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Informação Privilegiada 
 

Novabase reforça aposta no sector 
Financeiro e adquire a Binómio 
 
Lisboa, 31 de Maio 2012 
 

A Novabase decidiu adquirir a totalidade do capital da Binómio, empresa especializada 

em soluções para a gestão de activos financeiros, por um valor integralmente indexado à 

sua performance futura. Este investimento insere-se na estratégia de crescimento da 

Novabase para o sector de Financial Services. 

 

A Binómio detém uma posição dominante em Portugal junto de seguradoras e de 

gestoras de fundos de pensões. Tem igualmente clientes nos PALOPs, nomeadamente 

em Angola. A empresa desenvolveu o produto Binfólio, uma solução com módulos para 

Gestão de Activos Mobiliários e Imobiliários, para Modelização de Carteiras, de Medidas 

de Risco, Avaliação de Performance e Optimização de Portfólios. 

 

Para Nuno Fórneas, membro da Comissão Executiva da Novabase e responsável pelo 

sector de Financial Services, “Esta aquisição vem reforçar o nosso vector de 

especialização de negócio. Para além disso, está alinhada com o processo de 

internacionalização da Novabase, uma vez que juntamos ao nosso portfólio de oferta um 

conjunto de competências diferenciadoras num sector de elevado potencial nas 

geografias onde estamos focados.” 

 

Segundo Vítor Espírito Santo, CEO da Binómio, “A integração na Novabase vem permitir 

uma forte aceleração do crescimento internacional e uma melhor utilização de todas as 

competências da nossa equipa. Os nossos clientes passarão a beneficiar de um 

conjunto mais alargado de serviços e de capacidade e infraestruturas especializadas, 

mais alinhadas com as suas necessidades estratégicas.” 
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Sobre a Novabase: 
Em 23 anos a Novabase tornou-se líder português em Tecnologias de Informação, estando cotada na Euronext 

Lisbon desde 2000. 

 

Em 2011 alcançou um volume de negócios de 230 milhões de euros, 20% obtidos fora de Portugal, tendo 

trabalhado em 37 países e 9 fusos horários. Tem escritórios na Alemanha, Espanha, França, Médio Oriente, 

Angola e Portugal. Conta actualmente com o talento e a dedicação de mais de 2000 colaboradores.  

 

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.  

 

Nos últimos 3 anos investiu mais de 26 milhões de euros em Investigação & Desenvolvimento para especializar 

ofertas nos sectores Telecoms & Media, Financial Services, Government & Healthcare, Energy & Utilities, 

Aerospace & Transportation e Manufacturing & Services. As suas actuais linhas de negócios são Business 

Solutions, Infrastructures & Managed Services, Digital TV e Venture Capital.  

 

Mais informações em www.novabase.pt 
 


