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A Fundação Alfredo de Sousa (FAdS) foi criada para 
apoiar a Nova School of Business & Economics 
(Nova SBE), da Universidade Nova de Lisboa, 
na implementação da sua estratégia de longo 
prazo. Faz assim parte integrante da sua missão 
a captação de fundos – essencialmente sob a 
forma de donativos – que assegurem a viabilidade 
financeira dessa estratégica.

Neste âmbito, a construção do campus da Nova 
SBE em Carcavelos foi o primeiro grande desafio 
estratégico da FAdS, realizado com um enorme 
sucesso, em setembro de 2018, que superou todas 
a expetativas e trouxe extraordinária notoriedade 
à Nova SBE e à Universidade Nova. Neste contexto, 
são de realçar, com gratidão, instituições e pessoas 
que no âmbito da FAdS permanecerão sempre 
associados a este êxito, que proporcionou também 
à Nova SBE um impulso estratégico da maior 
relevância:

• os instituidores da FAdS (Família Soares dos 
Santos e Grupo Jerónimo Martins, Banco 
Santander, Município de Cascais e Nova SBE) , e 
todos outros os doadores, com destaque para 
os Alumni da Nova SBE

• os principais responsáveis pela construção 
do campus, com particular reconhecimento 
ao Professor Pedro Santa Clara, que liderou a 
estratégia de fundraising e a sua implementação. 
 

Mensagem do  
Presidente do Conselho  
de Curadores

Terminada esta fase, surgem novos desafios. 
Alguns, sendo de grande importância, são 
mais contextuais. Destacarei três: alargamento 
equilibrado do Conselho de Curadores, a 
recomposição do Conselho de Administração, 
a consolidação do modelo de relacionamento 
institucional entre FAdS e Nova SBE, neste último 
caso atendendo simulteamente ao atual estatuto 
fundacional da Universidade NOVA de Lisboa - 
da qual a Nova SBE é uma unidade orgânica - e 
a novos desafios estratégicos que a Nova SBE 
venha a assumir.

Um outro desafio é mais estrutural: continuar a 
apoiar o desenvolvimento estratégico da Nova 
SBE, indo para além da mera gestão das suas 
extraordinárias instalações, mas apoiando-a 
em projetos estratégicos que continuem a fazer 
desta Escola um líder nacional e uma referência 
internacional no ensino e na qualificação 
de pessoas, na investigação, e na ligação à 
sociedade e qualificação de empresas e outras 
instituições.

Estou certo que a FAdS continuará no futuro 
a estar à altura dos seus desafios e, como no 
passado recente, fá-lo-á com generosidade 
e visão, convergindo esforços, superando 
quaisquer dificuldades que ocorram e 
surpreendendo, outra vez, as nossas expetativas, 
mesmo as mais ambiciosas.

João Sàágua 
Reitor da Universidade NOVA de Lisboa
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Caros Amigos, 

Apesar de ter sido eleito para o Conselho de 
Administração da Fundação Alfredo de Sousa 
(FAdS) já durante o exercício de 2019, pelo simples 
facto de ter sido durante quase dez anos (de 2009 
a 2018) Presidente do Conselho de Faculdade 
da Nova School of Business & Economics (Nova 
SBE) considero-me, sem favor, uma testemunha 
qualificada e privilegiada do nascimento e 
desenvolvimento do projecto deste magnífico 
campus de Carcavelos nos quais participei - e, 
consequentemente, da criação e importância 
assumida pela Fundação Alfredo de Sousa.

E nunca é demais relembrar o que esteve na origem 
da criação da Fundação: construir e gerir instalações 
dignas de comparação com as das escolas que 
estão no topo das Business Schools europeias e, 
numa acção continuada de obtenção de meios 
financeiros, permitir financiar, em articulação com 
a Nova SBE - e sem invadir as áreas pedagógica e 
académica exclusivas da Escola - , o recrutamento 
e a retenção a nível de faculty, bem como ser um 
desafiador de novos projectos e novos parceiros.

Com este objectivo, comprometeu-se desde logo a 
FAdS a construir e gerir o campus universitário onde 
nos encontramos.

Este era o sonho, em que, ao início, muitos não 
acreditavam ser possível.

Foram muitas as etapas percorridas para que o 
sonho inicial se transformasse em realidade, e delas 
dão expressiva conta os Relatórios de Actividades 
dos anos de 2016 e 2017.

