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MENSAGEM DO
Presidente do
Conselho de
Administração
Caros Amigos e Parceiros,

Recebemos um apoio incrível da
comunidade da Nova SBE e sentimo-nos
honrados com a generosidade dos nossos
doadores e de todos os que nos apoiam
com o seu tempo e esforço.

Tenho o maior prazer em partilhar convosco
o Relatório Anual da Fundação Alfredo de
Sousa para 2016, um ano que nos colocou
muitos desafios, mas que também
estabeleceu uma base sólida para o futuro.

Após as contribuições dos fundadores
Município de Cascais, Banco Santander
Totta, Jerónimo Martins e família Soares dos
Santos, recebemos contributos importantes
dos CTT, EDP, José de Mello Saúde, Brisa,

2016 foi o primeiro ano completo de
funcionamento da Fundação. Fomos capazes
de concretizar muito durante este ano para
cumprir a missão de capacitar a Nova School
of Business and Economics.

Grupo Ocidental-Ageas, Sumol+Compal,
Accenture, BPI, Caixa BI, EY, The Navigator
Company, Tranquilidade, Unicer, WPP,
Amrop, Atrium, KPMG, Fundação Amélia de
Mello, McKinsey & Company e Oxy Capital. A
escola está a estimular a participação de
cada uma destas empresas em projetos de
investigação aplicada, educação para
executivos, colocação de alunos, inovação e
programas de transformação digital. Neste
processo, a própria escola está a mudar e a
tornar-se muito mais relevante para o
mundo empresarial. Reconhecemos com
orgulho estes contributos dando o nome
destas empresas a locais-chave do campus:
por exemplo, a Praça EDP, a Sala de Estudos
24 horas CTT, o Estacionamento Via Verde, a
Sala Santander, a Biblioteca Teresa e
Alexandre Soares dos Santos ou o Grande
Auditório Jerónimo Martins.

A ambição que temos para a Nova SBE é que
a escola seja reconhecida como uma escola
de gestão de nível internacional. Tal implica a
existência de programas académicos com os
recursos para atrair os melhores alunos e
proporcionar elevadas taxas de
empregabilidade, os melhores salários e
recrutadores satisfeitos, assim como
programas de desenvolvimento empresarial
que ajudem as empresas a liderar e a inovar;
investigação publicada nos melhores jornais
académicos com impacto nas empresas e na
economia, e uma reputação de liderança
intelectual nos temas cruciais dos nossos
tempos. Implica também um modelo
financeiro que permita à escola competir na
"Liga dos Campeões". A atividade da
Fundação cria as bases para o sucesso da
Nova SBE, começando com a construção de
um novo campus que permita à escola
crescer.

A participação dos nossos antigos alunos,
alunos, corpo docente e amigos na
campanha foi avassaladora. Estamos
extremamente orgulhosos do empenho
demonstrado por todos.
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A contribuição de cada um de
nós é fundamental para
criarmos uma escola para o
mundo.

estas pessoas e, ao mesmo tempo, sentimos
uma enorme responsabilidade sobre os
nossos ombros para cumprirmos as nossas
promessas.

No dia 16 de agosto, iniciámos a construção
do novo campus em Carcavelos. Este marco
foi celebrado no dia 21 de setembro com a
plantação da primeira árvore, com o auxílio
do Presidente da República e do Ministro da
Economia, na presença de todos os doadores
e da família alargada da escola.
Desde então, a construção progrediu
rapidamente e estamos a cumprir o
calendário da mudança para o novo campus
em setembro de 2018, a tempo do início do
ano escolar.

Necessitamos ainda do vosso contributo
para atingirmos o objetivo da campanha de
angariação de fundos. Queremos que saibam
que o vosso apoio conta, e que é apreciado.
Juntos, estamos a concretizar o sonho!
Com os melhores cumprimentos,

Pedro Santa Clara
Presidente do Conselho de Administração
Fundação Alfredo de Sousa
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MENSAGEM DO
Presidente do
Conselho de
Curadores
de angariação de fundos algo complexa e
muito exigente. Este relatório ilustra este
esforço, tanto junto da comunidade
empresarial como dos antigos alunos.

Caros Amigos,

O sucesso foi além do que eu, pessoalmente,
acreditei que fosse possível. Tal só aconteceu
porque os envolvidos acreditaram na
importância e na coerência do projeto da
Nova SBE. Embora seja tranquilizador, tal cria
também uma enorme responsabilidade
tanto para a Escola como para a FAdS.
Referiremos mais adiante alguns exemplos
do envolvimento entre a escola e os
doadores. As formas em que os doadores
participam não se limitam ao apoio
financeiro ou à construção propriamente
dita: incluem também atividades no futuro e
uma interação futura frutuosa.

A Fundação Alfredo de Sousa foi criada para
apoiar a Nova School of Business and
Economics na implementação da sua
estratégia de longo prazo.
O ano de 2016 foi um ano crucial. A
construção do campus em Carcavelos foi a
grande prioridade deste período. O campus
é um elemento decisivo desta estratégia e a
FAdS é agora fundamental na construção e
sê-lo-á mais tarde na gestão das instalações
que estão a ser criadas.
Os contratos que regulam a relação entre a
FAdS e a Nova SBE e o Nova Forum foram
aceites e firmados, criando uma base estável
para o futuro.

Os antigos alunos da Nova SBE foram
simplesmente magníficos com o seu apoio.
Para muitos, foi a ocasião de se
aproximarem novamente da Escola e espero
sinceramente que esses muitos
relacionamentos cresçam e se desenvolvam
no futuro. Certamente que os
alimentaremos. A participação dos antigos
alunos é de enorme importância em muitas
dimensões.

Todos os passos (jurídicos e técnicos)
necessários para iniciar a construção
propriamente dita foram dados e as obras
foram iniciadas. O processo está a decorrer
dentro dos prazos esperados e a Nova SBE
estará em condições de se mudar para o
novo campus no verão de 2018. Estamos
todos ansiosos por essa mudança definidora.
Iniciar-se-á nessa altura uma nova fase na
história da escola.

