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Mensagem do Presidente do Conselho de Administração

Caros Amigos,
que os nossos alunos, corpo docente,
pessoal administrativo, antigos alunos e
parceiros empresariais, sediados na área de
Cascais, irão compor um poderoso
ecossistema para a transformação da
sociedade.

2017 foi um ano notável para a Fundação
Alfredo de Sousa. Foi um ano inteiro de
obras no novo campus de Carcavelos, as
quais registaram um excelente progresso. Os
principais empreiteiros, a Alves Ribeiro e a
HCI, fizeram um trabalho fantástico, mau
grado o contexto difícil de falta de mão-deobra e aumento dos preços dos materiais de
construção. A Teixeira Trigo prosseguiu com
o seu trabalho impecável na supervisão da
obra. Por último, os arquitetos e a equipa de
projeto acompanharam com sucesso este
grande projeto de construção.

Ao iniciarmos este novo capítulo da nossa
história, o legado da campanha de
angariação de fundos para o futuro da Nova
SBE prosseguirá e crescerá - juntos na nossa
nova casa com vista para o horizonte,
continuaremos a construir o futuro!
Um agradecimento especial ao Manuel João,
um elemento importante neste projeto.
Temos saudades tuas!

Durante o ano, com o apoio da Accenture,
da Axians, da Cisco, da Deloitte e da
Microsoft, iniciámos o desenvolvimento de
um plano tecnológico que endereça as
necessidades funcionais da escola, mas que
também pretende facilitar as iniciativas da
comunidade: alunos, corpo docente, antigos
alunos e parceiros empresariais. Iniciámos
também o projeto de equipamentos do
campus para criar um ambiente acolhedor
que facilite o trabalho colaborativo. Fizemos
um bom progresso na atribuição das
concessões da residência de estudantes,
restaurantes, ginásio, lojas e parque de
estacionamento.

Num apontamento pessoal, gostaria de
agradecer do fundo do coração à equipa
fantástica que está a tornar tudo isto
possível. Os meus agradecimentos a Belén
de Vicente, Bernardo Pinto Gonçalves,
Fernando Soares, Francisco Martins, Mafalda
Furtado de Mendonça, Mafalda Sousa
Guedes, Marta Assunção, Teresa Burnay,
Patrícia Silveira Rogério Marchante e muitos
outros pelo vosso trabalho incansável e
otimismo. Por último, quero aproveitar a
oportunidade para exprimir os maus sinceros
agradecimentos ao Conselho de
Administração e ao Conselho de Curadores,
e elogiar a sua relação com a escola, em
particular com o Diretor, que tem este
projeto muito próximo e tem dado um apoio
incondicional a todos nós.

O apoio que temos recebido para o nosso
projeto tem sido avassalador. Estamos
profundamente honrados por podermos
contar com todas as pessoas e organizações
que acreditaram na nossa visão e investiram
no futuro da Nova SBE. E mais importante
do que tudo, as parcerias que temos vindo a
desenvolver estão a ter um impacto
profundo na escola e na sua aproximação à
sociedade.
No decurso deste verão, mudar-nos-emos
para Carcavelos, onde tentaremos
desenvolver muito mais do que uma escola:
um acelerador de startups, um laboratório
de inovação, uma plataforma aberta às

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
Caros Amigos,
Inicio esta mensagem da mesma forma que
no ano passado, realçando que a Fundação
Alfredo de Sousa foi criada para apoiar a
Nova School of Business and Economics na
implementação da sua estratégia de longo
prazo.

É com grande prazer que dou as boas-vindas
a dois novos membros do Conselho de
Curadores da FAdS. Vasco de Mello e Ming
Chu Hsu foram convidados para se juntarem
ao Conselho e concederam-nos a honra de
aceitar o convite. Estou certo de que a sua
contribuição será extremamente valiosa.

