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Senhores Acionistas,

Os resultados de 2017 estão em linha com os objetivos traçados para o ano 

e as transformações que estamos a operar no nosso negócio.

Por um lado, estamos a substituir atividade nas geografias com maior 
volatilidade e dificuldades cambiais por uma maior presença na Europa, 

a qual já representa cerca de 70% das operações internacionais. Por outro, 

intensificámos a nossa aposta na especialização das ofertas, de forma 

a serem uma forte alavanca à digitalização do negócio dos clientes - 

poderão conhecer algumas destas soluções em www.novabase.com.

Tal tem sido conseguido, não só com significativos investimentos em 

I&D, mas através da utilização de metodologias centradas nas pessoas, 

como o design thinking e a gamificação. Também ao nível interno, 

temos utilizado com sucesso este tipo de abordagens, sendo o NOVA 

um destes exemplos. Desenvolvida pela Novabase, esta plataforma vai 

potenciar um desenvolvimento mais acelerado dos nossos colaboradores – 

maioritariamente millennials – sendo uma mais-valia num mercado que se 
tem tornado extremamente concorrencial pelo talento tecnológico.

As grandes variações no EBITDA e nos Resultados Líquidos, +85% e -50% 

respetivamente, explicam-se com as situações atípicas ocorridas no 

exercício de 2016: custo extraordinário ocorrido num projeto e mais-valia 

com a alienação do negócio de Infrastructures & Managed Services. Este 

último efeito levou também a que tivéssemos um ano recorde ao nível da 
geração de cash: mais de 31M€. Sem tal efeito (+41M€) e sem os dividendos 

pagos (-20M€) a geração foi de 10M€.

Renovámos a certificação de Nível 3 na metodologia Capability Maturity 

Model Integration (CMMI), mantendo-nos no restrito grupo de empresas 

credenciadas com sede em Portugal. O CMMI é o benchmark internacional 

de referência que avalia a maturidade e sofisticação dos processos de 

desenvolvimento de produtos e serviços em engenharia de software. 

Assinámos uma parceria estratégica com o Instituto Superior Técnico 

para transferência de conhecimento e cooperação na área da inovação. 

A Celfocus e a Novabase Business Solutions alcançaram o primeiro e 

segundo lugar, respetivamente, do ranking editado pela revista Star 

Company relativo às 1000 maiores empresas a atuar em Portugal, na 

categoria Inovação em Serviços. A Collab foi distinguida pela Associação 

Portuguesa de Contact Centres com o prémio Gold “Global Technology”.

2017 foi também um ano de aposta na divulgação das ofertas da Novabase 
em eventos com grande exposição, nomeadamente: participámos 

na conferência do Gamification Europe, realizada no Reino Unido, com 

a nossa plataforma NOVA; fomos o platinum sponsor da conferência 

Receivables Finance International 2017 (RFIx), o principal evento mundial 

na área do factoring, que junta as maiores instituições financeiras 
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e inovadores tecnológicos; apresentámos a solução Celfocus Omnichannel 

no Mobile World Conference, considerada a mais importante feira mundial 

do setor das telecomunicações; fomos parceiros do Web Summit 2017, 

onde lançámos a plataforma Digital Wizzio; participámos no Congresso 

APDC, cujo tema central foi a transformação digital dos negócios, onde 

demonstrámos algumas das nossas soluções mais inovadoras.

Na área de Venture Capital constituímos o Fundo de Capital de Risco 
Novabase Capital + Inovação, com um capital total de 7 M€. Através deste 

fundo, pretendemos mitigar os constrangimentos no financiamento das 

PME e apoiar a inovação que cria emprego, em linha com os objetivos e 

prioridades definidos no âmbito do Portugal 2020. Alienámos parte do 

nosso investimento na sociedade Feedzai, às empresas norte-americanas 

Sapphire Ventures e Sapphire Sap, tendo obtido uma mais-valia de 3 M€. 

A Feedzai atua na área de data science e é uma das fintechs que integra 

a lista da Forbes para 2018.

Ao longo do ano contratámos mais 100 jovens recém graduados através da 

Novabase Academy, programa que seleciona o melhor talento à saída das 

universidades. Desde a sua criação, em 2006, já integramos através desta 

iniciativa mais de 1200 jovens talentos nos nossos quadros.

O ano ficou ainda marcado pela presença da Novabase ao PSI20, 

possibilitando uma maior visibilidade do título. Em 2017, a Novabase quase 
triplicou o volume de transações, valorizando-se 48%, se incluirmos os 
2 dividendos pagos.

Dado o forte balanço da empresa, proporemos na AG de 2018 o pagamento 

de um dividendo de 15 cêntimos por ação, que corresponde a um payout 
de praticamente 100% e a um yield em torno dos 5%.

Em 2018, prosseguiremos as transformações ao nosso negócio, quer do 

ponto de vista de diversificação geográfica do risco, quer em relação 

aos investimentos nas ofertas. No curto prazo, esta decisão limita-nos 

o crescimento e a rentabilidade, mas, acreditamos, potenciará o acesso 
futuro a negócios de maior qualidade e sustentabilidade.

A terminar, queremos agradecer a todos os colaboradores da Novabase, 

pelo seu talento e enorme dedicação, e a todos os clientes, parceiros 

e acionistas, pela confiança que em nós depositaram.