A da comunidade empresarial também. A
construção do campus induziu muitos
relacionamentos novos e deu nova vida a
muitos antigos. Esta obra só foi tornada
possível com a generosidade de muitos.

Preparar o novo campus requer dinheiro. A
FAdS, em conjunto com a escola,
desenvolveu uma campanha
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Estamos todos ansiosos por essa
mudança definidora. Iniciar-se-á nessa
altura uma nova fase na história da
escola.

No entanto, o campus não é o projeto de
longo prazo da Escola. É apenas uma parte
dele, embora decisiva. Tal como referi acima,
dispomos já de bons exemplos de
relacionamentos que se posicionam com
vista a um horizonte temporal mais alargado.

de gestão da Escola. Este é mais um motivo
para acreditar que a relação entre a FAdS e
as estruturas superiores de decisão da Nova
SBE, nomeadamente o Conselho de
Faculdade e o Diretor, que definem a
estratégia da Nova SBE, continuará a ser tão
frutuosa como até agora.

Enquanto membro do Conselho de
Curadores, gostaria de dar o meu
reconhecimento à competência e dedicação
do Conselho de Administração da FAdS,
cujos esforços tornaram tudo isto possível.
A Universidade Nova de Lisboa acabou de
alterar o seu estatuto jurídico. É agora uma
Fundação, e tal exigirá alguns ajustes na sua
governação, com consequências ao nível da
Escola. Estas mudanças proporcionarão mais
liberdade e reduzirão as limitações das
decisões

Diogo Lucena
Presidente do Conselho de Curadores
Fundação Alfredo de Sousa
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MENSAGEM DO DIRETOR DA
NOVA SBE
Caros Amigos,
A Fundação Alfredo de Sousa foi criada para
concretizar a ambição da Escola de se tornar
um líder na Europa, dando apoio ao
financiamento e à construção do novo
campus em Carcavelos. Estando a Fundação
a celebrar o seu primeiro ano de existência,
o seu papel no desenvolvimento da ambição
da Nova SBE cresceu para além da dimensão
inicial da construção do campus. A Fundação
é agora um parceiro vital da Nova, uma
porta de entrada para os relacionamentos
entre a Escola e os seus parceiros
empresariais, amigos e antigos alunos.

rede das melhores escolas de 30 países, que
oferece o exclusivo Mestrado em Gestão
Internacional. Hoje, os nossos programas de
mestrado são internacionalmente
reconhecidos: O Mestrado Internacional em
Finanças e o Mestrado Internacional em
Gestão estão colocados, respetivamente, na
14.ª e na 17.ª posição no ranking mundial do
FT, enquanto o Mestrado em Economia
ocupa o 5.º lugar na Europa no ranking
Eduniversal. A nossa educação para
executivos está no top 50 mundial. A Nova
SBE está na 23.ª posição no ranking das
Escolas de Gestão Europeias.

A Nova School of Business and Economics
pretende tornar-se uma marca internacional
ao nível do ensino superior. O nosso corpo
docente e pessoal administrativo estão
empenhados na ambição de estabelecer
uma comunidade interligada com empresas
internacionais, organismos sociais, antigos
alunos e estudantes. Uma comunidade que
se torna uma plataforma para o
desenvolvimento de talento e
conhecimentos para a economia global,
assente em qualidade académica, na forte
relevância em domínios-chave, num novo e
icónico campus e nos valores de rigor,
impacto, conectividade, cosmopolitismo e
vanguardismo.

A nossa estratégia pretende tirar partido do
nosso valor académico consolidado e da
componente de estilo de vida que torna o
nosso país e a nossa cidade tão atraente
para estrangeiros, para estabelecer em
Carcavelos um centro europeu de vanguarda
em matéria de talento e conhecimentos. O
crescimento dos programas de mestrado
com um enfoque nos mercados europeus, a
atração de estudantes exteriores à UE para o
nosso programa de licenciatura e a
internacionalização da educação para
executivos constituem os principais objetivos
estratégicos, juntamente com o aumento da
quantidade e qualidade da nossa
investigação.

A Nova SBE foi a primeira instituição
portuguesa a ser distinguida com
acreditações internacionais, tendo obtido as
acreditações EQUIS e AMBA em 2004 e 2005,

Ao longo do último ano, obtivemos um
progresso significativo, com outro ano de
forte crescimento das candidaturas aos
nossos programas de metrado (mais de
2500, provenientes de mais de 90
nacionalidades), a expansão da nossa
atividade de educação para executivos, onde
as receitas cresceram mais de 50%, e
iniciativas importantes em muitas das nossas
áreas de especialização, tais como

respetivamente.
A terceira acreditação foi obtida em 2009,
permitindo que a Escola atingisse o estatuto
de "Tripla Coroa". Além disso, a Nova SBE é
o membro português do seletivo CEMS.
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A FAdS é agora um parceiro vital da Nova SBE,
uma porta de entrada para os laços da Escola
com os seus parceiros empresariais, amigos e
antigos alunos.

o lançamento do Nova Venture Lab e do
Center for Digital Business & Technology.

economia em Portugal era fundamental para
o sucesso do nosso país.

Embora notáveis, estes sucessos constituem
apenas uma fração das nossas ambições. O
nosso futuro assenta seguramente no
trabalho árduo, nos padrões exigentes, na
inovação de vanguarda e na resiliência
inabalável que definiram o nosso passado.
No entanto, a nossa ambição não será
concretizada sem o apoio de todas as
pessoas e organizações em todo o mundo
que decidiram, e decidirão, juntar-se a nós. A
Fundação Alfredo de Sousa continuará a ser
o principal veículo do envolvimento com a
sociedade mais alargada, incluindo os
parceiros empresariais, a população em geral
e os antigos alunos, no caminho para
concretizar essa ambição.

Mais de quarenta anos depois, tirando
partido da contribuição de tantos antes de
nós e, em conjunto com muitos amigos
empenhados na fundação que ostenta o seu
nome, estamos mais próximos do que nunca
de concretizar o seu sonho para a instituição
por ele criada. Ao final do dia, tal como ele
imaginou, o resultado fulcral é o
desenvolvimento de Portugal e o
alargamento das oportunidades para os
jovens talentos portugueses no mundo.

