervenção da Sociedade, 
designadamente em acréscimo de liquidez dos seus títulos, a verba 
global de € 4.710.209,10 (quatro milhões, setecentos e dez mil, duzentos 
e nove euros e dez cêntimos) prevista no parágrafo anterior, calculada  
na base de um montante unitário por ação emitida (no caso, € 0,15 (quinze 
cêntimos de euro)), seja objeto de distribuição da seguinte forma:

a) A cada ação emitida seja pago o montante unitário de € 0,15;

b) Não seja pago, sendo transferido para resultados transitados, o quantitativo 
unitário correspondente às ações que, na data de pagamento acima referida, 
pertencerem à própria Sociedade;

Lisboa, 28 de março de 2019
 

O Conselho de Administração
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ANEXOS AO RELATÓRIO  
DE GESTÃO
LISTA DOS TITULARES DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(De acordo com a disposição no n.º 4 do artigo 448.º do Código das Sociedades 
Comerciais e artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários)

1 José Afonso Oom Ferreira de Sousa, Luís Paulo Cardoso Salvado, Álvaro José da Silva Ferreira 
e João Nuno da Silva Bento são os únicos acionistas da HNB – S.G.P.S., S.A., tendo celebrado um 
Acordo Parassocial visando a totalidade do capital social desta sociedade.

2 A participação total é imputável aos acionistas José Afonso Oom Ferreira de Sousa, Luís Paulo 
Cardoso Salvado, Álvaro José da Silva Ferreira, João Nuno da Silva Bento e Pedro Miguel Quinteiro 
Marques de Carvalho, nos termos do Acordo Parassocial relativo à NOVABASE descrito no ponto 6 
do Relatório de Governo Societário, em anexo ao presente Relatório de Gestão.

1 Aquando da receção de comunicação de participação qualificada, a NOVABASE foi informada de 
que esta sociedade era indiretamente detida em 72% pelo Eng. Miguel Pais do Amaral pelo que lhe 
eram imputados os referidos direitos de voto.

PARTICIPAÇÃO ABRANGIDA PELO ACORDO 

PARASSOCIAL RELATIVO  

À NOVABASE

N.º DE AÇÕES
% CAPITAL SOCIAL E DIREITOS  

DE VOTO

HNB – S.G.P.S., S.A. 1 10.501.589 33,44%

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho 2.097.613 6,68%

Luís Paulo Cardoso Salvado 1 1 0,00%

João Nuno da Silva Bento 1 1 0,00%

Álvaro José da Silva Ferreira 1 1 0,00%

José Afonso Oom Ferreira de Sousa 1 1 0,00%

TOTAL 2 12.599.206 40,12%

 

N.º DE AÇÕES % CAPITAL SOCIAL E DIREITOS  

DE VOTO

Partbleu, Sociedade Gestora de  
Participações Sociais, S.A. 1

3.180.444 10,13%
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1 Aquando da receção de comunicação de participação qualificada, a NOVABASE foi informada 
de que os fundos acima identificados são geridos pela Santander Asset Management – Sociedade 
Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A..

As participações acima indicadas correspondem às últimas posições comunicadas 
à Sociedade com referência a 31 de dezembro de 2018 ou a data anterior.

Não existem categorias de ações com direitos especiais.
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N.º DE AÇÕES % CAPITAL SOCIAL E DIREITOS  

DE VOTO

IBIM2 Limited 3.144.217 10,01%

N.º DE AÇÕES % CAPITAL SOCIAL E DIREITOS  

DE VOTO

Lazard Frères Gestion SAS 1.570.870 5,00%

N.º DE AÇÕES % CAPITAL SOCIAL E DIREITOS  

DE VOTO

Maria Manuela de Oliveira 
Marques

1.043.924 3,32%

Santander Asset Management  

Sociedade Gestora de Fundos  

de Investimento Mobiliário, S.A.

