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Informação Privilegiada 
 

Novabase reforça a aposta no sector 

Aeroespacial com a aquisição da 

Evolvespace Solutions 

 
Lisboa, 19 de Abril 2011 

 

A Novabase adquiriu a totalidade do capital da Evolvespace Solutions, Lda., empresa 

com soluções especializadas para o sector Aeroespacial, pelo valor de até 251 mil euros. 

 

A Evolvespace Solutions oferece serviços de consultoria aeroespacial em sistemas de 

controlo, simulação e virtualização de software, desenvolvendo igualmente produtos em 

sistemas imersivos 3D para suporte à operação de satélites e de posicionamento de 

grande precisão para GPS/Galileo. 

 

A maioria da actividade da Evolvespace Solutions é internacional, em países como a 

Alemanha, Reino Unido, França e Itália, onde desenvolve projectos para clientes como a 

European Space Agency, a International Maritime Satellite Organization e a European 

Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites. 

 

Este investimento insere-se na estratégia de crescimento da Novabase para o sector 

Aerospace & Transportation e para Luis Paulo Salvado, CEO da Novabase, “A 

Evolvespace é um excelente complemento aos activos que a Novabase já tem nesta 

área, nomeadamente ao nível da equipa, dos clientes e também da oferta. Tínhamos já 

uma equipa dedicada a este sector em Espanha com 30 especialistas, que reforçamos 

agora com um centro de competência em Portugal. Acredito que este movimento será 

também interessante para os actuais clientes da Evolvespace pela maior capacidade de 

investimento da Novabase em novas soluções e maior abrangência da nossa oferta. 

Esta aquisição está alinhada com o nosso processo de internacionalização, pois 

adicionamos ao nosso actual portfolio um conjunto de competências e ofertas altamente 

diferenciadas num sector com elevado potencial para os próximos anos.” 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

María Gil Marín 

Investor Relations 

Tel.: +351 21 3836300 

Fax.: +352 21 3836301 

maria.gil@novabase.pt 

Novabase – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA 

Sociedade Aberta 

Sede: Av. D. João II, Lote 1.03.2.3., Parque das Nações, 1998-031 Lisboa 

Capital Social: 15.700.697 de Euros 

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e pessoa colectiva 502.280.182 

 

2/2 

Segundo Ricardo Marvão, CEO da Evolvespace Solutions, “Com a Novabase podemos 

ser mais ambiciosos nos projectos que queremos ganhar e também na aposta em 

soluções mais abrangentes e inovadoras. Com esta agregação de capacidades estão 

reunidas as condições para virmos a ser um player europeu nesta área nos próximos 

anos.” 

Sobre a Novabase: 

Em 22 anos, a Novabase tornou-se líder português em Tecnologias de Informação. Cresceu em Portugal e no 

mundo e está cotada na Euronext Lisbon desde Julho de 2000. 

 

Em 2010 alcançou um volume de negócios de 236 milhões de euros, 15% gerados fora de Portugal. Investiu 

mais de 10 milhões de euros em Investigação & Desenvolvimento.  

 

Trabalhou em 28 países espalhados nos 5 continentes e conta com o talento e a dedicação de mais de 2000 

colaboradores. Tem escritórios abertos em Portugal, Espanha, Alemanha, França, Médio Oriente e Angola. 

 

A visão da Novabase é tornar a vida das pessoas e das empresas mais simples e mais feliz, através da 

utilização da tecnologia. À engenharia e à gestão junta as ciências humanas e o design para criar soluções 

centradas nas pessoas. 

 

Tem ofertas especializadas para os sectores Telecoms & Media, Financial Services, Government & Healthcare, 

Energy & Utilities, Aerospace & Transportation e Industry & Services. As suas actuais linhas de negócios são 

Business Solutions, Infrastructures & Managed Services, Digital TV e Ventures Capital. 

 

Mais informações em www.novabase.pt 
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