Em 1973, o Professor Alfredo de Sousa teve a
visão de criar o que se tornaria a Nova
School of Business and Economics,
acreditando que uma instituição
internacional de vanguarda no domínio da

Os meus mais sinceros agradecimentos vão
para os nossos amigos e para a Fundação
Alfredo de Sousa pelo seu apoio.

Daniel Traça
Diretor da Nova SBE
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O ANO DA
FUNDAÇÃO
_______

HIGHLIGHTS:

- CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO
DE FUNDOS

- PROGRESSO DAS OBRAS

-x-
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A NOSSA MISSÃO
A Fundação Alfredo de Sousa e a Nova SBE pretendem
desenvolver um projeto de criação de um novo campus
universitário em Carcavelos e estão à procura de parceiros
estratégicos para esse fim.
A Fundação tem objetivos educacionais e científicos,
principalmente através de atividades de natureza
académica e da promoção do ensino e da investigação
nos domínios da economia e da gestão de empresas e
áreas afins, com o propósito exclusivo de apoiar o
desenvolvimento e o funcionamento da Nova SBE.
Para atingir estes objetivos, a Fundação promove, em
particular, i) a construção, gestão e manutenção do
campus onde a Nova SBE irá desenvolver o seu projeto, ii)
a angariação de novos benfeitores e dadores através de
uma política proativa de angariação de fundos em seu
nome.

No seu plano de atividades, a Fundação estabeleceu para
2016 as seguintes prioridades:
• Iniciar a construção do novo campus e assegurar o
cumprimento do projeto e dos seus timings críticos
• Desenvolver uma estratégia de angariação de fundos
e implementar a campanha orientando os seus
esforços tanto junto de doadores empresariais como
individuais
• Promover o reforço das colaborações e parcerias entre
a escola e os parceiros empresariais para reforçar os
laços com o mundo empresarial
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CAMPANHA DE
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
A campanha em curso tem o objetivo de angariar 50
milhões de euros para financiar a construção do novo
campus da Nova SBE, bem como para desenvolver áreaschave de investigação e ensino inovadores e proporcionar o
acesso a educação de nível internacional a alunos talentosos
com recursos limitados.
Acreditamos que o novo campus é um fator fundamental na
capacidade da escola de atrair os melhores alunos e
docentes de todo o mundo, tirando partido de uma
localização privilegiada para criar um centro de talentos
para as empresas. Um campus moderno dá apoio à ambição
da escola, permitindo uma nova abordagem à
aprendizagem colaborativa e criando um ambiente
acolhedor e confortável para trabalhar.

CAMPANHA JUNTO DAS
EMPRESAS
EM NÚMEROS

Até à data, angariámos quase 29 milhões de euros
provenientes de doadores empresariais e individuais. O
projeto está a ser totalmente financiado por capitais
privados, graças ao empenho conjunto dos nossos
benfeitores.
Para financiar a construção, contamos também com um
empréstimo do Banco Europeu de Investimento e do Banco
Santander Totta. Estamos confiantes de que teremos a
capacidade de financiar na totalidade a construção e de
honrar estes compromissos financeiros com o apoio
continuado à campanha de angariação de fundos.
Espera-nos ainda um enorme desafio até atingirmos o
montante-alvo da campanha. Este é um momento
complicado da campanha, em que os doadores potenciais
podem sentir que, com o avanço da obra, deixou de haver
necessidade de novas contribuições. No entanto, temos
absoluta necessidade de apoio adicional para servir a dívida.
Estamos confiantes de que será possível evitar a
complacência e atrair novos apoiantes individuais e
empresariais para que possamos concretizar o nosso sonho.
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CAMPANHA JUNTO DAS

CAMPANHA JUNTO DOS

EMPRESAS

ANTIGOS ALUNOS

EM NÚMEROS

EM NÚMEROS

26,6 M€

2,3 M€

Donativos
empresariais

Donativos de
antigos alunos

24

170

_________

_________

Doadores

Doadores

_________

_________

+120

+400

Empresas abordadas

Antigos alunos abordados

_________

_________

+100

+200

Propostas apresentadas

Eventos de angariação de fundos
com antigos alunos

_________

_________

Nota: os valores dizem respeito aos montantes angariados desde o início da campanha e até 31 de
dezembro de 2016. Os valores apresentados representam compromissos de doações a entregar ao
longo de vários anos
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Esta campanha teve já um enorme impacto na escola.
Criou a oportunidade de aproximar muito mais a escola
do mundo empresarial e, no processo, levou-a a inovar
para responder ao desafio.
As parcerias com empresas envolvem a educação para
executivos, o recrutamento e investigação aplicada, levando
a escola a ser relevante em todas as suas atividades. Neste
sentido, a Nova SBE é uma das escolas no mundo mais
próximas das empresas.
Ao mesmo tempo, a escola deu um gigantesco passo em
frente no incentivo à participação dos seus antigos
alunos. É um prazer reconhecer o orgulho que os antigos
alunos sentem relativamente à Nova SBE e a sua vontade
de retribuir.
Fernando Soares,
Diretor de Relações com as Empresas e os Antigos Alunos da Nova SBE
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Gonçalo Lucas Mendes,
Licenciatura em Economia,
1997
Partner na Oxy Capital

O entusiasmo entre os antigos alunos da Nova
SBE com a visão que a escola tem para o futuro e
com a forma com que o novo campus para ela
contribui levou-nos a nós, partners da Oxy Capital,
a criar um programa de contribuições compatível
para participar num projeto que é arrojadamente
inovador em Portugal.
A reforma educativa de Bolonha está a mudar
radicalmente o sistema de ensino universitário
com um aumento exponencial da mobilidade dos
alunos por toda a Europa. Existem escolas que
serão as principais beneficiárias dessa mobilidade
e a Nova SBE está a demonstrar a liderança, o
enfoque e ambição para ser uma delas,
consolidando a sua posição como uma das
melhores escolas europeias.
É impressionante o apoio que o projeto está a
receber de doadores privados e antigos alunos,
demonstrando que, mesmo numa universidade
pública, os bons projetos não têm de ser sempre
financiados pelos contribuintes. É para nós motivo
de grande orgulho que todos os antigos alunos da
Nova SBE da Oxy Capital tenham decidido
contribuir, e que verão os seus nomes gravados no
novo campus para todas as gerações vindouras,
para que sintam o orgulho de integrar um projeto
ambicioso e a responsabilidade de
desempenharem bem as suas funções e
partilharem uma parte do seu sucesso. Todos nós
beneficiámos enormemente com a frequência da
Nova SBE, pelo que estamos encantados por
retribuir com a nossa participação nesta ambiciosa
campanha.
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TERESA E ALEXANDRE
SOARES DOS SANTOS