N.º DE AÇÕES % CAPITAL SOCIAL E DIREITOS  

DE VOTO

Fundo de Investimento Mobiliário 
Aberto Santander Ações Portugal 

1.476.905 4,70%

Fundo de Investimento Mobiliário  
Aberto Poupança Ações  
Santander PPA

34.537 0,11%

TOTAL 1 1.511.442 4,81%
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INFORMAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE 
ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO NO CAPITAL DA EMPRESA EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2018

(De acordo com a disposição no n.º 5 do artigo 447.º do Código das Sociedades 
Comerciais)

1 A participação de cada um destes Membros dos Órgãos Sociais corresponde à última 
posição comunicada à Sociedade com referência a 31 de dezembro de 2018 ou data anterior.  
 
2 José Afonso Oom Ferreira de Sousa, Luís Paulo Cardoso Salvado, Álvaro José da Silva Ferreira 
e João Nuno da Silva Bento são acionistas da HNB – S.G.P.S., S.A., sociedade em que exercem os 
cargos de administradores. A HNB – S.G.P.S., S.A. detém 10.501.589 ações representativas de 33,44% 
do capital social da NOVABASE e respetivos direitos de voto.

TITULARES 1 N.º AÇÕES 1 % CAPITAL 

SOCIAL  

E DIREITOS  

DE VOTO

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho  
(Vogal não-executivo do Conselho de Administração)

2.097.613 6,68%

Manuel Saldanha Tavares Festas  
(Membro suplente do Conselho Fiscal)

74.986 0,24%

Francisco Paulo de Figueiredo Morais Antunes   
(Vogal executivo do Conselho de Administração e CFO)

30.335 0,10%

María del Carmen Gil Marín 
(Vogal executivo do Conselho de Administração) 

23.001 0,07%

Luís Paulo Cardoso Salvado 2 

(Presidente do Conselho de Administração)
1 0,00%

João Nuno da Silva Bento 2 

(Vogal executivo do Conselho de Administração e CEO)
1 0,00%

Álvaro José da Silva Ferreira 2 

(Vogal executivo do Conselho de Administração)
1 0,00%

José Afonso Oom Ferreira de Sousa 2 

(Vogal não-executivo do Conselho de Administração)
1 0,00%

Marta Isabel dos Reis da Graça Rodrigues do Nascimento
(Vogal não-executivo do Conselho de Administração)

0 0,00%

Álvaro José Barrigas do Nascimento  
(Presidente do Conselho Fiscal)

0 0,00%

Fátima do Rosário Piteira Patinha Farinha 
(Membro efetivo do Conselho Fiscal)

0 0,00%

Miguel Tiago Perestrelo Ribeiro Ferreira  
(Membro efetivo do Conselho Fiscal)

0 0,00%

KPMG & Associados – S.R.O.C., representada por Paulo Alexandre Martins  
Quintas Paixão (ROC efetivo)

0 0,00%

Maria Cristina Santos Ferreira  
(ROC suplente) 

0 0,00%
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DIRIGENTE / PESSOA  

ESTREITAMENTE  

RELACIONADA 1

TRANSAÇÃO DATA LOCAL Nº AÇÕES PREÇO UNITÁRIO (€)

Pedro Miguel Quinteiro 
Marques de Carvalho

Alienação 04/01/18
Fora de Mercado  

Regulamentado
191.455 3,130

HNB - S.G.P.S., S.A. (a) Aquisição 05/11/18 NYSE Euronext Lisbon 4.719 2,490

HNB - S.G.P.S., S.A. (a) Aquisição 05/11/18 NYSE Euronext Lisbon 235.475 2,490

 

A informação sobre as transações de dirigentes, nos termos do artigo 248.º-B  
do Código dos Valores Mobiliários, encontra-se descrita na secção seguinte.

Para além das aqui referidas, não foram realizadas por Membros dos Órgãos 
de Administração e Fiscalização quaisquer onerações ou outras aquisições  
ou cessações de titularidade de ações representativas do capital social  
da Sociedade ou de sociedade com esta em relação de domínio ou de grupo, 
nem contratos de promessa, opção, reporte ou outros que produzissem efeitos 
semelhantes sobre tais ações.

Não foram igualmente realizadas quaisquer transações do tipo das acima descritas 
por parte de pessoas indicadas nas alíneas a) a d) do n.º 2 do artigo 447.º do 
Código das Sociedades Comerciais.

