
 
 

 

Política de risco da Novabase S.G.P.S., S.A. 

 

A Novabase atua no mercado das tecnologias de informação e digitalização. Este setor 

caracteriza-se por dinâmicas de constante transformação, inovação e agilidade. Em tal 

contexto, a velocidade na decisão e execução torna-se um fator crítico de sucesso. Assim, 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. 

É objetivo da Novabase pautar-se pelas boas práticas internacionais do sector. Para nós, a 

política de risco é uma base essencial para orientar as estratégias e definir medidas a tomar 

em casos extremos. O sistema de gestão de riscos deve ser uma ferramenta para potenciar 

a análise mais rigorosa dos riscos de negócio e para suportar o processo de tomada de 

decisão. 

A política de risco assenta nos seguintes princípios fundamentais: 

• Não receamos uma maior apetência ao risco, pois tal é intrinsecamente necessária 

num sector tão dinâmico e disruptivo; 

• O nosso objetivo não é evitar todos os riscos, mas identifica-los e geri-los, pois 

entendemos o risco como uma oportunidade passível de geração de valor, quando 

adequadamente remunerada; 

• Não gerimos o risco de forma diferente de tudo o resto, pois consideramos o risco 

como parte integrante e não dissociável do nosso negócio; 

• Delegamos a gestão do risco através da disseminação da responsabilidade nas 

estruturas mais adequadas, pois privilegiamos a autonomia dos indivíduos e das 

equipas; 

• Todos são relevantes na gestão do risco, pois esta não é uma missão exclusivamente 

dos gestores; 

• Apostamos mais numa cultura forte de gestão de risco do que em meros processos, 

dado pretendermos promover de forma continua a atenção e a discussão ágil sobre 

os riscos. 

 

Estes princípios são revistos regularmente por forma a garantir a adequabilidade no contexto 

específico da empresa. 