Luís Paulo Salvado

Presidente do Conselho de Administração
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Valores expressos 

em M€, salvo 

indicação 

em contrário

VOLUME 

DE NEGÓCIOS

127,2

135,7

139,7

2015

2016

2017

EBITDA

12,0

5,9

10,9

2015

2016

2017

RL

7,4

9,6

4,8

2015

2016

2017

NET CASH

11,3

25,7

56,8

2015

2016

2017

EPS

(€/Acção)

0,24

0,31

0,15

2015

2016

2017

DISPÊNDIO 

EM I&D

3,9

5,6

4,9

2015

2016

2017

NEGÓCIO 

INTERNACIONAL (%)

54%

59%

54%

2015

2016

2017
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A 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, na Assembleia Geral de 29 de abril de 2015 a Novabase alterou 

os seus Estatutos e implementou 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, contando com dois administradores delegados (Luís Paulo Cardoso 

Salvado (CEO) e Francisco Paulo Figueiredo Morais Antunes (CFO). 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.
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CRIAÇÃO 

DE VALOR PARA 

OS ACIONISTAS

VN 139,7 M€

EBITDA 10,9 M€

Resultado líquido acionistas 4,8 M€

Taxa de crescimento do VN 3,0%

Taxa de crescimento do VN internacional -4,9%

Taxa de crescimento do EBITDA 84,8%

Taxa de crescimento do resultado líquido acionistas -50,2%

Crescimento do net cash 31,1 M€

Return on Equity 7,1%

Return on Assets 1 4,2%

1 Return on Assets = Resultados Operacionais / Total do Ativo

2032

97

NOVOS TALENTOS

COLABORADORES
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O Volume de Negócios da Novabase, em 2017, atingiu os 139,7 M€ (milhões 

de euros), um aumento de 3% face aos 135,7 M€ registados em 2016, 

em linha com o Guidance Anual de 140 M€.

VOLUME 

DE NEGÓCIOS

127,2
139,7

7%
3%

2015

135,7

2016 2017
M€

Do Volume de Negócios total, 75,5 M€ foram gerados fora de Portugal, que 

comparam com 79,4 M€ registados em 2016. 

O negócio fora de Portugal gerado na Business Solutions diminuiu para 

54% do respetivo volume (59% em 2016) e na Venture Capital aumentou 

para 60% (42% em 2016). O continente com maior expressão em 2017 foi 

a Europa, com 69% do negócio internacional.

Evolução  

dos 

indicadores 

chave 

Volume de 

negócios 
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VOLUME

DE NEGÓCIOS

POR GEOGRAFIA 59%

41%

Estrangeiro

Portugal

2016

54%

46%

Estrangeiro

Portugal

2017

O EBITDA atingiu 10,9 M€ em 2017, o que representa um aumento de 

85% face aos 5,9 M€ obtidos em 2016, acima do Guidance anual (+9% em 

valor e +0,7 pontos percentuais). A evolução foi influenciada pelo custo 

extraordinário registado num projeto em 2016.

12,0

10,9
-51%

85%

2015

5,9

2016 2017

9,4% 4,4% 7,8%

M€

EBITDA %

EBITDA

A margem EBITDA cifrou-se em 7,8%, acima dos 4,4% de margem obtida 

em 2016.

EBITDA 
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Os Resultados Líquidos Consolidados, depois dos Interesses que não 

controlam, atingiram 4,8 M€, o que reflete um decréscimo de 50% face ao

valor de 9,6 M€ registado em 2016. A evolução dos Resultados Líquidos

encontra-se impactada pela alienação do Negócio IMS em 2016.

5,8% 7,1% 3,4%RL %

7,4

4,8

29%

-50%

2015

9,6

2016 2017
M€

RESULTADOS

LÍQUIDOS

CONSOLIDADOS

Em 2017, os Lucros por Ação atingiram 0,15 Euros por ação, registando 

um decréscimo de 50% face ao valor registado em 2016, de 0,31 Euros por 

ação.

A evolução comparativa do EBITDA para os Resultados Líquidos é a 

seguinte:

RESULTADOS

LÍQUIDOS

CONSOLIDADOS

5,9

-3,8

2,1

-1,0

0,0 1,2

-3,0
-1,8

12,9

-1,5

9,6
10,9

-3,2

7,7

-0,8

1,0

7,8

-1,4
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-4,4

4,8
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As Amortizações e depreciações atingiram -3,2 M€, uma melhoria face ao 

valor registado em 2016 (-3,8 M€).

Os Resultados Operacionais (EBIT), no valor de 7,7 M€, cresceram 263% 

face ao período homólogo (2,1 M€).

Os Resultados financeiros foram negativos em 0,8 M€, uma melhoria de 0,2 

M€ face a 2016.

Os Resultados Antes de Impostos (RAI) foram, neste período, de 7,8 M€, 

registando um aumento de 569% versus os 1,2 M€ registados em 2016.

O Ganho na posição monetária líquida, no montante de 1,0 M€, decorre 

da aplicação da IAS 29 às demonstrações financeiras da subsidiária em 

Angola, após esta economia ter sido considerada no final de dezembro 

de 2017 como uma economia hiperinflacionária, nos termos da referida 

norma. O ganho apurado considera uma taxa de inflação de 23,7% em 

Angola em 2017.

Os Resultados das Operações Descontinuadas ascenderam a um ganho 

de 2,7 M€, que comparam com 12,9 M€ em 2016, e correspondem aos 

resultados atribuíveis ao segmento IMS. Em 2017, este valor corresponde 

integralmente ao acerto da mais-valia gerada pela alienação do negócio, 

decorrente do apuramento final do working capital e do net debt, nos 

termos do contrato.

Em 2017, a Novabase apresenta uma evolução positiva a nível da geração 

de cash, com um aumento na posição de cash de 31,1 M€ em 2017. 

Com efeito, a Novabase terminou o ano de 2017 com 56,8 M€ em net 

cash, que compara com 25,7 M€ em 2016. Esta evolução reflete sobretudo 

o encaixe pela alienação do Negócio IMS, no valor de 41,1 M€.