Por último, importa esclarecer que nem a Sociedade nem qualquer sociedade 
com esta em relação de domínio ou de grupo é emitente de obrigações.

LISTA DE TRANSAÇÕES DE DIRIGENTES

(Nos termos dos n.ºs 6 e 7 do artigo 14.º do Regulamento da CMVM n.º 5/2010)

1 Transações sobre ações da NOVABASE por parte das pessoas referidas no artigo 447.º do Código 
das Sociedades Comerciais.

(a) A sociedade HNB – S.G.P.S., S.A. tem como acionistas José Afonso Oom Ferreira de Sousa, Luís 
Paulo Cardoso Salvado, Álvaro José da Silva Ferreira e João Nuno da Silva Bento, sendo, por isso, 
uma pessoa estreitamente relacionada com dirigente da NOVABASE, nos termos do artigo 248.º-B, 
n.ºs 3 e 4, do Código dos Valores Mobiliários.

TRANSAÇÕES DE AÇÕES PRÓPRIAS

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

Em 31 de dezembro de 2017, a Novabase S.G.P.S. detinha em carteira 376.611 ações 
próprias, representativas de cerca de 1,20% do seu capital social.

Durante o ano de 2018, a NOVABASE não procedeu a qualquer transação de ações 
próprias.

Deste modo, em 31 de dezembro de 2018, a Novabase S.G.P.S. detinha em carteira 
376.611 ações próprias, representativas de cerca de 1,20% do seu capital social.  
      
Durante o exercício de 2018, as ações da Novabase S.G.P.S. tiveram sempre o valor 
nominal de € 0,5.
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DEMONSTRAÇÕES NÃO 
FINANCEIRAS

ÂMBITO

Para os efeitos do disposto no artigo 508.º-G do Código das Sociedades  
Comerciais, na redação introduzida pelo Decreto-Lei nº 89/2017, de 28 de julho,  
que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 2014/95/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, a NOVABASE explicita no 
presente documento as “informações bastantes para uma compreensão da evolução,  
do desempenho, da posição e do impacto das atividades do grupo, referentes,  
no mínimo, às questões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores,  
à igualdade entre mulheres e homens, à não discriminação, ao respeito dos direitos 
humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de suborno” relativas ao Grupo 
Novabase no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

INTRODUÇÃO | O GRUPO NOVABASE

Informação relativa à atividade e organização empresarial do Grupo Novabase 
poderá ser consultada no Relatório e Contas 2018 (Notas às Demonstrações 
Financeiras Consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
Secção 1. Informação Geral), assim como no Relatório sobre as Práticas de Governo 
relativo ao exercício social de 2018 (Parte I, Secção B., Ponto 21).

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E PROCESSOS DE DILIGÊNCIA

Considerando a dimensão do Grupo Novabase, a natureza das atividades 
prosseguidas, o modelo de negócio implementado e as indústrias nas quais o 
Grupo opera, não foram aprovadas políticas formais relativamente a todos os 
aspetos elencados no número 2, do artigo 508.º-G do Código das Sociedades 
Comerciais. Não obstante, o Grupo Novabase rege-se nas diversas vertentes da 
sua atividade pela legislação aplicável e pela regulamentação e recomendações 
aplicáveis da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e de outras entidades 
nacionais e internacionais. O Grupo Novabase adotou ainda internamente 
determinados documentos de referência, sistemas e processos de diligência 
relativamente às práticas a adotar em certas áreas, tendo em consideração o 
Grupo e as suas necessidades, assim como os seus trabalhadores, profissionais e 
demais stakeholders, com o objetivo, nomeadamente, de garantir um crescimento 
sustentável. As sociedades do Grupo Novabase são ainda sujeitas a auditorias de 
natureza diversa, internas e externas.