A construção do novo campus foi, em 2017,
a principal prioridade da Fundação. O maior
risco de todos - que a Escola não fosse
capaz de se mudar para uma nova
localização a tempo - parece ultrapassado.
Os trabalhos decorreram sem sobressaltos e,
no próximo mês de setembro, iniciar-se-ão
as aulas em Carcavelos. Será um verão
atarefado com a mudança de Lisboa para as
novas instalações.

Além disso, de acordo com os estatutos da
Fundação e da Universidade, o Conselho
Geral da Universidade pode nomear um
membro para integrar o Conselho de
Curadores. A sua decisão de usar essa
prerrogativa e o facto de o nomeado ter sido
o próprio Reitor são extremamente-bem
vindos. De ora em diante, contaremos com a

O financiamento é um elemento
fundamental dos esforços da Fundação. A
campanha de angariação de fundos continua
a ter um sucesso para além do que,
pessoalmente, acreditei que fosse possível.
Tanto a comunidade empresarial como os
antigos alunos demonstraram uma vontade
incrível de aderir ao projeto. As suas
contribuições financeiras são fundamentais.
No entanto, os doadores participam de
muitas maneiras na vida académica da
Escola. Nos dois últimos anos, surgiram
muitas ideias e projetos, em curso e
potenciais, que justificam a nossa ambição
de nos tornarmos um parceiro essencial da
Escola na sua missão de desenvolver
ligações de longo prazo com parceiros
empresariais, amigos e antigos alunos.

presença do Prof. João Sá Água nas reuniões
do Conselho. Estou certo de que esta
decisão promoverá um relacionamento mais
fácil e profundo entre a Fundação e as
autoridades académicas máximas da
universidade.
Gostaria de agradecer os esforços e a
competência do Conselho de Curadores da
Fundação. É o seu trabalho dedicado que
impulsiona o projeto e faz da Fundação uma
instituição que é um prazer servir.

As últimas revisões do Plano de Negócio da
Escola e da Fundação apontam para um
equilíbrio. Um equilíbrio global apertado nos
próximos três anos, quando a escola
começar a gerar uma margem positiva. O
médio prazo, quando o serviço da dívida se
materializar, será o período crítico para a
Fundação. O sucesso continuado do esforço
de angariação de fundos aliviará esta
situação, e esperamos que nos permita
alargar a nossa base de apoio ao projeto da
escola noutras dimensões para além da
construção.

-5-

Diogo Lucena
Presidente do Conselho de Curadores
Fundação Alfredo de Sousa
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Mensagem do Diretor da Nova SBE

Caros Amigos,
Este foi um ano fulcral na vida da Fundação
Alfredo de Sousa. A construção do novo
campus da Nova School of Business and
Economics em Carcavelos, liderada pela
Fundação, constitui o desenvolvimento mais
importante da vida da Escola neste século. 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.

Executivos constituem os objetivos
estratégicos principais, juntamente com um
aumento da quantidade e da qualidade da
nossa atividade de investigação.

O campus de Carcavelos materializa a
ambição da Escola de se posicionar na
vanguarda europeia e de se tornar 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 nossos programas de
-7mestrado, com um foco nos mercados
europeus, a atração de estudantes fora da

Temos desenvolvido novos e inovadores
projetos com parceiros empresariais, tais
como o Santander Living Innovation Lab,
que contribui para a transformação digital
do Banco Santander. Crescemos cerca de
115% nos nossos programas de inscrição
livre e 75% em programas personalizados
para empresas de Educação para Executivos,
tendo lançado um conjunto de novos
programas no domínio da transformação
digital, entre os quais o para a Jerónimo
Martins. Aumentámos a qualidade, a
quantidade e o âmbito internacional do
nosso corpo discente; em setembro de 2017,
40% dos alunos de mestrado eram
provenientes do estrangeiro e os nossos
Mestrados em Gestão e em Finanças
ocupam a 17.º e a 19.º posição a nível
mundial. Contratámos novos docentes e
pessoal administrativo e melhorámos os
sistemas de controlo da Escola. Além disso,
somos pela primeira vez a primeira escola
portuguesa no ranking do Financial Times de
escolas de gestão europeias.