Finalizada a transferência das anteriores instalações 
de Campolide para  as atuais, com o início do ano 
lectivo de 2018/2019 impunha-se verificar se o 
funcionamento do campus se comportava como 

Mensagem do  
Presidente do Conselho  
de Administração

planeado, assegurando às actividades escolares, 
aos docentes e aos alunos a qualidade necessária 
de funcionamento e serviços – verificação 
essa que, independentemente de pequenos 
trabalhos adicionais que entretanto foram 
realizados, na sua maioria correcções do lado 
dos empreiteiros e tarefas da responsabilidade 
dos concessionários nas áreas respectivas, foi 
concluída com êxito.

Assim , com a inauguração, em 29 de Setembro 
de 2018, e para fechar a primeira fase da vida da 
FadS, falta apenas reconhecer e deixar expressos 
os mais rasgados elogios a quem tornou possível 
o “sonho”:

• aos instituidores da FAdS (Família Soares 
dos Santos e Grupo Jerónimo Martins, 
Banco Santander, Município de Cascais e 
Nova School of Business & Economics da 
Universidade Nova de Lisboa) , e a todos 
os doadores, do maior ao mais pequeno, 
que tornaram possível esta manifestação a 
todos títulos notável da força da sociedade 
civil quando desafiada para projectos de 
grandeza nacional

• aos principais responsáveis pela construção 
do campus (com particular reconhecimento 
ao Professor Pedro Santa Clara, que hoje 
homenageamos, à equipa que montou 
para este projecto, aos arquitetos, aos 
construtores, e a todos os que connosco 
colaboraram não só na obra, como no 
fundraising, nos projectos tecnológicos e de 
interiores e na negociação das concessões.

Estas foram as principais actividades de 2018.  
Mas 2018 já é passado. Agora segue-se o futuro.

 
Nuno Fernandes Thomaz 
Presidente da Fundação Alfredo de Sousa
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A Missão  
e a Visão
A Fundação Alfredo de Sousa é uma fundação 
privada cuja missão consiste em apoiar  
a Nova School of Business & Economics na 
criação das condições que lhe permitam  
torna-se numa Escola cada vez mais abrangente,  
atingindo um posicionamento global assente  
no reconhecimento nacional e internacional  
da excelência do seu ensino. 

A Fundação ambiciona  criar as condições e 
disponibilizar os instrumentos que permitam 
à Nova SBE atingir objetivos educacionais e 
científicos de elevado padrão, principalmente 
com a promoção do ensino, da investigação  
e da inovação em domínios diversificados nas 
áreas da economia e da gestão.

Alfredo de Sousa, fundador da Nova School  
of Business & Economics e o seu primeiro 
Diretor, foi um influente economista português. 
A Fundação recebeu o seu nome como tributo 
e reconhecimento da sua visão e a ambição que 
imprimiu à escola.

A memória viva de Alfredo de Sousa continuará, 
sempre, a servir-nos de inspiração.

Os Highlights de 2018  

OBJETIVO DA CAMPANHA DE FUNDRAISING ATINGIDO 
Até ao final de 2018, mais de 50 empresas e cerca  
de 1600 doadores individuais contribuiram para  
o objetivo de 50M€.

OBRA TERMINADA E CAMPUS EM FUNCIONAMENTO
Em julho de 2018, staff e faculty mudaram-se para  
o novo campus, recebendo assim as primeiras turmas  
em Agosto e Setembro. A inauguração oficial deu-se  
a 29 de Setembro. 

ESCOLA INTEGRADA NA COMUNIDADE
O campus é um local aberto que convida a comunidade 
interna a interagir com pessoas, empresas e organizações 
no desenvolvimento e cocriação de soluções que 
impactam a sociedade. 
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O projeto do novo campus representa a 
materialização da criação, em Portugal, 
de uma escola global, fundamentalmente 
empenhada no desenvolvimento do 
conhecimento e do talento, com vista à 
criação de soluções estruturantes aptas 
a apoiar as empresas, a economia e a 
sociedade em geral,  com a finalidade de 
melhorar a vida das pessoas.

Trata-se de um espaço seguro, acolhedor, 
próximo do mar, acessível, representativo 
de um país com história e cultura. Espaço 
que  que alia a qualidade académica ao 
estilo de vida que Portugal (especialmente 
a região de Lisboa e Cascais) oferece. 

O campus de Carcavelos pretende ser um 
hub de atração de talento na formação de 
estudantes universitários e  de executivos 
nas áreas da economia, da gestão e das 
finanças, a nível nacional e internacional.

O Novo 
Campus

500
trabalhadores no estaleiro, 

6 dias por semana.