“IN BUSINESS TOGETHER” COM OS
NOSSOS PARCEIROS EMPRESARIAIS
O fator-chave de sucesso na criação de uma Escola de Gestão
Global é o apoio de empresas alinhadas com a nossa
ambição internacional, parceiros que acreditam que uma
escola deste tipo é fundamental para atrair e desenvolver
talentos para o futuro.
Em 2016, aos nossos parceiros fundadores (família Soares dos
Santos, Jerónimo Martins, Banco Santander e Município de
Cascais) juntaram-se 20 novas empresas doadoras: Accenture,
Amrop, Atrium, BPI, Brisa, Caixa BI, CTT, EDP, EY, Fundação
Amélia de Mello, José de Mello Saúde, KPMG, McKinsey &
Company, Grupo Ocidental-Ageas, Oxy Capital,
Sumol+Compal, The Navigator Company, Tranquilidade,
Unicer e WPP.
Os nossos agradecimentos vão para esses doadores
empresariais, pela sua generosidade e apoio ao projeto
da Nova SBE.
Ao longo do ano, prosseguimos com o desenvolvimento de
novas parcerias e estamos esperançosos de que várias novas
empresas integrem este quadro de honra no próximo ano.
COM OS NOSSOS DOADORES EMPRESARIAIS, ESTAMOS A DESENVOLVER PARCERIAS AJUSTADAS ÀS SUAS NECESSIDADES:

Apoio ao recrutamento,
para acesso prioritário a um
conjunto de talentos de
âmbito mundial

Educação para executivos
com cursos abertos e
criados à medida para
colaboradores e partes
interessadas
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Desenvolvimento conjunto
de centros de investigação e
projetos de investigação
aplicada

Apoio a alunos talentosos
com bolsas de estudo para
carenciados e assentes no
talento

Eventos de networking
para partilhar
experiências e estabelecer
ligações entre os
parceiros empresariais e a
comunidade da Nova SBE
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Cocriação de programas de
cursos que ligam
conhecimentos técnicos à
prática empresarial

Sou um verdadeiro crente no papel fundamental que os
debates e as discussões fundamentadas desempenham
na construção de democracia sólidas e sociedades livres.

Alexandre Soares dos
Santos,
Teresa and Alexandre
Soares dos Santos são
parceiros fundadores da
Fundação Alfredo de
Sousa

Desde o primeiro momento, o Banco Santander Totta
juntou-se ao projeto do novo campus da Nova SBE em
Portugal na qualidade de Parceiro Fundador, uma vez que
o considera estratégico não só para o ensino superior em
Portugal mas também para o posicionamento do nosso
país no mundo.

O direito a ter uma opinião é, a meu ver, inseparável do
dever de ponderar e de estar informado. Os livros são
guardiães de múltiplas vozes, ideias e correntes de
pensamento, e uma casa de livros, como uma biblioteca
sempre é, tem também de ser um local que convida as
pessoas a abrirem as suas mentes a diferentes
possibilidades e terem voz sobre tudo o que influencie as
suas vidas e as das gerações futuras.
Gostaria que a "Biblioteca Teresa e Alexandre Soares dos
Santos" fosse, mais do que um edifício, um símbolo
duradouro do poder transformativo que existe numa
aliança entre a iniciativa privada e o meio académico.
Abrindo as portas à contribuição e à participação de
empresas e empresários responsáveis e fidedignos, e
também ao mundo fora das paredes das universidades, o
meio académico pode de facto aspirar a cumprir mais
eficientemente a sua missão mais alargada e ser um maior
motivador da diferença.

António Vieira
Monteiro,
CEO do Banco
Santander Totta
O Banco Santander
Totta é um parceiro
fundador da
Fundação Alfredo de
Sousa

A Nova SBE é uma das melhores escolas europeias e este
projeto reforça a capacidade e a qualidade das instalações
parta atrair os melhores alunos de Portugal e da Europa.
Acreditamos que o novo campus irá consolidar a posição
da Nova SBE enquanto escola de referência internacional e
promover o nosso país junto dos líderes empresariais do
futuro.
Com o investimento em parcerias com instituições de
ensino superior, o Banco Santander Totta pretende
contribuir para o capital intelectual e a promoção de
talentos que permitirão criar no futuro maior crescimento
económico e prosperidade na nossa sociedade, uma vez
que a educação é um ativo de longo prazo. Estamos
encantados por poder participar em tão excelente
iniciativa, que tem tudo para influenciar positivamente as
novas gerações.
Este é um projeto de vanguarda que procura atrair os
melhores talentos espalhados pelo mundo. Consideramos
natural o nosso alinhamento com ele, uma vez que a
missão do banco é contribuir para o desenvolvimento de
pessoas e empresas.

A Nova SBE não é apenas uma instituição de
nível internacional. Não é apenas um símbolo
internacional da crescente importância do setor
português do ensino superior. A Nova SBE é tudo
isso e mais: é o mais importante projeto de
desenvolvimento empreendido por Cascais na
sua história moderna.

Com uma localização privilegiada sobre a praia
de Carcavelos (um local de excelência para
surfistas de toda a Europa) e apenas a 20 km de
Lisboa, uma capital europeia, a Nova SBE
proporciona a perspetiva de educação inovadora
e exigente para mentes de todo o mundo, na
cidade que é conhecida como o melhor local
para passar um dia, uma semana ou a vida
inteira.
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Carlos Carreiras,
Presidente da Câmara
Municipal de Cascais
O Município de Cascais é um
parceiro fundador da
Fundação Alfredo de Sousa.