A nossa ambiciosa visão assistiu a muitos
desenvolvimentos positivos em 2017. Fomos
admitidos como único membro português
da exclusiva rede PIM, que acresce à nossa
seleção como representante português na
rede CEMS e à acreditação de tripla coroa
pelos organismos EQUIS, AACSB e AMBA.
A nossa ambição implica que o nosso futuro
dependerá ainda mais do trabalho árduo,
dos padrões exigentes, da inovação de
vanguarda e da 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.
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
economia em Portugal era fundamental para
o sucesso do nosso país. Mais de quarenta
anos depois, tirando partido da contribuição
de

tantos antes de nós, e em conjunto com
muitos amigos empenhados na Fundação
que tem o seu nome, estamos mais
próximos do que nunca de atingir 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.
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
-8-

O ANO DA
FUNDAÇÃO
HIGHLIGHTS:
- CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE
FUNDOS

- PROGRESSO DAS OBRAS
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Fundação Alfredo de Sousa
estimular a participação da comunidade
na construção da escola do futuro

A Fundação representa o desenvolvimento de
valor académico, parcerias estreitas e intervenção
na sociedade em todo o mundo.

A Fundação Alfredo de Sousa é uma
fundação privada cuja missão é preparar
e apoiar a Nova SBE para um futuro
prolífico de codesenvolvimento com uma
comunidade que atravessa fronteiras e
derruba convenções.

No ano de 2017, as concretizações da
Fundação foram as seguintes:

A Fundação pretende atingir objetivos
educacionais e científicos, principalmente
através de atividades de natureza
académica e com a promoção do ensino,
da investigação e da inovação em
domínios diversificados nas áreas da
economia e da gestão.

O Conselho de Administração lançou o
pedido de propostas de concessão dos
espaços comuns do campus:
• Residência de estudantes;
• Food court;
• Ginásio;
• Lojas;
• Parque de estacionamento;
• Equipamentos.

Operações

A memória viva de Alfredo de Sousa
continuará a servir-nos de inspiração.
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 para reconhecer a
sua visão e a ambição que imprimiu na
escola.

A atribuição das concessões foi efetuada
com uma análise de pelo menos três
propostas.
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Sustentabilidade

Campanha Nova

Implementação da produção de energia
elétrica através de painéis fotovoltaicos
para otimizar a eficiência energética do
conjunto de edifícios, com um contributo
positivo para o posicionamento do campus
em matéria de sustentabilidade.

Alargamento da campanha de angariação
de fundos a toda a comunidade de
antigos alunos, e reforço do
relacionamento com empresas através da
inovação e do desenvolvimento de
talentos.

Tecnologia

Empréstimo para financiamento

Desenvolvimento de uma plataforma
tecnológica que diferencia a escola no
plano internacional. A tecnologia do
campus está a ser desenvolvida para criar as
condições necessárias para um estilo de
vida interativo com base em novas formas
de colaboração, promotor da interligação
de toda a comunidade de alunos e antigos
alunos ao longo das suas vidas na Nova
SBE.

Em julho de 2016, foi celebrado um
acordo de crédito no valor de 16 milhões
de euros com o Banco Europeu de
Investimento e o Santander. O
empréstimo é garantido pelo Fundo
Europeu para Investimentos Estratégicos,
o núcleo do Plano de Investimento para a
Europa.
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O sonho ganha forma
quando a pedra e o suor se juntam à esperança
e à energia, o futuro começa

Uma árvore e algumas palavras
importantes colocaram o sonho em
movimento em setembro de 2016. Não se
passaram ainda dois anos e o futuro já
chegou, num panorama diferente, mas
essencialmente em atitudes que
mudaram. O mundo está diferente não
porque possui um novo edifício, mas
porque dispõe de um novo ponto de
encontro para as forças da sociedade de
todo o mundo.