120 
reuniões de equipa de obra

13
engenheiros

53
subempreiteiros

3000
m2/ mês

7000
toneladas de aço

48.000
m3 de betão

40.000
m2 de pavimentos

A obra em números:



12 13

Com o objetivo de apoiar financeiramente a 
construção do novo campus, foi lançada em 
2014 uma campanha de angariação de fundos 
totalmente privada com o objetivo de atingir   
50 milhões de euros.

A campanha contou com o apoio de mais  
de 50 empresas e cerca de 1600 doadores 
individuais. No total recebeu 51,3M€, superando 
todas as espectativas.

Para além dos donativos explicitamente focados 
em apoiar o desenvolvimento e construção do 
novo campus, cerca de 5M€ destinaram-se a 
apoiar a escola noutras vertentes, tais como 
bolsas de alunos e investigação aplicada. A 
campanha resultou no desenvolvimento de 
parcerias com empresas, muitas das quais se 
encontram hoje ativamente envolvidas com a 
escola no recrutamento de alunos, cursos de 
formação de executivos, work projects, projetos 
de investigação aplicada ou iniciativas de 
inovação.

No projeto tecnológico, fundamental para a 
criação da escola do futuro, é de realçar que, 
de um total de investimento previsto de 5.4M€, 
se conseguiram descontos muitos significativos 
de 1.7M€ através de parcerias com empresas 
tecnológicas.

É, sem dúvida, um caso notável de fundraising, 
demonstrativo  do investimento e da confiança 
da sociedade, pela mão de pessoas e de 
empresas, no potencial do campus de Carcavelos. 

A Campanha 
de Fundraising

Todas as empresas que contribuíram para a 
concretização inicial deste projecto, continuam 
nele envolvidas, agora no que respeita ao 
desenvolvimento de programas de formação de 
executivos e investigação, na colocação de alunos e 
em programas de inovação e transformação digital.
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A rede de antigos alunos, 
com 19.000 membros 
em 65 países, tem um 
envolvimento total na 
escola, que vai desde 
programas de mentoria 
até à campanha de 
fundraising.
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Ao celebrar 40 anos, e sendo 2018 o ano de 
mudança de Campolide para Carcavelos, foi 
desde logo fundamental honrar todos os 
pioneiros que até então fizeram do sonho a 
realidade e, bem assim,  todos quantos virão 
continuar a juntar-se a esta realidade  e que, 
dessa forma,  vão dar o seu contributo  para  
criar impactos  positivos no mundo à sua volta. 
Assim nasceu a mensagem de Bem-vindos, 
Pioneiros. Pioneiros alunos, staff, faculty, Alumni, 
empresas e sociedade civil –  todos os que 
querem participar ativamente na transformação 
do mundo de forma positiva. 

Os Pioneiros  
Numa Nova Casa

Em Julho de 2018, dois anos depois do 
inicio da obra, a mudança do staff e 
faculty da Nova SBE, de Campolide para 
Carcavelos,  concretizou-se e teve como 
primordial objectivo preparar  a chegada 
dos alunos e o inicio do ano lectivo em 
Setembro.

A Mudança

Ainda no inicio de Agosto de 2018,  
chegaram os primeiros alunos, mas a 
grande totalidade  pisou pela primeira vez 
o campus a 30 de Agosto, na Discovery 
Week – o evento de recepção aos alunos  
de mestrado - que contou com cerca de 
800 alunos. 

A Recepção

A 29 de Setembro, de 2018, foi inaugurado o 
novo campus numa cerimónia que contou com 
a presença do Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, diversos membros do Governo, 
e reuniu mais de 6000 convidados – entre os 
quais decisores nacionais e internacionais, 
parceiros institucionais, empresários e empresas, 
Alumni, corpo docente, estudantes e imprensa. 

A inauguração do novo campus teve como 
principal objectivo reconhecer e agradecer a 
todos quantos tornaram o projecto possível. Foi 
essencialmente um dia dedicado à comunidade 
onde, de portas abertas, foi partilhada a visão 
para o campus: um espaço aberto, com ligação 
entre as empresas, alunos, Alumni, faculty, staff 
e sociedade . Um espaço dedicado à produção 
e  à partilha de conhecimento e de talento. Um 
espaço da e para a sociedade. 
Um espaço para todos.

O Agradecimento

287  
noticias publicadas

37M   

de impressões

31 % 

da população portuguesa impactada

A Inauguração nos media:
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Um Espaço Para  
Uma Escola de Excelência

Top 30
Business Schools 
na Europa.