Cash 
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Net Cash

NET CASH

M€

11,3

25,7

56,8

12M15 3M16 6M16 9M16 12M16 3M17 6M17 9M17 12M17

16/05/16:
Remuneração 
acionista | 3,8 M€

15/11/17:
Remuneração 
acionista | 15,5 M€

29/05/17:
Remuneração 
acionista | 4,7 M€

A 29 de maio de 2017, a Novabase remunerou os seus acionistas no valor 

total de 4,7 M€ (0,15€/ação). Adicionalmente, a 15 de novembro de 2017, 

ocorreu o pagamento aos acionistas de reservas e resultados acumulados 

no montante de 15,5 M€ (0,50 €/ação). A 3 de julho de 2017, foi pago 

o montante de 1,3 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:

VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE EUROS 31.12.17 31.12.16

Caixa e equivalentes a caixa  56.136  35.703 

Investimentos detidos até à maturidade Não Correntes  7.713  4.859 

Investimentos detidos até à maturidade Correntes  7.353  4.441 

Ações próprias em carteira*  1.148  21 

Dívidas a instituições de crédito Não Correntes  (10.563)  (13.907)

Dívidas a instituições de crédito Correntes  (4.963)  (5.376)

 56.824  25.741 

* A cotação no último dia de bolsa de 2017 fixou-se nos 3,049 Euros (2016: 2,490 Euros).
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O valor do investimento recorrente consolidado ascendeu, em 2017, a 

0,9 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 0,7 M€, relativa a ativos fixos tangíveis, como mobiliário 

e equipamento diverso.

O investimento não recorrente foi positivo, no valor total de 1,5 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).

VALORES EXPRESSOS EM MILHÕES DE EUROS NÃO RECORRENTE RECORRENTE TOTAL

INVESTIMENTO INTANGÍVEIS EM CURSO

Intangíveis em curso 0,2 0,2

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

ATIVOS INTANGÍVEIS

I&D 0,1 0,1

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

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Eq. Transporte / Leasing / AOV 1,7 1,7

Outros Ativos Tangíveis -0,3 0,7 0,4

SUB-TOTAL (3) 1,4 0,7 2,1

TOTAL 1,5 0,9 2,4

Em termos de Recursos Humanos, a Novabase teve em média, em 2017, 

2032 colaboradores, o que representa um decréscimo de 18% face a 

2016 (2484), evolução que reflete sobretudo a saída dos colaboradores 

das empresas do Negócio IMS, alienado no final de 2016. 

Investimento 

Recursos 

humanos 
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A distribuição do número médio de colaboradores pelas várias áreas 

da Novabase, durante 2017, é a que se mostra na figura seguinte:

-18%

2016 2017

2484

2032

1899

52
81

1936

397

55
96

NÚMERO

MÉDIO DE

COLABORADORES

Business Solutions

IMS

Shared Services*

Venture Capital

* Para efeitos de reporte por 
segmentos, os Shared Services 
pertencem ao segmento 
Business Solutions.

No final do ano, o número total de colaboradores situou-se nos 1991, 

que compara com 2138 no final de 2016.

De referir ainda que os colaboradores internacionais representam 10% 

do número total em 2017 (211), e a contratação de 97 novos recém-

graduados através do programa Novabase Academy.

Os resultados de 2017 estão em linha com as expectativas definidas para 

o ano e refletem as transformações delineadas para o negócio.

No novo perímetro, o Volume de Negócios aumentou 3%, com o peso 

do  negócio internacional a contribuir com 54% do total. As operações na 

Europa, que consolidou a liderança como principal mercado, representam 

69% da atividade não doméstica. Registou-se igualmente uma melhoria 

operacional, com o EBITDA a aumentar 85% para 10,9 M€, e os Resultados 

Líquidos atingiram 4,8 M€.

Face ao Guidance, os resultados de 2017 ficaram em linha em Volume 

de  Negócios e acima em EBITDA (+9% em valor e +0,7% pontos 

percentuais). Em termos de peso do negócio internacional, a Novabase 

ficou abaixo do objetivo de 60%, influenciado pelo crescimento do negócio 

doméstico.

Destacamos em 2017, no segmento de Venture Capital, que a Collab foi 

distinguida pela Associação Portuguesa de Contact Centres com o prémio 

Resumo 

da atividade 
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Gold “Global Technology”. A atribuição foi anunciada na 13ª Conferência 

Internacional da associação, evento que anualmente reúne a indústria 

portuguesa de contact centres.

No segmento de Business Solutions, a Celfocus e a Novabase Business 

Solutions alcançaram a liderança da categoria Inovação – Serviços, 

do ranking editado pela revista Star Company relativo às 1000 maiores 

empresas a atuar em Portugal, ocupando, respetivamente, o primeiro 

e  segundo lugar do mesmo.

Adicionalmente, a Novabase renovou a avaliação de Nível de Maturidade 

3 no modelo de CMMI (Capability Maturity Model Integration) em Portugal. 

Este modelo de referência internacional mede a maturidade e a capacidade 

dos processos de uma organização, certificando as suas competências 

no desenvolvimento de produtos e serviços nas áreas de engenharia de 

software e de sistemas. Com esta avaliação, atribuída pela consultora 

espanhola PROQUA, a Novabase mantém-se no restrito grupo de empresas 

de software já avaliadas com sede em Portugal.

No que se refere a parcerias, a Novabase assinou um protocolo com 

o Instituto Superior Técnico (IST) para passar a integrar a sua rede de 

parceiros estratégicos. Este acordo vai permitir à Novabase apoiar a 

transferência de conhecimento e inovação, resultantes da atividade de 

investigação da Universidade para a Indústria e vice-versa, e insere-se na 

sua estratégia de especialização das suas soluções para os mercados mais 

sofisticados.