A Nova SBE tem sido um parceiro
estratégico na formação de
profissionais jovens e talentosos,
cada vez melhor preparados para
desenvolverem atividade em
contextos internacionais, com a
agilidade de aprendizagem que os
nossos negócios em rápida evolução
exigem e com a curiosidade
intelectual e paixão pela inovação
que nos conduzirão ao futuro.

Pedro Soares dos Santos,
CEO do Grupo Jerónimo
Martins
O Grupo Jerónimo Martins é
um parceiro fundador da
Fundação Alfredo de Sousa.
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Temos orgulho na nossa associação ao
projeto da Nova SBE. Identificámos
características e valores que são também
nossos: ambição e exigência, abertura à
globalização e inovação. Pretendemos
participar neste ecossistema de
aprendizagem, partilha de
conhecimentos, excelência e inovação,
para continuarmos a crescer e a atrair os
melhores talentos.

Pedro Rocha e Melo,
Vice-Presidente da Brisa
Think Tank de Mobilidade
da Nova SBE a desenvolver
com a Brisa

Salvador de Mello,
Presidente da José de
Mello Saúde

Raul Galamba,
MBA, 1989
Diretor, McKinsey &
Company

O novo campus
disporá de um
gabinete médico da
JMS para a
comunidade da Nova
SBE

A Brisa decidiu apoiar o novo campus da Nova SBE com
base na sua enorme relevância para Portugal. Trata-se de
um projeto ambicioso que se espera ter um impacto
positivo na economia portuguesa, através da criação de um
centro internacional de excelência nas áreas do ensino e da
investigação fundamentais para o crescimento e o
desenvolvimento, tais como a economia e a gestão. Esta
parceria com a Nova SBE representa mais um passo da
Brisa na sua ligação histórica com o ecossistema
universitário português, numa iniciativa para interagir de
forma cada vez mais estreita com os melhores talentos e
assimilar as melhores práticas, e para continuar a inovar e a
fazer evoluir o seu modelo de negócio num contexto
económico em constante mudança.

António Mexia
CEO da EDP
Colaboração em vários programas como o
Global Leadership Program, que reúne
grupos de 30 líderes internacionais da EDP
em duas semanas imersivas de formação,
desenvolvimento e aplicação de
conhecimentos
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Duas instituições
portuguesas bem
conhecidas com um
alcance global e
ambição deverão,
naturalmente,
trabalhar em
conjunto.

A McKinsey recruta no
campus para os
escritórios português e
alemão

A escola está preparada
para trabalhar com um
universo empresarial
multicultural. A sua
abordagem singular
combina flexibilidade,
profissionalismo e um
ambiente informal para
atrair o interesse dos
nossos jovens talentos.

Fernando Ulrich,

Presidente do Banco BPI
A Academia BPI, em parceria com a
Educação para Executivos da Nova
SBE, desenvolveu um programa
altamente ambicioso para mais de
600 diretores de balcão.

O talento que encontramos
na Nova SBE é de nível
internacional: a combinação
de excelentes alunos, pessoal
docente de alta qualidade e
um espírito académico rico ambicioso, diversificado e
aberto ao mundo. Ao longo
dos anos, tornou-se uma das
nossas fontes de
recrutamento preferidas.

Mariana Coruche,
Diretora de RH,
Grupo Ocidental Ageas
A Academia do Grupo Ocidental é
uma parceria com a Nova SBE
Educação para Executivos

A parceria existente entre o Banco BPI e o
Nova Finance Center da Nova SBE é uma
demonstração clara dos benefícios e
sinergias que podem ser geradas
conjuntamente quando os mundos
académico e empresarial (neste caso,
financeiro) se juntam para cooperar.
No mundo das finanças, onde a constante
mudança impõe permanentemente
desafios novos e mais exigentes aos seus
intervenientes, o acesso a conhecimentos
teóricos de vanguarda, gerados por esta
parceria, é essencial para que o Banco BPI
assuma uma posição de liderança no
setor.
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CELEBRAÇÃO DO
ENVOLVIMENTO DOS ANTIGOS
ALUNOS

A nossa rede de antigos alunos inclui 14 000 líderes empresariais e
empreendedores motivados e bem-sucedidos em mais de 50 países.
O gabinete de antigos alunos tem o objetivo de manter uma relação
mutuamente benéfica entre a escola e os seus antigos alunos.
Temos orgulho em manter uma rede de antigos alunos
profundamente empenhada na escola. Os nossos mais sinceros
agradecimentos a todos os nossos doadores pelo seu apoio em
2016. Com a vossa generosidade, a Nova SBE está a construir um
novo campus e a investir no desenvolvimento de novos
conhecimentos.
O desejo de retribuir sentido pela comunidade de antigos alunos é
uma pedra basilar da campanha. Recebemos um amplo leque de
donativos que serão reconhecidos no novo campus: desde o nome
de um banco de jardim até ao nome de um anfiteatro. Os donativos
provêm de pessoas, famílias ou grupos de amigos, sendo
frequentemente entregues em prestações ao longo de vários anos.
Contamos com esses antigos alunos para o futuro da escola. Não só
para um apoio financeiro continuado, mas, mais importante do que
tudo, através da sua participação em todas as atividades da escola:
do recrutamento de alunos à educação para executivos, da mentoria
de alunos ao aconselhamento em matéria da estratégia da escola.

Visite a Donors Wall no nosso site
novacampaign.pt

Mais de 1200 pessoas
estiveram presentes na
3.ª festa de Antigos
Alunos em dezembro
de 2016

PARTICIPAÇÃO DOS
ANTIGOS ALUNOS

2016 de
EM NÚMEROS
Mais
200 antigos alunos mentores de alunos atuais

Mais de 140 antigos alunos participaram como oradores em eventos
da escola
Mais de 50 eventos de antigos alunos em todo o mundo
Bolsas de estudo para carenciados patrocinadas por antigos alunos
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Diogo Teixeira, Mestrado em Gestão,
2007
Securitas Direct, Business Manager
Madrid (Espanha)

São dois os motivos que me levaram a contribuir para
a campanha da Nova. Antes de tudo, gratidão pelo
que a Nova SBE me deu durante os meus anos de
licenciatura e mestrado: uma educação em gestão que
foi ao mesmo tempo quantitativamente exigente e
aberta ao mundo empresarial. Em segundo lugar, uma
convicção adquirida de que o novo projeto permitirá à
Nova SBE transcender ainda mais as fronteiras
portuguesas e continuar a atrair os melhores talentos,
tanto de alunos como de docentes.