Top 25
MBA na Europa.

Top 25
Mestrado Internacional  
em Finanças, no mundo.

Top 50
Formação de Executivos, 
no mundo.

Top 30
Mestrado Internacional  
em Gestão, no mundo.

Acreditação 
Triple Crown

5 Palmas de Excelência 
– Universal Business 
School

Membro de Alianças 
Internacionais Lideres

ACREDITAÇÕES

100 % 
das aulas leccionadas em Inglês.*

RANKINGS

Top 30 
de Business Schools na Europa. 
(The Financial Times)

+300 
programas de intercâmbio 
com escolas de todo o mundo.

100 % 
dos recém-licenciados estão 
empregados ao fim de 6 meses.

Top 3
Mestrado em Economia  
na Europa

+19,000 
Alumni em +60 países.

Top 10
Mestrado Internacional em Gestão, 
da Aliança CEMS, na Europa
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Um Espaço Para Pessoas, 
Iniciativas, Empresas  
e Sociedade 
Alunos com Impacto

Belarda Mondlane 
Mestrado em Gestão 

Belarda é referência para milhares de jovens 
mulheres moçambicanas que perseguem o 
sonho de criar impacto no seu país. É uma 
Girl Mover - a por em prática o seu propósito 
ao ser uma representante daquela que é 
das associações mais importantes para a 
educação de mulheres moçambicanas.

A Associação Girl Move promove carreiras 
com impacto com mais de 80 % de 
empregabilidade, tem um programa de 
Liderança e Inovação Social para jovens 
mulheres universitárias moçambicanas e 
criam soluções que promovem a continuidade 
no ensino secundário para todas as meninas 
de Moçambique. 

Julian Harzheim 
Mestrado em Finanças da Aliança CEMS 

Julian chegou a Portugal em 2017 e desde aí não 
parou. 

Cedo percebeu que, no mundo em rápida mudança 
e  com muitas ambíguidades, os líderes precisam 
de ser pensadores criativos e solucionadores de 
problemas, preparados para lidar com a incerteza.  
A educação não é apenas um acumular 
informações, é desenvolver significado e 
competência. Assim nasce o clube de alunos Nova 
Creative Hub, o qual visa dar a oportunidade aos 
alunos de aproveitarem o seu potencial criativo 
para solucionarem grandes problemas.

Recentemente, Julian fundou o projeto Plantaforma. 
Este projecto visa  facilitar a gestão de terrenos, 
nomeadamente a contratação de serviços, de forma 
a prevenir incêndios florestais. 
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Peer2Peer 
(10 alunos envolvidos +  
5 membros de Gabinete de 
Carreira + 2 académicos)

Mais do que um programa técnico 
de preparação para o mercado de 
trabalho, um estudante universitário e 
uma pessoa com deficiência juntam-se 
para proporcionar uma experiência de 
encontro entre duas realidades diferentes. 
Ambos os participantes beneficiam da 
oportunidade de conhecer um mundo 
diferente do seu e aprender a aproveitá-
lo, superando o medo do desconhecido 
e sendo surpreendido por capacidades 
inesperadas, em si e no outro. Enquanto 
programa universitário, o Peer2Peer 
também responde a um dos princípios 
subjacentes do Inclusive Community Forum 
- sensibilizando as gerações mais jovens 
para uma comunidade mais inclusiva. 
Desta forma, o Peer2Peer formará futuros 
líderes sobre a possibilidade, importância 
e valor agregado de incluir pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho,  
oferecendo a oportunidade de quebrar 
preconceitos.

Curso de 
Empreendedorismo Social 
Os alunos envolvem-se no desenvolvimento 
de soluções para problemas sobre o 
desemprego de pessoas com deficiência 
em Portugal.

Comunicação, Ética  
e Liderança  
(mais de 300 alunos envolvidos)

O tema central desta iniciativa foi a identificação 
de histórias de sucesso de empregabilidade de 
pessoas com deficiência (cerca de 40 casos de 
sucesso foram identificados).

Foram desenvolvidas 20 teses de 
mestrado no tópico do progresso 
social, e um benchmark das melhores 
práticas filantrópicas europeias.