Destacamos ainda o regresso da Novabase ao principal índice da Bolsa 

de Valores de Lisboa. A entrada no PSI20 aumenta a visibilidade da 

Novabase, o que poderá representar um aumento na liquidez dos seus 

títulos, que valorizaram 48% durante o ano, ajustando os dividendos regular 

e extraordinário pagos em 2017. 

2017 foi igualmente um ano de aposta na inovação e divulgação das ofertas 

da Novabase em eventos com grande exposição, nomeadamente:

• A Novabase participou na conferência do Gamification Europe, destinada 

a todos aqueles que utilizam a gamificação para promover a mudança de 

comportamento dentro das empresas. A conferência ocorreu no Reino 

Unido e contou com a presença dos maiores especialistas em gamificação, 

onde a Novabase apresentou o seu projeto NOVA, a plataforma para 

a promoção do crescimento dos seus colaboradores;

• A Novabase foi o platinum sponsor da conferência Receivables Finance 

International 2017 (RFLx), realizada em Londres, o principal evento 

mundial na área do factoring que junta instituições financeiras, inovadores 

tecnológicos, empresas e especialistas para uma discussão sobre o futuro 

desta indústria;
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• A Celfocus apresentou a sua solução Celfocus Omnichannel no Mobile 

World Conference, aquela que é considerada a mais importante feira do 

setor das telecomunicações à escala mundial;

• A Novabase foi parceira do Web Summit 2017, considerado um dos mais 

importantes eventos mundiais na área do empreendedorismo, tecnologia 

e inovação. O evento ocorreu uma vez mais em Lisboa e foi o palco 

escolhido para a apresentação da Plataforma Digital Wizzio, desenvolvida 

pela área de Financial Services da Novabase;

• A Novabase participou no Congresso APDC, cujo tema central foi 

a transformação dos negócios de forma a dar resposta à exigência digital. 

A Novabase deu a conhecer as suas inovadoras metodologias como 

a Gamification e o Design Thinking.

Estes eventos de referência mundial refletem a aposta da Novabase na 

inovação e constituem palcos de excelência para a divulgação das suas 

ofertas. 

No que se refere a novas empresas, na área de Venture Capital, foi decidido 

proceder à constituição do novo Fundo de Capital de Risco Novabase 

Capital + Inovação, com um capital total de 7 M€. O mesmo é detido em 

53,1% pela Novabase Capital SCR, S.A. e em 46,9% pelo Fundo de Capital 

e Quase Capital (FC&QC). Através deste Fundo, a Novabase Capital propõe-

se responder aos constrangimentos verificados no financiamento das PME 

que atuam no mercado das TIC e contribuir para o estímulo e orientação do 

investimento empresarial e criação de emprego, em linha com os objetivos 

e prioridades de investimento definidos no âmbito do Portugal 2020.

Ainda neste segmento, o FCR Novabase Capital Inovação e Internacionali-

zação alienou parte do seu investimento na sociedade Feedzai, às empre-

sas norte americanas Sapphire Ventures e Sapphire Sap, tendo obtido uma 

mais-valia de 3 M€. A Feedzai atua na área de data science e é uma das 

referências em inovação no portfólio da Novabase Capital. 
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A decomposição percentual do Volume de Negócios e do EBITDA pelos 

diferentes negócios, em 2017, é a seguinte:

 

VOLUME 

DE NEGÓCIOS

2017

EBITDA

2017

VCBS Total

96% 100%

4%

VCBS Total

105% 100%

-5%

A Business Solutions apresentou em 2017 uma equipa de 1899 consultores 

e contribuiu com 96% do Volume de Negócios total da Novabase e com 

105% do EBITDA total.

O Volume de Negócios global desta área atingiu 134,5 M€, o que representa 

um crescimento de 2% face ao valor de 2016. 

Business 
Solutions 
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O EBITDA da Business Solutions em 2017 aumentou 88% em termos 

homólogos (de 6,1 M€ para 11,4 M€), fixando-se a margem EBITDA nos 

8,5% (o que compara com 4,6% em 2016).

11,5 11,4
-47% 88%

2015

6,1

2016 2017

9,4% 4,6% 8,5%

M€

EBITDA

BUSINESS
SOLUTIONS

EBITDA %

Esta evolução reflete subida em top line, em linha com as expectativas, 

e  desempenho positivo dos negócios.
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Em 12 de outubro de 2016, a Novabase celebrou um acordo de venda, 

à VINCI Energies Portugal, S.G.P.S, S.A., do seu negócio de Infrastructures 

& Managed Services (“Negócio IMS”), pelo preço de 38,365 milhões de 

euros, a qual foi substantivamente concluída, no final desse ano, tendo sido 

reconhecida uma mais-valia no valor de 17,6 M€ nas contas de 2016.

No 1º semestre de 2017, com o apuramento final do working capital e do net 

debt nos termos do contrato, o preço de venda final foi revisto para 41,061 

milhões de euros, o que resultou num acerto da mais-valia gerada pela 

alienação do negócio no valor de 2,7 M€.

Em 2017, a Venture Capital dispôs de uma massa crítica de 52 colaboradores 

e contribuiu com 4% do Volume de Negócios e -5% do EBITDA total gerado 

pela Novabase.

O Volume de Negócios global desta área atingiu 5,2 M€, o que representa 

um aumento de 30% face ao valor de 2016.