Neste contexto, destacam-se de seguida os principais aspetos, documentos, 
práticas e processos existentes no Grupo Novabase e que o mesmo considera 
que têm impacto em questões de índole não financeira relevantes para o Grupo, 
designadamente ambientais, sociais, laborais, de igualdade de género e não 
discriminação, direitos humanos e combate à corrupção:
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• A atividade da NOVABASE e a conduta dos seus trabalhadores e profissionais 
rege-se pela lei aplicável nas jurisdições relevantes e pelo Código de Conduta 
NOVABASE (publicado no site corporativo), documento aprovado internamente 
e que vigora no Grupo desde 2011 com o objetivo de orientar as condutas dos 
profissionais da NOVABASE pelos valores cultivados pelo Grupo, não só nas 
suas relações com clientes mas também entre si. 

• A atividade da empresa é gerida de acordo com o Sistema de Gestão Integrado.
 
• As empresas NOVABASE são auditadas pelos seus auditores financeiros, e 
as suas certificações de Qualidade (ISO 9001), Gestão Ambiental (ISO 14001) 
e de Saúde e Segurança no Trabalho (ISO 45001) são renovadas anualmente 
após auditorias internas e externas, estas últimas conduzidas pelas entidades 
certificadoras.

• A empresa monitoriza regularmente a satisfação dos seus clientes, bem como 
a satisfação dos seus trabalhadores e profissionais em relação aos serviços 
internos e outros temas de interesse para a gestão. 

• Em observância das Recomendações da Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários sobre o Governo das Sociedades Cotadas e tendo em vista o fomento 
de uma cultura responsável e cumpridora, a NOVABASE adotou um sistema de 
comunicação de práticas irregulares (designado como “SPI”) eventualmente 
ocorridas no seio do seu Grupo. A comunicação de práticas irregulares através do 
SPI é dirigida a um dos elementos do Conselho Fiscal especialmente designado 
para essa função.

• A sociedade empenha-se na promoção da diversidade tendo aprovado no 
primeiro trimestre de 2018 (ver ponto a seguir) uma política relativa à diversidade 
nos órgãos de administração e fiscalização da Novabase S.G.P.S. S.A., refletindo 
o esforço dos acionistas ao nomear um CA com uma representação de pelo 
menos 25% de membros de cada género, o que se reflete igualmente na Comissão 
Executiva.

• A empresa tem também em vigor um “Regulamento Interno sobre Negócios 
com Titulares de Participação Qualificada na Novabase, S.G.P.S., S.A.”

POLÍTICA DE DIVERSIDADE NOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 
E FISCALIZAÇÃO

Na NOVABASE acreditamos na igualdade de oportunidades e no respeito 
mútuo, independentemente da etnia, género, religião, ideologia, origem social ou 
orientação sexual. Estas diferenças tendem a melhorar a qualidade dos processos 
de tomada de decisão através da multiplicidade de perspetivas, da maior riqueza 
intelectual e cultural e também da melhor representação da realidade e das partes 
interessadas.

Por isso também acreditamos que a diversidade dos nossos órgãos estatutários 
contribui para um melhor desempenho e uma maior competitividade da 
NOVABASE. Assim, comprometemo-nos a promover a seguinte política:
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• Cumprir a Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto, dado que a diversidade de género 
permite diferentes estilos de gestão e complementaridade de abordagens;

• No que respeita à idade deverá ser assegurado um equilíbrio entre, por um 
lado, a experiência e maturidade e, por outro, juventude e energia, necessárias 
ao dinamismo e ao acelerado ritmo de inovação do nosso sector (tecnologias de 
informação);

• Em matéria de qualificações e habilitações literárias, para além das associadas 
às vertentes tecnológicas, deverão estar representadas diversas áreas do 
conhecimento dada a crescente importância da multidisciplinaridade no 
desempenho das equipas.

A NOVABASE acompanhará a implementação desta política, de acordo com o seu 
modelo de governo, revendo-a sempre que considere adequado.

RESULTADOS E INDICADORES CHAVE

No exercício de 2018 não foi comunicada à Administração da Novabase  
S.G.P.S., S.A., através dos canais para o efeito disponíveis, qualquer ocorrência 
relacionada com matérias respeitantes a direitos humanos, corrupção e tentativas 
de suborno, pelo que não existem indicadores a reportar a este respeito.

