
Novabase:
a empresa que mais
evoluiu no Prémio

A empresa tenta reduzir internamente os impactos
ambientais e aposta forte da educação e formação.



A Novabase esteve em destaque na edi-

ção deste ano, por ter sido a empresa que

registou a maior subida no ranking geral.
Sônia Vasconcelos, 'associate manager'
da área de Corporate Development, ga-
rante que "a educação e a formação são a

grande aposta" da empresa, destacando

algumas iniciativas. Com o Design
Thinking, a empresa "cria soluções cen-
tradas nas pessoas", .explica. Já através

da Novabase Academy capta os melhores

talentos, tendo desde 2006 criado mais

"Este prémio é para
o conjunto de pessoas
que todos os dias lutam
pela sustentabilidade da

empresa", diz o presidente
da Novabase.

de 750 postos de trabalho para recém-li-
cenciados e diplomados.
Sônia Vasconcelos frisa ainda as parce-
rias com universidades nacionais e ou-
tras de referência mundial, como a Car-

negie Mellon University e o MIT (Massa-
chusetts Institute of Technology) e os

cursos de Verão para crianças que á No-

vabase promove em conjunto com a

CAISL (Carlucci American International

School of lisbon) em que, "através das

artes, do teatro, da música, ensinamos

inglês e tecnologias de informação". A

parceria, com o apoio da Câmara Muni-

cipal de Sintra, já abrangeu 840 crianças.
"Acreditamos que, se lhes dermos as

ferramentas certas, nos irão surpreender
no futuro" , diz a responsável.
A 'associate manager' da área de Corpo-
rate Development da Novabase faz ainda

referência ao projecto FST Novabase, que
visa "ligar a universidade com o mundo

real, através do qual apoiamos a criação
do primeiro carro de competição portu-
guês com propulsão eléctrica, um pro-
jecto com projecção internacional des-

envolvido por estudantes do Instituto

Superior Técnico" , diz.
De referir ainda as várias medidas de

xontrolo dos impactos ambientais im-
plementadas nos últimos dois anos pela
Novabase, a certificação do sistema de

gestão nas normas de gestão ambiental e

de segurança e saúde no trabalho, bem

como "o melhoramento dos mecanismos

de comunicação com os nossos colabo-

radores, despertando a sua atenção para

situações de risco para a sua saúde e

bem-estar", enumera Sônia Vanconce-

los. "A visão da Novabase é tornar a vida

das pessoas mais simples e mais feliz" e

que é a pensar nelas que são desenvolvi-

das as soluções", sempre pensando na

sustentabilidade. ¦ R.C.