4,6
5,2-12%

30%

2015

4,0

2016 2017
M€

VOLUME

DE NEGÓCIOS

VENTURE CAPITAL

O EBITDA da Venture Capital em 2017 diminuiu, em termos homólogos, 

de -0,2 M€ para -0,5 M€, fixando-se a margem EBITDA nos -9,7%. Esta 

evolução é própria do estágio de desenvolvimento das suas participadas.

Infrastruc-

tures & 

Managed 
Services

Venture 
Capital
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0,5
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10,5% -4,4% -9,7%EBITDA %

A cotação da ação Novabase em 2017 valorizou-se 22%, o que compara com 

uma valorização de 15% ocorrida no índice PSI20 e com uma valorização 

do índice EuroStoxx Technology de 19%. Descontando a remuneração 

acionista, a valorização do título Novabase teria sido de 48%. De referir que 

a Novabase reentrou na carteira do principal índice da Bolsa Portuguesa, 

o PSI20, a 20 de março de 2017.

Em maio de 2017, foi distribuído um dividendo de 0,15 €/ação. 

Adicionalmente, em novembro de 2017 foi pago aos acionistas um valor de 

0,50 €/ação a título de distribuição de reservas e resultados acumulados. 

O Conselho de Administração irá propor em Assembleia Geral de Acionistas 

a realizar em 10 de maio de 2018, a distribuição de dividendos no montante 

de 4,7 M€, sendo o respetivo valor por ação de 0,15 €.

-5%

46%
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A evolução da cotação da Novabase comparada com outras empresas 

do  setor de TI na Europa, em 2017, foi a seguinte:

-6%

46%

J F M A M J J A S O N D

0%
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ex-remuneração 
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E OUTRAS TMT

Novabase

Tietoenator

Indra

Atos Origin

Cap Gemini

Alten

O price target médio referenciado pelos analistas que cobrem a Novabase 

é de 3,40 Euros (upside médio de 12%).

A cotação média, ponderada pela quantidade, do título Novabase em 

2017 cifrou-se em 3,136 Euros por ação. Foram transacionadas 8,2 milhões 

de ações em todas as 255 sessões de bolsa de 2017, correspondentes a um 

valor de transação de 25,8 M€.

O número médio diário de ações transacionadas fixou-se em 32,3 mil 

títulos, correspondente a um valor médio diário de cerca de 0,1 M€.

A cotação no último dia de bolsa de 2017, 29 de dezembro de 2017, fixou-se 

nos 3,049 Euros, o que representa uma valorização de 22% face aos 2,490 

Euros com que a Novabase se fixou no final de 2016.

A cotação de fecho máxima ocorrida em 2017 atingiu os 3,639 Euros 

enquanto o valor mínimo de fecho registado fixou-se nos 2,480 Euros. 

A capitalização bolsista, no final de 2017, fixou-se em 95,7 M€.

A rotação representou 26% do capital da Novabase, tendo sido 

transacionadas 8,2 milhões de ações, 2,9x superior aos valores verificados 

em 2016 (rotação de 9% do capital, tendo sido transacionadas 2,8 milhões 

de ações).
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2013 2014 2015 2016 2017

RESUMO Cotação Mínima (€) 2,290 2,090 2,070 1,879 2,480

Cotação Máxima (€) 3,110 4,100 2,619 2,490 3,639

Cotação média ponderada (€) 2,790 3,183 2,350 2,145 3,136

Cotação no último dia (€) 2,610 2,214 2,114 2,490 3,049

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

Capitalização bolsista no último dia (M€) 82,0 69,5 66,4 78,2 95,7

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 de 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.

Riscos 
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A exposição ao risco da 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.

c) Risco de crédito 

A gestão de risco de crédito da Novabase é efetuada simultaneamente ao 

nível das unidades de negócios, 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 de 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 de 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 instrumentos 

financeiros derivados passivos e dos empréstimos 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:
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• Salvaguardar a capacidade do Grupo de continuar em atividade e assim 

proporcionar retornos para os acionistas e benefícios para os restantes 

stakeholders;

• Manter uma estrutura de capital sólida para apoiar o desenvolvimento 

do seu negócio;

• Manter uma estrutura de capital ótima que lhe permita reduzir o custo 

do capital.

Os resultados de 2017 estão em linha com os objetivos definidos para o ano.

O negócio internacional representa 54% da atividade total, com a Europa 

a consolidar a sua posição como principal mercado, contribuindo com 69%. 

A rentabilidade EBITDA do período foi de 7,8% e dos Resultados Líquidos, 

de 3,4%.

Em 2018, a Novabase prosseguirá as transformações ao negócio, quer 

do ponto de vista de diversificação geográfica do risco, quer em relação 

aos investimentos nas ofertas. No curto prazo, esta estratégia limita 

o crescimento e a rentabilidade, mas, acredita, potenciará o acesso futuro 

a negócios de maior qualidade e sustentabilidade.

Em 2018, até à emissão do presente relatório, ocorreram os seguintes factos 

relevantes, cujos detalhes se encontram adequadamente divulgados, a título 

de divulgação de informação privilegiada, nos sites da Novabase SGPS 

e CMVM, ou é de conhecimento público:

A Novabase anunciou a intenção do seu Conselho de Administração de 

propor à Assembleia Geral anual de 2018 a distribuição de 4,7 M€ aos 

acionistas. Este pagamento, que corresponde a um montante equivalente 

a 98,7% do resultado líquido consolidado, representa um dividendo de 

15 cêntimos de Euro por ação.

No âmbito da revisão anual do índice de referência da bolsa nacional, a 

Euronext - entidade gestora da bolsa de Lisboa, anunciou em notícia de 6 

de março de 2018, que a Novabase vai deixar o principal índice da bolsa 

de Lisboa, o PSI20, a partir de 19 de março, onde negociava desde 20 de 

março de 2017. O índice PSI20 é revisto trimestralmente em junho, setembro 

e dezembro, sendo a revisão anual completa em março.