No que respeita à igualdade de género, o indicador chave considerado é o da 
proporção de homens e mulheres no total de empregados, que deve tender a ser 
equilibrada. Este indicador tem evoluído positivamente (70% de homens e 30% de 
mulheres em 2017 e 68% de homens e 32% de mulheres em 2018), acompanhando 
este desequilíbrio de género a tendência da indústria das tecnologias de 
informação, em Portugal e no estrangeiro, o qual reflete também as escolhas de 
cursos superiores por género. Com efeito, em cursos como Engenharia Informática, 
Engenharia Eletrotécnica ou Engenharia de Redes, o número de graduados 
(homens) é muito superior ao número de graduadas (mulheres).

Por seu turno, o indicador chave relativo a questões ambientais considerado 
é o número de não conformidades identificadas na auditoria anual ao Sistema 
de Gestão Ambiental, consequência da certificação pela norma ISO14001. Em 
2018, à semelhança de 2017, as empresas do Grupo Novabase não tiveram não 
conformidades ao abrigo da norma ISO14001.

Outros indicadores (operacionais, não chave) acompanhados relativamente a 
estes temas incluem: 

• De Negócio: Investimento em Investigação, Desenvolvimento e Inovação; 
Satisfação de Clientes.

• Relativos aos Empregados: Número de ações, participantes e horas de formação; 
número de acidentes de trabalho; número de recém-graduados acolhidos através 
do programa de integração Novabase Academy.

• Relativos ao Ambiente: consumo de eletricidade, energia térmica, água e gasóleo 
& gasolina; reciclagem de plástico, cartão & papel, vidro; emissão de gases com 
efeito de estufa. 
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GESTÃO DE RISCOS E CONTROLO INTERNO

O Grupo Novabase encontra-se sujeito aos riscos normais de mercado e aos 
riscos específicos das atividades que prossegue. A NOVABASE considera que a 
política de gestão de risco reveste-se de primordial importância para a condução 
e desenvolvimento de um negócio que historicamente tem apresentado um perfil 
de maior apetência ao risco, pois tal é intrinsecamente necessário num sector tão 
dinâmico e disruptivo.

A NOVABASE dispõe ainda de procedimentos e sistemas de controlo interno 
destinados, nomeadamente, a prevenir e gerir riscos no contexto da sua organização 
e das suas atividades. Informação adicional relativa ao controlo interno e gestão 
de riscos da NOVABASE poderá ser consultada na Parte I, Secção III. “Controlo 
Interno e Gestão de Riscos” do Relatório sobre as Práticas de Governo Societário 
relativo ao exercício de 2018.
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NEGÓCIOS

148,7 M€
 

EBITDA

10,3 M€
 

RESULTADOS 
LÍQUIDOS

4,7 M€
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DEMONSTRAÇÃO 
DA POSIÇÃO  
FINANCEIRA  
CONSOLIDADA

VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE EUROS 31.12.18 31.12.17

ATIVO

ATIVOS NÃO CORRENTES

Ativos fixos tangíveis  10.235  10.019 

Ativos intangíveis  16.065  17.162 

Investimentos em empresas associadas  252  314 

Ativos financ. ao justo valor através de resultados  3.868  2.796 

Investimentos detidos até à maturidade  -  7.713 

Investimentos em títulos  7.680  - 

Ativos por impostos diferidos  10.048  10.448 

Outros ativos não correntes  1.644  3.256 

TOTAL DE ATIVOS NÃO CORRENTES  49.792  51.708 

ATIVOS CORRENTES

Inventários  33  46 

Clientes e outras contas a receber  45.658  49.745 

Acréscimos de proveitos  5.464  16.356 

Imposto sobre o rendimento a receber  2.619  1.318 

Instrumentos financeiros derivados  26  18 

Outros ativos correntes  3.851  1.546 

Investimentos detidos até à maturidade  -  7.353 

Investimentos em títulos  1.198  - 

Caixa e equivalentes a caixa  63.614  56.136 

TOTAL DE ATIVOS CORRENTES  122.463  132.518 

Ativos das operações descontinuadas  -  - 

TOTAL DO ATIVO  172.255  184.226 

CAPITAIS PRÓPRIOS

Capital social  15.701  15.701 

Ações próprias  (188)  (188)