Acima de tudo, a Nova SBE preparou-me para um mundo
competitivo e em constante evolução.
A diversidade dos case studies, a variedade de temas a que
somos expostos, mas também o facto de trabalharmos com
pessoas de todo o mundo, são fatores de extrema utilidade.
A combinação perfeita entre a excelência dos programas e os
professores, alinhada com o espírito multicultural, aberto e
colaborativo dos alunos cria, de facto, a mistura perfeita.
É mais fácil construir o futuro quando o nosso cérebro foi
exposto a tanta diversidade e forçado a criar soluções
diferentes.

Lúcio Vinhas
de Souza,
Licenciatura em
Economia, 1992
Comissão
Europeia, Chefe
de Equipa
A minha experiência na Nova SBE deume inúmeras oportunidades. Pretendo
não só exprimir a minha gratidão à
Escola, mas também quero que outros
beneficiem dela.

Margarida Fezas Vital,
Mestrado em Gestão, 2010
Telefonica Digital, Innovation
Manager
Londres (Reino Unido)

João Talone, MBA, 1993
Magnum Capital, Partner
A Nova SBE foi a porta de entrada
da minha carreira com um ambiente
académico internacional,
professores e alunos de diferentes
nacionalidades com diferentes
pontos de vista. Os professores com
diferentes antecedentes
profissionais e com uma excelente
preparação académica preparam os
alunos para que obtenham uma
intuição precisa e boas capacidades
analíticas.
A Nova SBE possui um fantástico
ambiente de excelência e melhoria
contínua que está enraizado em
todos alunos.

Foi após um breve caminho inacabado na Nova SBE
que me apercebi da forma como uma escola pode
motivar e influenciar decisões.
É possível sentir a satisfação dos antigos alunos de
serem parte desta equipa e a sua ambição na
procura de excelência académica e profissional.
O novo Campus representa o melhor do que o
nosso país tem para oferecer: pessoas, a procura da
melhoria e o estilo de vida português!

Miguel Chaves,
CGG ’10
Noble Group, Grains and Oilseeds Production
Research Coordinator
Genebra (Suíça)
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Arménio Francisca Gomes,
Licenciatura em Economia, 2001
GE, Treasury Simplification and
Quality Leader Monterrey Area,
México

Não tenho dúvidas de que a Nova SBE moldou o meu
desenvolvimento pessoal e profissional para além das
minhas expetativas. A Nova SBE não é uma escola
qualquer - é o produto de sucessivas gerações de
docentes, selecionados nas melhores escolas em todo o
mundo. Sejam eles líderes e gestores, empreendedores ou
profissionais independentes, funcionários públicos ou
executivos, ou técnicos e professores, têm todos em
comum uma ética de trabalho poderosa e uma forma
honesta de pensar sobre os diferentes problemas que
permanentemente nos desafiam.

Carlos Sousa Góis,
MBA, 1982
Ana A. Santos, C. Sousa Góis
& Assoc. SROC Lda, Partner
A Nova SBE investiu no meu MBA. É agora tempo de
retribuir, investindo na Nova SBE.

João Menano,
Mestrado em Gestão, 2009
Crowd Process CEO
EUA, Nova Iorque

Ao longo da minha vida profissional, encontrei colegas e
antigos alunos da Nova SBE numa ampla variedade de
projetos e funções. Embora de naturezas muito
diferentes, todos eles têm um denominador comum: o
raciocínio prospetivo! A Nova SBE é um selo de
qualidade, pois todos nos recordamos das pessoas
brilhantes com quem tivemos a oportunidade de estudar.
O novo Campus permitirá à família da Nova SBE crescer
ainda mais e, em conjunto, dar o salto para o futuro.
Estou contente e orgulhoso por fazer parte dela.

-26-

O PROJETO
O novo campus endereça a necessidade que a escola tem de crescer.
A procura pelos nossos programas de mestrado cresceu mais de 30%
anualmente ao longo dos últimos cinco anos. O novo campus, capaz
de acomodar facilmente mais de 5000 alunos, foi concebido para
promover a aprendizagem colaborativa. O local é verdadeiramente
único! Um terreno com 90 000 metros quadrados perto da praia de
Carcavelos tira o máximo partido do estilo de vida "cascalense",
semelhante ao "californiano", mas melhor.

Os arquitetos António Barreiros Ferreira e Vitor Carvalho Araújo,
selecionados num concurso internacional realizado em 2014,
conceberam um campus destinado a atrair os melhores talentos
mundiais. Estes profissionais deram uma resposta completa ao
briefing, o qual previa a maximização da interação entre alunos,
corpo docente e pessoal administrativo. Os edifícios tiram partido
do local com uma variedade de espaços de aprendizagem formal e
informal para criar uma escola onde trabalhar é um prazer.
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PROGRESSO DAS OBRAS
O outono foi uma época muito atarefada no estaleiro do campus de
Carcavelos. Do início das obras no início de agosto até ao final do ano,
contámos com 160 trabalhadores na construção do novo campus.
Mantivemos 17 reuniões semanais com os arquitetos, engenheiros e
empreiteiros e notámos com prazer o excelente espírito de colaboração que
nos permitiu terminar o ano sem atrasos significativos.
Em finais de dezembro de 2016, o montante acumulado faturado era de € 3
734 147,98, com 8% dos trabalhos concluídos.