Perspetivas 

2018 
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subse-
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No exercício de 2017, a Novabase SGPS, SA apresentou um resultado líquido 

consolidado de € 4.773.954,51 (quatro milhões, setecentos e setenta e três 

mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos) 

e um resultado líquido de € 16.995.280,48 (dezasseis milhões, novecentos 

e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta euros e quarenta e oito 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.

A demonstração da posição financeira individual da Sociedade, reportada 

à data de 31 de dezembro de 2017, 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 

pretendida.

No dia 22 de fevereiro de 2018, o Conselho de Administração da Sociedade 

comunicou a sua intenção de propor à Assembleia Geral anual de 2018 

a distribuição aos acionistas de um montante global de € 4,710 milhões, 

respeitante a lucros do exercício a distribuir mediante deliberação de 

aplicação de resultados. Esta distribuição, que corresponde a um montante 

equivalente a 98,7% do resultado líquido consolidado, traduzir-se-á num 

dividendo de 0,15 Euros por ação.

Nos termos das disposições legais e estatutárias, o Conselho de 

Administração propõe que os resultados líquidos do exercício a título 

individual sejam distribuídos da seguinte forma:

1.  Do resultado líquido do exercício, acima mencionado, sejam pagos aos 

acionistas € 4.710.209,10 (quatro milhões, setecentos e dez mil, duzentos 

e nove euros e dez cêntimos), correspondendo a € 0,15 (quinze cêntimos 

de euro) por ação, relativamente ao número total de ações emitidas;
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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;

3.  Que o montante remanescente do resultado líquido do exercício, no valor 

de € 12.285.071,38 (doze milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, setenta 

e um euros e trinta e oito cêntimos), seja transferido para resultados 

transitados.

Lisboa, 12 de abril de 2018

O Conselho de Administração
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Lista dos titulares de participações qualificadas  

em 31 de Dezembro de 2017 

(De acordo com a disposição no n.º 4 do artigo 448º do Código das 

Sociedades Comerciais e artigo 16º do Código dos Valores Mobiliários 

‘CVM’)

N.º DE AÇÕES % CAPITAL SOCIAL E DIREITOS DE VOTO

PARTICIPAÇÃO 

ABRANGIDA 

PELO ACORDO 

PARASSOCIAL 

RELATIVO 

À NOVABASE

HNB - SGPS, S.A. 1 10.261.395 32,68%

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho 2.289.068 7,29%

João Nuno da Silva Bento 1 1 0,00%

Álvaro José da Silva Ferreira 1 1 0,00%

Luís Paulo Cardoso Salvado 1 1 0,00%

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

TOTAL2 12.550.467 39,97%

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 – SGPS, 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.

N.º DE AÇÕES % CAPITAL SOCIAL E DIREITOS DE 
VOTO

Partbleu, Sociedade Gestora de Participações 
Sociais, S.A. 1 3.180.444 10,13%

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.

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

SANTANDER 

ASSET 

MANAGEMENT 
Sociedade Gestora de Fundos  
de Investimento Mobiliário, SA

Fundo de Investimento Mobiliário 
Aberto Poupança Ações Santander 
PPA

34.537 0,11%

Fundo de Investimento Mobiliário 
Aberto Santander Ações Portugal 1.476.905 4,70%

TOTAL1 1.511.442 4,81%

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.

N.º DE AÇÕES % CAPITAL SOCIAL E DIREITOS DE 
VOTO

Fernando Fonseca Santos 1.575.020 5,02%

N.º DE AÇÕES % CAPITAL SOCIAL E DIREITOS DE 
VOTO

Maria Manuela de Oliveira Marques 1.043.924 3,32%
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N.º DE AÇÕES % CAPITAL SOCIAL E DIREITOS DE VOTO

Lazard Frères Gestion SAS 669.122 2,13%

As participações acima indicadas correspondem às últimas posições 

comunicadas à Sociedade com referência a 31 de dezembro de 2017 ou a 

data anterior.

Informação sobre a participação dos membros dos orgãos 

de administração e de fiscalização no capital da empresa  

em 31 de Dezembro de 2017 

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

Sociedades Comerciais)

N.º AÇÕES 1 % CAPITAL E 
DIREITOS DE VOTO

TITULARES 1 Luís Paulo Cardoso Salvado 2 1 0,00%

José Afonso Oom Ferreira de Sousa 2 1 0,00%

Pedro Miguel Quinteiro Marques de Carvalho 2.289.068 7,29%

Francisco Paulo de Figueiredo Moreira Antunes 30.335 0,10%

Paulo Soares de Pinho (membro do Conselho Fiscal) 0 0,00%

Maria de Fátima Piteira Patinha Farinha (membro do Conselho Fiscal) 0 0,00%

Nuno Miguel Dias Pires (membro do Conselho Fiscal) 0 0,00%

KPMG & Associados – SROC, representada por Paulo Alexandre Martins 
Quintas Paixão (ROC efetivo) 0 0,00%

Maria Cristina Santos Ferreira (ROC Suplente) 0 0,00%

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 2017 ou data anterior. 

2  José Afonso Oom Ferreira de Sousa e Luís Paulo Cardoso Salvado são acionistas da HNB – SGPS, S.A., sociedade em 
que exercem os cargos de administradores. A HNB – SGPS, S.A. detém 10.261.395 ações representativas de 32,68% do 
capital social da Novabase e respetivos direitos de voto.