Iniciativas com Impacto
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A Nova SBE Fellowship for Excellence é um 
programa com responsabilidade social e 
envolvimento corporativo para os alunos 
que recebem bolsas de mérito, ajudando-os 
a desenvolverem todo o seu potencial, com 
oportunidades de networking, estágios e mentoria 
em liderança.
O programa inovador tem-se destacado, desde 
o seu arranque, pela forma como premeia a 
excelência e a dedicação dos alunos de mestrado 
e pela forma como se certifica de que os alunos 
selecionados atingem o seu potencial. Para tal, o 
programa concebe um calendário de atividades que 
promove oportunidades de networking exclusivas e 
sessões com líderes empresariais de renome.

No ano académico 2017/18 contou com 59 alunos  
e no ano académico 2018/19 contou com 53 alunos.

Nova SBE 
Fellowship  
for Excellence

As iniciativas lideradas por alunos são uma 
parte central da vida académica, do desporto à 
tecnologia e da sustentabilidade à criatividade.

No campus de Carcavelos existem mais de 35 
diferentes clubes de alunos. Cada um com o 
seu propósito, missão e objectivos. Variando 
de clubes profissionais como o Nova Women in 
Business ou o Portfolio Management Club, para 
clubes sociais como o Nova Surf Club ou a Tuna 
Fortuna.
A diversidade é acarinhada nos clubes centrados 
nas mulheres e no desenvolvimento de aptidões 
diversificadas. A liderança responsável é 
reforçada em clubes ligados à sustentabilidade, 
à mentalidade ecológica e ao impacto social. 

Mais de 100 alunos são voluntários em 60 
organizações sem fins lucrativos.

Os Clubes de Alunos, organizam em média 160 
eventos por ano abertos à comunidade interna  
e sociedade civil. 

Clubes  
de Alunos
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Alumni

Amal Soaps  
Benedita 
Contreras 
Mestrado em Gestão '16 

Um projeto social que visa 
integrar e capacitar as mulheres 
sírias nas suas comunidades 
através da produção caseira de 
sabonetes. Este projeto ganhou 
o prémio de Voluntariado 
Universitário do Santander que 
premeia os melhores projetos 
desenvolvidos por alunos 
universitários.

Os nossos Alumni estão espalhados pelos vários cantos do globo e muitos 
contribuem diariamente para o desenvolvimento de um mundo melhor. 
Destacamos apenas algumas histórias.

myPolis  
Bernardo 
Gonçalves 
Mestrado em Economia '14 

O MyPolis é uma plataforma 
para a democracia participativa. 
Através de uma aplicação no 
telemóvel, qualquer pessoa 
pode enviar propostas para os 
seus representantes municipais.  
O MyPolis traz todas as 
contribuições para os 
respetivos decisores políticos.

Biovilla 
Bárbara  
Carvalho
Licenciatura em Gestão '01
Mestrado em Gestão '06

A Biovilla visa promover  
a promoção social, económica  
e ambiental, desenvolvendo  
de forma integrada e 
equilibrada modelos de 
negócios inovadores que 
mantêm a sustentabilidade  
no centro da sua ação.

WACT 
João Loureiro 
Rodrigues
Licenciatura em Economia '01
Mestrado em Economia '06

WACT - We Are Changing 
Together é uma organização 
não-governamental 
que trabalha para o 
Desenvolvimento através da 
Educação. A sua missão é criar 
Changemakers capazes de 
gerar mudanças no mundo 
e nos contextos onde estão 
inseridos.

No Bully Portugal  
Inês Freire de 
Andrade
Mestrado em Gestão '16 

A No Bully Portugal é  
uma associação sem fins 
lucrativos cuja missão é  
acabar com o bullying nas 
escolas, desenvolvendo  
empatia e bondade, através  
de formação para todos  
os agentes educacionais.
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Nova SBE Knowledge Centers 

Nova SBE Economics for 
Policy Knowledge Center

A coerência científica junta-se à experiência do 
mundo real para analisar os principais desafios 
das organizações do setor público e privado. 
Este centro usa ferramentas fundamentais de 
economia para abordar questões relevantes nas 
organizações, empresas e sociedade em geral.

Nova SBE Finance 
Knowledge Center

Um Centro de Conhecimento que reúne 
recursos humanos e atividades desenvolvidas 
na área de Finanças. O seu objetivo é fortalecer 
a cooperação entre a academia e a indústria, 
através da investigação e educação em finanças.

Os Knowledge Centers, Hubs e Labs contam com o apoio e parceria de empresas, demais 
centros de investigação, organizações governamentais e sociais para que, juntos, impulsionem 
o conhecimento com impacto em Portugal, Europa e Mundo. 