226 000 M3

6 676 M3

DE ESCAVAÇÕES E ATERROS

DE BETÃO

130 000
VARÕES DE FERRO DE

8 GRUAS

16 MM

QUE DERAM NOVA FORMA À
LINHA DO HORIZONTE

Equivalentes ao volume de
90 piscinas olímpicas

Equivalentes a 836
camiões-betoneira grandes
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Dispostos extremidade a
extremidade, equivalentes a 5
vezes a distância entre Lisboa e
Porto

Mais gruas do que em qualquer
estaleiro no país
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A cidade de Cascais ofereceu à Fundação um terreno com
10 hectares num local fantástico. A doação inicial marcou
o início do projeto do novo campus e incentivou todos a se
empenharem na campanha. A visão da cidade de Cascais
foi verdadeiramente a pedra basilar de todo o
empreendimento.

Na sequência do concurso internacional para a obra,
lançado em 2015, recebemos nove propostas para a
construção do novo campus em janeiro deste ano.
Selecionámos os três empreiteiros com as melhores
propostas e encetámos negociações com eles até
identificarmos o vencedor. Em julho, selecionámos o
consórcio formado pela Alves Ribeiro e a HCI para a
construção do novo campus.
Os trabalhos iniciaram-se por fim em 16 de agosto de
2016, com previsão de conclusão para finais de março de
2018.
Em 27 de setembro de 2016, foi plantada a primeira
árvore, na presença do Presidente da República.
Celebrámos o evento com mais de 300 amigos, incluindo
todos os principais doadores individuais e empresariais
para
a escola.
Participaram no evento o Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Cascais, Miguel Pinto Luz, o Presidente da
Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, o Presidente
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o Reitor da
Universidade Nova de Lisboa, António Rendas, o Ministro da
Economia, Manuel Caldeira Cabral, o Diretor da Nova SBE,
Daniel Traça, o Presidente da Fundação Alfredo de Sousa,
Pedro Santa Clara, e outros convidados.

No final do ano, tínhamos praticamente concluído as escavações e as
movimentações de terras. A estrutura da residência de estudantes foi
concluída até ao nível 4 e os outros edifícios tinham as suas fundações e
estrutura construídas até ao nível 1.
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O ANO DA
NOVA SBE
_________

HIGHLGHTS:

- CENTROS DE
CONHECIMENTO
- TALENTOS NA NOVA SBE

CENTROS DE CONHECIMENTO
Os centros de conhecimento da Nova SBE dão apoio ao
ensino e à excelência da investigação que fazem
diferença no mundo. É neles produzida investigação
pioneira em estreita colaboração entre o corpo docente
da Nova SBE e as organizações parceiras. A Nova SBE
tem uma crença firme de que a partilha do
conhecimento é um único meio de criar valor para a
sociedade.
Para fazer o corpo docente da Nova SBE crescer e
aprofundar uma especialização académica distintiva,
estamos a concentrar-nos num pequeno número de
áreas que consideramos que podem ser motivadoras da
diferença: Finanças, Liderança, Economia Aplicada,
Desenvolvimento de África, Gestão da Saúde, Negócios
digitais, Inovação e Empreendedorismo.

NOVA FINANCE CENTER

LEADERSHIP & SOCIETY CENTER

Reunir universidades e indústria através de
investigação e educação de melhor qualidade

Desenvolver e transferir conhecimentos
ligados a liderança e estudos organizacionais

NOVA ECONOMICS
Forçar as fronteiras dos conhecimentos
humanos fundamentais em economia

HEALTHCARE INITIATIVE
Conhecimento científico que contribui para o
processo de decisão na saúde
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ROBUSTEZ DAS CREDENCIAIS DO

LÍDERES EM INVESTIGAÇÃO

CORPO DOCENTE

109 publicações em, 2016

58 docentes com titularização
condicional (tenure-track)

43% dos artigos publicados em
jornais de elevado prestígio ou de
topo

Provenientes de 26 países
100% com doutoramento
77 docentes sem titularização
condicional

Todos ensinam em inglês

HOSPITALITY MANAGEMENT CENTER

CENTER FOR DIGITAL BUSINESS
Responder às necessidades das organizações na
interseção entre as empresas e a tecnologia

Desenvolver capacidades de liderança e
know-how para o setor hoteleiro

NOVA VENTURE LAB

NOVAFRICA

Catalisador de empreendedores e empresas
internacionais

Impacto nas empresas e no desenvolvimento
económico em África
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TALENTOS NA NOVA SBE
A Nova SBE atrai os melhores talentos de todo o
mundo.
No concurso para admissões de 2016, a nota mínima
foi de 17,30/20 para a licenciatura em gestão e
16,95/20 para a licenciatura em economia, tendo sido
aceites 420 alunos.
As candidaturas aos programas de mestrado da Nova
SBE têm vindo a crescer mais de 30% ao ano desde
2011-12. Em 2016, recebemos cerca de 2500
candidaturas para 556 vagas, das quais 54% eram de
candidatos internacionais de mais de 90
nacionalidades. Mais de 1/5 dos candidatos com
antecedentes não envolvendo economia e gestão:
Humanidades e Artes, Engenharia, Medicina e Ciências
Naturais
Desenvolver este talento e fazê-lo trabalhar nas
funções mais exigentes do mundo é a principal missão
da Escola.
NÚMERO DE CANDIDATOS AOS
PROGRAMAS DE MESTRADO

2547

10 principais países de
origem (excluindo Portugal)
2016-2017

2005
1434
1170
940
697

11-12

12-13

Rest of the World

13-14

14-15

Rest of Europe

15-16

16-17

Portugal
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Todos os anos, os nossos alunos
obtêm colocação em mais de 25
países

COLOCAÇÕES
A Nova SBE trabalha de mãos dadas com as
empresas mais exigentes, dando atenção às
suas necessidades e compreendendo as suas
ambições, cocriando experiências de
aprendizagem únicas que combinam
conhecimentos académicos com experiência
empresarial. Esta abordagem assegura que
todos os programas respondem aos desafios
da vida profissional e que os nossos alunos
são capazes de progredir rapidamente no
mundo empresarial.