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.
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Lista de transações de dirigentes 

(Nos termos dos números 6 e 7 do artigo 14º do Regulamento da CMVM 

n.º 5/2010)

DIRIGENTE 1      TRANSAÇÃO DATA LOCAL Nº AÇÕES PREÇO UNITÁRIO (€)

LISTA DE 

TRANSAÇÕES 

DE DIRIGENTES

Francisco 
Antunes Aquisição 19/04/2017 Euronext Lisbon 1.500 3,100

Francisco 
Antunes Aquisição 19/04/2017 Euronext Lisbon 1.300 3,100

Francisco 
Antunes Aquisição 20/04/2017 Euronext Lisbon 10.000 3,100

Francisco 
Antunes Aquisição 21/04/2017 Euronext Lisbon 2.200 3,100

Francisco 
Antunes Alienação 19/04/2017 Euronext Lisbon 1.100 3,100

Francisco 
Antunes Alienação 20/04/2017 Euronext Lisbon 13.900 3,100

Luís Paulo 
Salvado Alienação 21/04/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 14.999 3,100

José Afonso de 
Sousa Alienação 24/04/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 10.056 3,100

HNB - SGPS, 
SA (a) Aquisição 21/04/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 14.999 3,100

HNB - SGPS, 
SA (a) Aquisição 24/04/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 10.056 3,100

Luís Paulo 
Salvado Aquisição 02/05/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 50.282 3,100

HNB - SGPS, 
SA (a) Aquisição 02/05/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 50.282 3,100

HNB - SGPS, 
SA (a) Aquisição 04/05/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 65.281 3,100

HNB - SGPS, 
SA (a) Aquisição 12/10/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 338.609 3,200

HNB - SGPS, 
SA (a) Aquisição 12/10/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 147.027 3,200

HNB - SGPS, 
SA (a) Aquisição 16/10/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 1.079.122 3,300

HNB - SGPS, 
SA (a) Aquisição 16/10/2017 Fora de Mercado 

Regulamentado 235.000 3,300

1  Transações sobre ações da Novabase por parte das pessoas referidas no artigo 447.º do Código das Sociedades 
Comerciais (“CSC”).

(a)  A sociedade HNB - SGPS, SA. tem como acionistas José Afonso Oom Ferreira de Sousa e Luís Paulo Cardoso 
Salvado (juntamente com 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.
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Transações de ações próprias 

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

Comerciais)

TRANSAÇÃO DATA LOCAL Nº AÇÕES PREÇO UNITÁRIO (€)

TRANSAÇÕES DE 

AÇÕES PRÓPRIAS

Aquisição 10/01/2017 Euronext Lisbon 1.379 2,744

Aquisição 10/01/2017 Euronext Lisbon 108.621 2,745

Aquisição 11/01/2017 Euronext Lisbon 207.000 2,660

Aquisição 11/01/2017 Euronext Lisbon 1.000 2,660

Aquisição 21/04/2017 Euronext Lisbon 49.996 3,100

Em 31 de dezembro de 2016, a Novabase SGPS detinha em carteira 8.615 

ações próprias, representativas de cerca de 0,03% do seu capital social.

Durante o ano de 2017, a empresa adquiriu em bolsa 367.996 ações próprias 

(1,17% do capital subscrito) a um preço líquido médio de 2,745 Euros.

As aquisições de ações próprias foram realizadas por serem consideradas 

de interesse para a Sociedade.

Em 31 de dezembro de 2017, a Novabase SGPS detinha em carteira 367.611 

ações próprias, representativas de cerca de 1,20% do seu capital social.

Durante o exercício de 2017, as ações da Novabase SGPS tiveram sempre o 

valor nominal de € 0,5.
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Para os efeitos do disposto no artigo 508º-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 2017.

Informação relativa à atividade e organização empresarial do Grupo 

Novabase poderá ser consultada no Relatório e Contas 2017 (Notas às 

Demonstrações Financeiras Consolidadas para o exercício findo em 31 de 

dezembro de 2017, Secção 1. Informação Geral), assim como no Relatório 

sobre as Práticas de Governo relativo ao exercício social de 2017 (Parte I, 

Secção B., Ponto 21).

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:

• 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 

Âmbito
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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 (OHSAS 18001) 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.

• Apesar de a Novabase não dispor em 2017 de uma política de diversidade 

formalmente aprovada (política relativa à diversidade nos órgãos de 

administração e fiscalização da Novabase S.G.P.S. S.A. foi aprovada durante 

o exercício de 2018), a sociedade empenha-se na promoção deste aspeto 

e no cumprimento da legislação aplicável a este respeito. Este esforço 

encontra-se patente não só nas intenções de determinados acionistas, 

divulgadas ao mercado durante o exercício de 2017, relativamente à 

proposta a apresentar à Assembleia Geral para a nomeação dos órgãos 

sociais da Novabase S.G.P.S. S.A. para o mandato de 2018-2020 – segundo 

as quais se pretende que o Conselho de Administração e a Comissão 

Executiva desta sociedade passem a contar com pelo menos 25% de 

membros de cada género – como também pela melhoria dos resultados 

do indicador chave relacionado com este aspeto, indicados na secção 

seguinte.

• A empresa tem também em vigor um “Regulamento Interno sobre 

Negócios com Titulares de Participação Qualificada na Novabase, SGPS, 

S.A.”

No exercício de 2017 não foi comunicada à Administração da Novabase 

SGPS, S.A., através dos canais para o efeito disponíveis, qualquer ocorrência 

relacionada com matérias respeitantes a direitos humanos, corrupção e 

Resultados 
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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 

(72% de homens e 28% de mulheres em 2016, para 70% de homens e 30% 

de mulheres em 2017), 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 2017, à semelhança de 2016, 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

• Relativo a Ambiente: consumo de eletricidade, energia térmica, água e 

gasóleo & gasolina; reciclagem de plástico, cartão & papel, vidro; emissão 

de gases com efeito de estufa. 