Nova SBE Data Science 
Knowledge Center

Este centro está focado em tecnologias e 
métodos que permitem resolver os desafios 
do mundo real e melhorar as vidas de pessoas. 
Prevê-se que se vá tornar um dos

os dez principais centros de referência do 
mundo, um que descobre oportunidades e 
desafios, e maneiras de gerenciá-los e aplicar 
dados científicos para o bem social.

Data Science for Social Good Europe Fellowship 
Programa criado em parceria com a Universidade 
de Chicago para reunir os melhores cientistas de 
dados com o objetivo de desenvolver soluções 
inovadoras que dão resposta a problemas 
sociais.

Nova SBE Economics of 
Education Knowledge Center

Um centro de conhecimento que abrange uma 
ampla gama de questões, do ensino básico ao 
ensino superior. Destina-se a promover a pesquisa 
sobre educação com instituições em todo o mundo, 
facilitar o debate e a discussão e contribuir para 
mais políticas educacionais com base em dados.

Nova SBE Environmental 
Economics Knowledge Center

Um centro de investigação académica e de 
assessoria na economia ambiental e recursos 
naturais. A missão deste centro é produzir 
investigação multidisciplinar de alta qualidade, 
fomentando a cooperação entre economistas  
e cientistas ambientais.

OPTIMUS PRIME 
O projeto teve como objetivo quantificar os 
serviços ecossistémicos fornecidos por terras 
agrícolas irrigadas a áreas de foco ecológico, tais 
como margens de campo, sebes, árvores, pousios, 
características da paisagem, biótopos, faixas de 
proteção e áreas florestais, e as configurações 
de habitat que servem a capacidade máxima de 
serviços. O projeto também simulou a distribuição 
de água e habitat dos serviços de biodiversidade 
para diferentes cenários de mudanças climáticas e 
agriculturas no futuro.

ASEBIO 
Integrando a ecologia e a economia para projetar 
práticas de manejo florestal, o objetivo deste 
projeto é fornecer modelos regionais de uso 
florestal / uso da terra, fornecendo ferramentas 
científicas para informar a política florestal. O 
projeto fornece uma avaliação do potencial 
económico das florestas portuguesas, discutindo a 
melhoria das práticas atuais de gestão florestal e o 
impacto das alterações climáticas na produtividade 
florestal.

Nova SBE NOVAFRICA 
Knowledge Center

Um centro de conhecimento que gera 
conhecimentos específicos sobre negócios e 
desenvolvimento económico em África, com um 
foco particular nos países de língua portuguesa: 
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique 
e São Tomé e Príncipe.

Mais de 50 seminários tiveram lugar sobre o 
desenvolvimento económico, com académicos de 
topo e profissionais internacionais. A conferência 
internacional anual sobre desenvolvimento 
económico (quando?) contou com cerca de 200 
participantes e mais de 20 projetos de pesquisa 
foram desenvolvidos. 
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SOCIAL LEAPFROG PROGRAM 
Este programa específico é feito em parceria 
com a Nova Junior Consulting (clube de 
alunos). Os alunos foram responsáveis pelo 
desenvolvimento da estratégia diagnóstico 
de 9 organizações sociais que participam no 
programa.

ACADEMY OF PURPOSE 
Uma iniciativa que visa promover pessoas, 
atitude, ideias e soluções que farão uma 
diferença significativa hoje e amanhã. Convidam 
pessoas de diferentes áreas a envolver a 
comunidade em assuntos de impacto significativo 
e potencial coletivo. A Academy of Purpose visa 
inspirar e fomentar o desenvolvimento pessoal, 
promovendo o contato direto com modelos que 
têm um claro sentido de propósito e que podem 
partilhar a sua experiência, impacto e visões 
do futuro. A Academy of Purpose inclui três 
iniciativas:

• Purpose Takeovers 
Momentos inspiradores através dos quais a 
comunidade se reúne para ouvir convidados 
inspiradores que partilham suas experiências 
impactantes;

• Social Impact Talks 
Conversas ponderosas com gestores 
e empreendedores internacionais que 
combinam progresso com desempenho;

• Resilient Leaders 
Entrevistas pessoais com indivíduos que 
foram capazes de superar grandes desafios 
ou eventos traumáticos e perseguir seus 
sonhos ou um propósito maior.

Nova SBE Health Economics 
& Management Knowledge 
Center

Este é o centro de investigação e conhecimento 
para a Economia da Saúde, Gestão de Saúde, 
Política de Saúde e Saúde Pública. Produz e 
dissemina conhecimento científico que é útil para 
a sociedade e pode contribuir para o bem-estar e 
para a tomada de decisão fundamentada.