Os nossos antepassados construíram
caravelas e desenharam mapas, e
desenvolveram a matemática e as ciências
necessárias para navegar nos mares. Com
frágeis embarcações, estabeleceram
ligações entre continentes, impulsionados
por uma inabalável curiosidade.
Com a tecnologia avançada num campus
acolhedor, estamos agora prontos para
criar ligações entre milhares de alunos,
investigadores e líderes de entidades
públicas e privadas numa questão de
segundos, impulsionados pelo mesmo
espírito, mas equipados com a mais forte
das nossas ferramentas: os nossos
parceiros.

Durante o ano de 2017, pessoas e
máquinas criaram um lar para uma
comunidade cada vez maior, aberta a um
mar de descobertas e engenho. Paredes
de betão combinadas com vidro
transparente, símbolos de um equilíbrio
perene entre rigor e criatividade. Os
nossos pés bem assentes na terra, as
nossas vozes a cruzarem os mares.

2016

Jul
Celebração do acordo de crédito
do BEI/Santander

2018
Mar
Arranque do
projeto tecnológico

Jul
Arranque do projeto
de design de
interiores

Out
Arranque do
projeto de
sustentabilidade

Jun 18
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Dez
Concessões dos espaços
comuns do campus

2017
Set
Primeira árvore plantada com a presença
do Presidente da República

Set 16

Jan
Primeiro encontro do
Clube de Antigos Alunos
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Set
Inauguração do Novo
Campus

Atualização sobre a campanha de angariação de fundos
criação de um futuro melhor em conjunto
com antigos alunos, amigos e parceiros corporativos

O novo Campus é um singular case study em matéria de
angariação de fundos. Estamos a desenvolver uma interação
profunda com a sociedade: uma escola criada pela
comunidade para a comunidade
A Nova SBE é uma escola jovem com
muito para mostrar e muito para
desenvolver. Nos próximos anos, tornarse-á uma escola de economia e gestão de
âmbito mundial, preparada para o futuro.

A campanha de angariação de fundos
iniciada em 2014 pretende angariar 50
milhões de euros, destinados a sustentar
a transformação da escola com o
financiamento da construção do campus,
o desenvolvimento de áreas-chave de
conhecimento e a obtenção de acesso a
educação de nível internacional para
alunos talentosos.

O novo campus é um impulsionador
fundamental, pois muda o conceito do
que uma escola é, estabelecendo ligações
entre corpo docente, alunos, antigos
alunos, parceiros e comunidades locais e
globais em experiências de aprendizagem
ao longo de toda a vida. Contudo, o
campus é apenas o início, pois o setor do
ensino superior está a mudar cada vez
mais depressa.

A campanha foi generosamente apoiada
por empresas e doadores individuais.
Trata-se de um caso notável de
angariação de fundos privados para uma
instituição pública no país. Até à data,
conseguimos angariar quase 36 milhões
de euros.

CAMPANHA JUNTO DAS EMPRESAS

CAMPANHA JUNTO DOS ANTIGOS ALUNOS E
AMIGOS

34

31,9 M€

356

3,3 M€

doadores empresariais

angariados em doações

doadores individuais

angariados em doações

Aumento de 13 parceiros
relativamente a 2016

Aumento de 4,9 m€
relativamente a 2016

Aumento de 165 doadores
relativamente a 2016

Aumento de 750 k€
relativamente a 2016

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

-15-

-16-

Curadores

Alexandre Soares dos Santos, líder empresarial e filantropo
Sou um verdadeiro crente no papel fundamental que os debates
e as discussões fundamentadas desempenham na construção de
democracia sólidas e sociedades livres. 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.

Pedro Soares dos Santos, CEO do Grupo Jerónimo Martins
A Nova SBE tem sido um parceiro estratégico na formação de
profissionais jovens e talentosos, cada vez melhor preparados
para desenvolverem atividades 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.