O Grupo Novabase encontra-se sujeito aos riscos normais de mercado 

e aos riscos específicos das atividades que prossegue. A Novabase não 

considera que os riscos inerentes às questões abordadas no presente 

documento sejam acentuados em virtude do tipo de atividade prosseguida 

pelo Grupo ou das indústrias nas quais o mesmo opera.

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 2017.
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139,7 M€
Volume de Negócios

COLABORADORES

10,9 M€

4,8 M€

EBITDA

RESULTADOS LÍQUIDOS
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MILHARES DE EUROS 31.12.17 31.12.16

DEMONSTRAÇÃO 

DA POSIÇÃO 

FINANCEIRA 

CONSOLIDADA

ATIVO

ATIVOS NÃO CORRENTES

Ativos fixos tangíveis  10.019  8.899 

Ativos intangíveis  17.162  18.104 

Investimentos em empresas associadas  314  575 

Ativos financeiros ao justo valor através de resultados  2.796  4.353 

Investimentos detidos até à maturidade  7.713  4.859 

Ativos por impostos diferidos  10.448  9.545 

Outros ativos não correntes  3.256  5.132 

TOTAL DE ATIVOS NÃO CORRENTES 51.708 51.467

ATIVOS CORRENTES

Inventários  46  486 

Clientes e outras contas a receber  49.745  92.712 

Acréscimos de proveitos  16.356  15.081 

Imposto sobre o rendimento a receber  1.318  3.394 

Instrumentos financeiros derivados  18  19 

Outros ativos correntes  1.546  1.886 

Investimentos detidos até à maturidade  7.353  4.441 

Caixa e equivalentes a caixa  56.136  35.703 

TOTAL DE ATIVOS CORRENTES 132.518 153.722

TOTAL DO ATIVO 184.226 205.189

CAPITAIS PRÓPRIOS

Capital social  15.701  15.701 

Ações próprias  (188)  (4)

Prémios de emissão  43.560  43.560 

Reservas e resultados acumulados  3.722  16.071 

Resultado líquido  4.774  9.577 

TOTAL DOS CAP. PRÓP. ATRIB. AOS ACIONISTAS 67.569 84.905

Interesses que não controlam  13.597  8.151 

TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS 81.166 93.056

PASSIVO

PASSIVOS NÃO CORRENTES

Empréstimos  16.837  18.897 

Provisões  10.369  9.109 

Outros passivos não correntes  744  - 

TOTAL DE PASSIVOS NÃO CORRENTES 27.950 28.006

PASSIVOS CORRENTES

Empréstimos  6.907  6.916 

Fornecedores e outras contas a pagar  41.619  47.414 

Imposto corrente sobre o rendimento a pagar  578  6 

Instrumentos financeiros derivados  -  82 

Proveitos diferidos e outros passivos correntes  25.103  27.709 

TOTAL DE PASSIVOS CORRENTES 74.207 82.127

Passivos das operações descontinuadas  903  2.000 

TOTAL DO PASSIVO 103.060 112.133

TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS E PASSIVO 184.226 205.189
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MILHARES DE EUROS 31.12.17 (12M*) 31.12.16 (12M*)

DEMONSTRAÇÃO 

CONSOLIDADA 

DOS RESULTADOS

OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO

Vendas  159  101 

Prestação de serviços  139.563  135.553 

Custo das vendas  (31)  (25)

Fornecimentos e serviços externos  (51.201)  (46.563)

Gastos com o pessoal  (82.155)  (79.050)

Outros ganhos e perdas líquidos  4.580  (4.111)

Amortizações e depreciações  (3.210)  (3.785)

RESULTADOS OPERACIONAIS 7.705 2.120

Proveitos financeiros  6.199  3.816 

Custos financeiros  (6.776)  (4.721)

Perdas em associadas  (261)  (46)

Ganho na posição monetária líquida  955  - 

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 7.822 1.169

Imposto sobre o rendimento  (1.382)  (3.002)

RESULTADOS DAS OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO  6.440  (1.833)

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

RESULTADOS DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS  2.696  12.881 

RESULTADO LÍQUIDO 9.136 11.048

RESULTADO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL A:

Acionistas  4.774  9.577 

Interesses que não controlam  4.362  1.471 

9.136 11.048

RESULTADO POR AÇÃO ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS (€ POR AÇÃO)

Resultado por ação básico

 Das operações em continuação 0,07 Euros -0,11 Euros

 Das operações descontinuadas 0,09 Euros 0,41 Euros 

DO RESULTADO LÍQUIDO 0,15 EUROS 0,31 EUROS

Resultado por ação diluído

 Das operações em continuação 0,07 Euros -0,11 Euros

 Das operações descontinuadas 0,09 Euros 0,41 Euros 

DO RESULTADO LÍQUIDO 0,15 EUROS 0,31 EUROS

12M * - período de 12 meses findo em
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MILHARES DE EUROS 31.12.17 (12M*) 31.12.16 (12M*)

DEMONSTRAÇÃO 

CONSOLIDADA 

DO RENDIMENTO 

INTEGRAL

RESULTADO LÍQUIDO  9.136  11.048 

Outro rendimento integral

Itens que poderão ser reclassificados para resultados

Diferença cambial de operações estrangeiras, líquida de imposto  (467)  (3.317)

OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL  (467)  (3.317)

RENDIMENTO INTEGRAL TOTAL NO EXERCÍCIO  8.669  7.731 

Rendimento integral atribuível a:

Acionistas  4.533  7.189 

Interesses que não controlam  4.136  542 

 8.669  7.731 

12M * - período de 12 meses findo em
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