PROGRAMAS DE MESTRADOS INTERNACIONAIS
NOVA SBE

DA

100% de empregabilidade
60% dos licenciados têm a primeira colocação no
estrangeiro
Principais recrutadores: Bain & Co, BTG Pactual, Citi, Deloitte,
EDP, EY, Google, HSBC, JP Morgan, L'Oréal, McKinsey,
Microsoft, Nestlé, PwC, Unilever, Jerónimo Martins, Vodafone

Para a Bain & Company, recrutar as pessoas certas é
fundamental. Procuramos ativamente as pessoas mais inteligentes

COLOCAÇÕES INTERNACIONAIS
Irlanda

e mais motivadas com um historial de liderança, trabalho em

Brasil

Itália

Bélgica

equipa e um currículo de sucesso. A Nova demonstrou ser uma
fonte excelente deste tipo de talentos. Estamos ansiosos por

31%

20%

7%

7% 5% 5% 5% 5% 4%

13%

aprofundar a nossa "parceria para o talento" com a Nova por
Alemanha

muitos anos.

Reino Unido

Borja Tramazaygues,
Recruiting Partner, Bain & Company Ibéria
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Espanha França

EUA

Outros

2017
DESAFIOS
DA FUNDAÇÃO
_________

PRINCIPAIS DESAFIOS
Destaque para os principais desafios para 2017:
• Alargar a campanha de angariação de fundos a toda a
comunidade de antigos alunos.
• Reforçar a relação com empresas através da inovação
e do desenvolvimento de talentos
• Atribuir as concessões dos espaços comuns do
campus: residência de estudantes, food court, ginásio,
lojas e parque de estacionamento.

• Desenvolver uma plataforma tecnológica que
diferencie a escola no plano internacional.
• Finalizar o projeto de equipamentos da escola.
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EQUIPA DA
FUNDAÇÃO
ALFREDO DE
SOUSA

Nascido em 1931, Alfredo de Sousa licenciou-se no
Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras,
tendo sido reconhecido como o melhor aluno do seu ano.
Obteve o seu grau de doutor na Université de Paris e
integrou-a como professor associado, tendo publicado 15
artigos durante esse período.

De 1972 a 1994, lecionou nos mais notáveis institutos de
economia e gestão em Lisboa, tendo estado também
envolvido em política e projetos de consultoria.

ALFREDO DE SOUSA
1931-1994
________________

Alfredo de Sousa foi o fundador da Nova SBE.
A Fundação recebeu o seu nome para reconhecer a sua visão e a
ambição que imprimou na escola.
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Em 1977, fundou a Faculdade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa e foi o seu primeiro diretor. Em 1980,
lançou o primeiro programa de doutoramento em
economia e o primeiro programa de MBA em Portugal.
A sua abordagem crítica e inovadora à educação deu forma
à Nova School of Business and Economics. A sua visão
alterou sem margem para dúvida o curso da educação em
economia e gestão em Portugal, continuando ainda hoje a
ser uma inspiração para o futuro da Nova SBE.
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CONSELHO DE CURADORES
Alexandre Soares dos Santos
Família Soares dos Santos

António Vieira Monteiro
CEO do Banco Santander Totta

Carlos Carreiras
Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Diogo Lucena
Professor da Nova SBE

Pedro Soares dos Santos
CEO do Grupo Jerónimo Martins

O Conselho de Curadores é responsável pela saúde a longo prazo da
Fundação, supervisionando e alinhando a sua direção estratégica, política
educativa, finanças e operações com a missão para ela definida.
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CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
Belén de Vicente

CEO e cofundadora 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, MBA, 1983
Partner na Magnum Capital

Marta Maia, CGG, 2006
Chief People Officer da Jerónimo Martins

Miguel Pinto Luz
Vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais

Pedro Santa Clara, Licenciatura em Economia, 1984
Professor de Finanças na Nova SBE

O Conselho de Administração gere a Fundação.
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EQUIPA OPERACIONAL
Bernardo Pinto Gonçalves

Gostaríamos de agradecer a todos os nossos
parceiros pela sua ajuda na concretização do sonho:

Diretor do projeto de construção

Cláudia Lopes

Nova SBE, Gabinete do Diretor

Diana Cadete

Arquitetura: António Barreiros Ferreira, Vitor
Carvalho Araújo e GLOBAL

Fernando Soares, Licenciatura em Economia, 2002

Arquitetura paisagística: João Gomes da Silva

Filipa Luz, Licenciatura em Economia, 2000

Engenharia: GRID

Nova SBE, Gabinete de Empresas e Antigos Alunos

Nova SBE, Diretor de Relações com Empresas e Antigos Alunos

Nova SBE, Secretária-Geral

Francisco Martins, Mestrado em Finanças, 2011

Advogados: PLMJ, João Pinheiro

Nova SBE, Planeamento Financeiro

Mafalda Furtado de Mendonça, Mestrado em Gestão, 2011

Empreiteiros: HCI e Alves Ribeiro

Nova SBE, Gestora de Relações com Empresas

Mafalda Sousa Guedes, Mestrado em Gestão, 2013
Nova SBE, Diretora de Relações com Antigos Alunos

Consultores fiscais: PWC
Supervisão de obra: Teixeira Trigo

Marta Assunção, Licenciatura em Economia, 2007
Nova SBE, Diretora de Comunicações

Patrícia Silveira

Diretora de Contabilidade

Teresa Burnay

Nova SBE, Gabinete de Empresas e Antigos Alunos

A equipa dedica-se à angariação de fundos de empresas e antigos
alunos, à conceção e implementação das parcerias com empresas, à
gestão do projeto de construção e à execução financeira.
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Os abaixo-assinados prestam testemunho à
deposição da primeira pedra do novo campus da
Nova School of Business and Economics. Trata-se de
um marco no desenvolvimento de uma das
principais escolas europeias, assente no valor
académico, em parcerias fortes e na intervenção
na sociedade em todo o mundo.
Damos o nosso apoio a esta iniciativa por
acreditarmos e esperarmos que a instituição e as
pessoas que a frequentam servirão as
comunidades e promoverão o conhecimento. É
nossa expetativa que essas pessoas criarão um
ambiente positivo para a educação e a investigação,
equilibrando rigor e disciplina com criatividade e
inovação.

OBRIGADO!

Fazemo-lo na crença de que o encontro de mentes
poderosas, diversidade de ideias e objetivos
claros constituem a base de uma sociedade
melhor e mais forte.
Carcavelos, 27 de setembro de 2016
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