Estudos iniciados em 2018:

• Levar em evidência o ato do farmacêutico 
hospitalar em Portugal;

• Avaliação do impacto da internalização 
das análises clínicas nos hospitais públicos 
portugueses - ambos os estudos foram 
encomendados pela Sociedade Farmacêutica 
Portuguesa. Os estudos já despertaram 
audiências (audiências ou audições?) no 
parlamento português;

• Variação nas Medidas de Resultados 
Relatados pelo Doente de doentes com 
doenças reumáticas crónicas que recebem 
produtos biológicos nos centros de 
Reumatologia Portuguesa.

Nova SBE Leadership  
for Impact Knowledge 
Center

No Centro de Conhecimento de Liderança 
para Impacto, as partes interessadas convergem 
para cocriar soluções transdisciplinares para 
os desafios da sociedade e contribuir para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) 
da ONU. 

INCLUSIVE COMMUNITY FORUM 
O Inclusive Community Forum procura 
introduzir novas ideias e desenvolver boas 
práticas na gestão de projetos sociais de grande 
envergadura para promover a inclusão das 
pessoas com deficiência na sociedade, através de 
três projectos: o HR4Inclusion, o Peer2Peer e o 
Inclusive Future. 
28 grandes empresas em Portugal assinaram o 
compromisso de inclusão.

SOCIAL EQUITY INITIATIVE 
Focada na arena social - Conhecimento  
e Capacitação do setor social.
• 1 relatório anual do Estado Social da Nação
• 1 nova base de dados exclusiva do setor 

social
• 1 programa executivo anual para líderes, sem 

fins lucrativos
• 1 projeto social anual do Data Science For 

Social Good
• 1 estudo do BPI Awards
• 1 Relatório Fintech Iberia, anual
• 2 cadeiras - Responsible Finance e Impact 

Intelligence

Nova SBE Knowledge Centers 
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Nova SBE Labs & Hubs

Nova SBE  
Entrepreneurship Hub

Centra-se em alavancar a experiência 
empreendedora dos alunos com habilidades 
práticas e ferramentas, envolvendo a 
comunidade escolar com o ecossistema 
de startups portuguesas e internacionais, 
criando o espaço certo para criar, alavancar 
e compartilhar novos negócios.

Programas desenvolvidos com empresas, 
organizações e entidades públicas: Leroy 
Merlin Innovation Safari Tour, AGEAS 24h 
Hackathon, Ponto Verde Open Innovation, 
Big Smarts Cities, AUCHAN Startup 
Scan, NewCo Program, Santander Living 
Innovation Lab, Nestlé Fora da Casca, 
Madeira Startup Retreat e Zero Gravity.

Nova SBE  
Sustainability Hub

O Hub de Sustentabilidade visa apoiar, 
promover e fortalecer a contribuição da 
escola para aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (SDGs), ligando iniciativas existentes 
e capacitando a comunidade a ter um 
comportamento sustentável nas suas vidas.

UN Global Compact 
No final de 2018, a Nova SBE ao United Global 
Compact Network, a rede das Nações Unidas. 
incorporando o Dez Princípios do Pacto Global da 
ONU em estratégias, políticas e procedimentos e 
estabelecendo uma cultura de integridade. 

No relatório de Communication Engagement, 
foram apresentadas as iniciativas e 
procedimentos que foram adotados na escola, 
demonstrando as melhores práticas nas áreas de 
direitos humanos, trabalho e meio ambiente.

Nova SBE Digital  
Experience Lab

O Digital Experience Lab é um playground 
criativo com um forte foco em tecnologias 
emergentes e experimentação. É um ponto 
de encontro entre negócios, tecnologia 
e design.

Nova SBE  
Innovation & Design Lab

O Laboratório de Inovação e Design 
cria impacto ao transformar empresas 
e organizações de forma experimental 
e co-coletiva.

Nova SBE Behavioral Lab

O Nova SBE Behavioral Lab suporta 
um laboratório de investigação focado 
na experimentação.

Social Sciences Data Lab

O Social Sciences Data Lab fornece acesso 
a um conjunto completo de bases de dados 
bibliográficas e estatísticas necessários para a 
realização de pesquisas avançadas em economia, 
finanças e gestão.
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Projectos

SingularityU Portugal

SingularityU Portugal é uma iniciativa 
conjunta que pretende tornar-se o 
principal catalisador de uma mentalidade 
exclusivamente futurista e exponencial em 
Portugal. Querem inspirar e motivar pessoas 
e empresas a adotarem as tecnologias como 
forma de solucionar os grandes desafios da 
humanidade.