Prémios de emissão  43.560  43.560 

Reservas e resultados acumulados  3.016  3.722 

Resultado líquido  4.737  4.774 

TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS ATRIBUÍVEIS AOS ACIONISTAS  66.826  67.569 

Interesses que não controlam  13.754  13.597 

TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS  80.580  81.166 

PASSIVO

PASSIVOS NÃO CORRENTES

Empréstimos  13.360  16.837 

Provisões  8.252  10.369 

Outros passivos não correntes  990  744 

TOTAL DE PASSIVOS NÃO CORRENTES  22.602  27.950 

PASSIVOS CORRENTES

Empréstimos  6.320  6.907 

Fornecedores e outras contas a pagar  40.399  41.619 

Imposto sobre o rendimento a pagar  -  578 

Instrumentos financeiros derivados  24  - 

Proveitos diferidos e outros passivos correntes  22.267  25.103 

TOTAL DE PASSIVOS CORRENTES  69.010  74.207 

Passivos das operações descontinuadas  63  903 

TOTAL DO PASSIVO  91.675  103.060 

TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS E PASSIVO  172.255  184.226 
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DEMONSTRAÇÃO 
CONSOLIDADA  
DOS 
RESULTADOS

VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE EUROS 12 M *

31.12.18 31.12.17

OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO

Vendas  894  159 

Prestação de serviços  147.829  139.563 

Custo das vendas  (848)  (31)

Fornecimentos e serviços externos  (53.844)  (51.201)

Gastos com o pessoal  (86.468)  (82.155)

Imparidade líquida de clientes e outras contas a receber  785  - 

Outros ganhos e perdas líquidos  1.951  4.580 

Amortizações e depreciações  (2.940)  (3.210)

RESULTADOS OPERACIONAIS  7.359  7.705 

Rendimentos financeiros  2.548  6.199 

Gastos financeiros  (4.039)  (6.776)

Perdas em associadas  (62)  (261)

Ganho na posição monetária líquida  308  955 

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS  6.114  7.822 

Imposto sobre o rendimento  (1.100)  (1.382)

RESULTADOS DAS OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO  5.014  6.440 

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

Resultados das operações descontinuadas  -  2.696 

RESULTADO LÍQUIDO  5.014  9.136 

RESULTADO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL A:

Acionistas  4.737  4.774 

Interesses que não controlam  277  4.362 

 5.014  9.136 

RESULTADO POR AÇÃO DAS OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO E DESCONTINUADAS  
ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS (EUROS POR AÇÃO)

RESULTADO POR AÇÃO BÁSICO

Das operações em continuação 0,15 Euros 0,07 Euros 

Das operações descontinuadas Zero Euros 0,09 Euros 

DO RESULTADO LÍQUIDO 0,15 Euros 0,15 Euros 

RESULTADO POR AÇÃO DILUÍDO

Das operações em continuação 0,15 Euros 0,07 Euros 

Das operações descontinuadas Zero Euros 0,09 Euros 

DO RESULTADO LÍQUIDO 0,15 Euros 0,15 Euros 

12 M * - período de 12 meses findo em
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DEMONSTRAÇÃO 
CONSOLIDADA  
DO RENDIMENTO 
INTEGRAL

VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE EUROS 12 M *

31.12.18 31.12.17

RESULTADO LÍQUIDO  5.014  9.136 

Outro rendimento integral

Itens que poderão ser reclassificados para resultados

Diferença cambial de operações estrangeiras, líquida de 
imposto

 1.627  (467)

OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL  1.627  (467)

RENDIMENTO INTEGRAL TOTAL NO EXERCÍCIO  6.641  8.669 

RENDIMENTO INTEGRAL ATRIBUÍVEL A:

Acionistas  5.556  4.533 

Interesses que não controlam  1.085  4.136 

 6.641  8.669 

12 M * - período de 12 meses findo em
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RELATÓRIO E PARECER 
DO CONSELHO FISCAL E RELATÓRIO 
DE AUDITORIA DAS CONTAS
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