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Lisboa, 7 de Julho de 2010 

 
 

A Novabase e a Iberwind, empresa líder na produção de Energia Eólica em Portugal, 

acabam de fechar um acordo que prevê a aquisição da plataforma de gestão e 

controlo de produção eólica – SCADA, desta empresa, no valor de 750 mil euros.  

 

Em simultâneo, a Novabase e a Iberwind assinaram um contrato de outsourcing no valor 

de 2,7 milhões de euros com a duração de 5 anos que passa por transferir para a 

Novabase a equipa responsável pelo sistema SCADA, que continuará a assegurar a sua 

operação nos parques eólicos explorados pela Iberwind. 

 

O acordo agora assinado insere-se na estratégia definida pela Novabase de reforçar a 

presença nos sistemas core dos seus clientes, nomeadamente através de aquisições de 

activos. 

 

Luís Quaresma, Administrador da Novabase, afirma que “esta relação de longo prazo 

com a empresa líder em Portugal na área das energias renováveis vai permitir-nos 

continuar a desenvolver o nosso know how em sistemas core de energia e posicionar-nos 

como um parceiro estratégico de negócio para as empresas deste sector.” 

 

Novabase reforça área de energia através da aquisição de 

activos da Iberwind 
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Já para Arnaldo Navarro Machado, CEO da Iberwind, “esta parceria com a Novabase 

vem reconhecer o valor que este sistema, desenvolvido pela nossa equipa, tem para o 

sucesso do negócio da energia ao oferecer um conjunto alargado de vantagens.”  

 

“Fechar esta parceria com o líder nacional em Tecnologias de Informação vai não só 

garantir-nos a continuação do desenvolvimento da plataforma SCADA, adaptando-o à 

evolução natural de mercado, mas também, e sendo este acordo assente no 

outsourcing, permitir-nos assegurar o nosso serviço com níveis de eficiência e fiabilidade 

significativamente superiores e com um custo de operação inferior”, conclui o mesmo 

responsável. 
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Sobre a Novabase: 

Fundada em 1989, a Novabase é a empresa portuguesa líder em soluções de negócio baseadas em Tecnologias de 

Informação. O seu volume de negócios em 2009 foi de 241 Milhões de Euros. 

Com cerca de 2000 colaboradores, a Novabase opera em mercados como Financial Services, Telecommunications & Media, 

Government & Healthcare, Energy & Utilities, Transportation & Logistics e Manufacturing & Services.  

Possui como principais áreas de negócio as seguintes: Consulting, Infrastrutures e Digital TV. Possui ainda uma actividade de 

Corporate Venture designada por Novabase Capital. 

A Novabase encontra-se cotada na Euronext Lisbon desde Julho de 2000. 

Mais informações sobre a Novabase em www.novabase.pt. 

 

Sobre a Iberwind 

Fundada em 2008 e controlada pela Magnum Capital, a Iberwind tem como actividade principal a promoção, 

desenvolvimento e exploração de projectos de energias renováveis, nomeadamente na área da energia eólica. 

A Iberwind detém um grande conhecimento do sector eólico em Portugal, combinando um longo registo do recurso eólico 

com uma excelente representatividade geográfica dos seus Parques Eólicos no território nacional. 

A Iberwind é composta por cerca de 80 colaboradores e explora actualmente, no mercado Português, 31 Parques Eólicos, 

com uma capacidade instalada de 680 MW. 

A estrutura accionista da Iberwind assenta, fundamentalmente, em fundos de Private Equity e accionistas individuais (Family 

Offices), de origem nacional. 

 

 