Três organizações uniram forças para 
construir a SingularityU Portugal – o 
Município de Cascais, a Beta-i e a Nova SBE 
- uma parceria duradoura e transversal que 
acredita que indivíduos, organizações e a 
nossa sociedade já possui o poder de mudar 
o futuro.

 
Em outubro, de 2018,  a SingularityU 
Portugal Summit Cascais, reuniu oradores 
de renome, especialistas em tecnologia e 
os líderes portugueses mais prementes da 
atualidade para partilharem a compreensão 
e o conhecimento necessários para competir 
— e ganhar — num mundo em constante 
mudança.

Smart Citizenship Academy

Uma parceria da Nova SBE e da Câmara  
de Cascais, o evento, em Outubro de 2018, 
juntou 50 jovens para procurar respostas 
para problemas complexos. Os alunos foram 
desafiados a discutir “O futuro da democracia” 
com a ajuda de Daniel Innerarity e Manuel 
Castells, ou dos Orçamentos Participativos  
com Stephanie McNulty, Nelson Dias  
e Giovanni Allegretti.

VCW

A VCW é uma ferramenta criada para ajudar  
as organizações a enfrentar desafios que, 
através de um método disruptivo e inovador, 
contribui para a solução de problemas. Adotada 
principalmente por empresas e universidades  
em todo o mundo para resolver desafios 
de gestão, nos últimos anos tornou-se uma 
ferramenta importante para o impacto social.
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Empresas

CUF Health Hub
 
Integrada com a rede de hospitais e clínicas 
CUF, o Health Hub tem como missão contribuir 
ativamente para a criação de uma comunidade 
académica de alto rendimento intelectual e 
emocional, com base numa oferta compreensiva 
de cuidados de saúde.

Sob o lema "CUF: Health for Life", a clínica 
pretende ser uma referência na área da inovação, 
investigação e formação, promovendo, junto 
dos alunos e da comunidade da Nova SBE, ações 
de educação para a saúde, como workshops e 
rastreios, assim como estudos de monitorização 
da população, novas ofertas de prevenção, 
diagnóstico e tratamento, entre outros.

Santander Money Club

Neste espaço, a atividade bancária é 
desenvolvida num contexto de oportunidades 
e de partilha de conhecimentos e de ideias, 
sendo também um espaço para discussão  
e debate.

Trata-se de um ambiente dedicado à 
colocação em prática do conhecimento, 
à partilha de ideias e à capacitação de 
competências. 

A Loja do Futuro
 
Um programa de transformação digital 
construído com a Jerónimo Martins para os 
seus quadros em que a empresa vai testar as 
tecnologias que tem em pipeline para lançar na 
rede de retalho.

Brisa

Soluções de mobilidade testadas  
em conjunto com o nosso ecossistema  
de alunos, tal como o Via Verde Boleias.

O campus quer ser um laboratório vivo de 
experimentação para testar soluções inovadoras 
de diversas dimensões em conjunto com a nossa 
comunidade. Além de todos os projetos mencionados 
anteriormente a serem desenvolvidos em parceria com 
alunos, knowledge centres, hubs e labs, destacamos 
os seguintes projetos que representam o espírito de 
cocriação que o campus proporciona entre pessoas e 
organizações.
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Equipa da Fundação  
Alfredo de Sousa

Conselho de Curadores 

Alexandre Soares dos Santos
Família Soares dos Santos

António Vieira Monteiro
CEO do Banco Santander

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

João de Deus Santos Sàágua
Reitor da Universidade NOVA de Lisboa

Ming Chu Hsu
Empreendedora

Pedro Soares dos Santos
CEO do Grupo Jerónimo Martins 

Vasco de Mello
Presidente do Grupo José de Mello

Conselho de Administração

Belén de Vicente
CEO e fundadora da MedicalPort

Francisco Daun e Lorena
Licenciatura em Economia 1988 
CEO da Gotan SGPS

Henrique Soares dos Santos
Membro do Conselho de Administração 
da Jerónimo Martins

João Talone
Partner na Magnum Capital

Luís Almeida Costa
Professor Catedrático

Marta Maia
Chief People Officer da Jerónimo Martins

Miguel Pinto Luz
Vice-presidente da Câmara Municipal  
de Cascais

Nuno Fernandes Thomaz
Presidente da Fundação Alfredo de Sousa 

Rui Díniz
Vice-Presidente Executivo 
José de Mello Saúde
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