Carlos Carreiras, Presidente da Câmara Municipal de Cascais
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.

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

Ming C. Hsu, empreendedora e filantropa
A minha paixão pela criação e apoio a novas iniciativas que
mudem profundamente para melhor o panorama empresarial
combinou-se na perfeição com a ambição de criar uma escola
internacional, moderna e de elevada qualidade num local de
grande beleza, reunindo educação de excelente qualidade e um
ambiente agradável que resultará certamente num melhor
desenvolvimento pessoal e profissional para os seus alunos. O
novo Campus da Nova SBE é certamente um dos mais
importantes projetos educativos dos nossos tempos. Com a
criação deste centro, a Nova SBE dá um grande salto em frente
para se tornar uma das mais importantes fontes de educação
para líderes empresariais em Portugal, na Europa e no mundo.

Vasco de Mello, Presidente do Grupo José de Mello
Do ponto de vista pessoal, é uma honra fazer parte do
projeto da Nova, honra essa também sentida pela família
à qual me orgulho de pertencer.
A Fundação Amélia de Mello desempenhou um papel nos
últimos 35 anos com a sua ligação à universidade e no
apoio à formação de alunos e investigadores.
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Participação corporativa
os anos mais recentes criaram a oportunidade de aproximar
muito mais a escola da sociedade e, no processo, levá-la a
inovar para aumentar a sua relevância

Aos nossos parceiros fundadores (família Soares
dos Santos, Jerónimo Martins, Banco Santander e
Município de Cascais) juntaram-se 31 novas
empresas doadoras. Em 2017, demos as boasvindas à Reformosa, à Cisco, Fundação Amélia de
Mello, à Turismo de Portugal, à Axians, ao BCG, à
CIN, à Deloitte, à Everis, à LG and à Unibail
Rodamco – o primeiro parceiro internacional não
sediado em Portugal.

Os nossos sinceros agradecimentos vão
para esses doadores empresariais pela
sua generosidade e apoio ao projeto da
Nova SBE.
As empresas são parte da comunidade da Nova.
Não só acolhem alunos da Nova nas suas vidas
profissionais, mas também participam no
codesenvolvimento de conhecimentos e talento
com a escola.
A Nova SBE trabalha agora de mãos dadas com as
empresas mais exigentes, prestando atenção às
suas necessidades e tentando compreender as
suas ambições. Em conjunto, criamos uma singular
plataforma de aprendizagem que combina
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.
Nota: Alguns dos parceiros empresariais aqui referidos aderiram ao projeto em 2018: Fidelidade, Nestlé e GS1.
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Antigos alunos e amigos

Afonso Corte-Real, Mestrado em Finanças, 2013
Accenture Portugal, Consultor de Estratégia
Decidi tornar-me um doador da Nova SBE porque quero fazer
parte de uma escola que encaro como verdadeiramente futurista
e inovadora. Com este novo projeto educativo, a Nova está a
definir um novo padrão em Portugal; o novo campus é apenas o
início de uma jornada que perdurará por muitos anos. Fazer
parte deste projeto significa construir o futuro de Portugal
através do futuro de muitas pessoas. A Nova SBE moldou o meu
futuro enquanto estudante, mas não se ficou por aí: graças à
ambição e à excelência da escola, a Nova continua ainda hoje a
dar forma ao meu futuro.

Susana Gomez, Licenciatura em Economia, 1991
Santander, Reino Unido, Managing Director
A Nova SBE foi fundamental para a minha carreira e é também o
local onde fiz amigos para a vida.
Gostaria que outros tivessem a experiência que eu tive.
Tenho paixão pela educação, pelo talento e por Portugal, e é por
isso que estou ansiosa por ver a Nova SBE a contribuir para o
ensino superior, para a internacionalização de Portugal e para
uma cultura de meritocracia.

Cláudia Fonseca, Licenciatura em Economia, 1988
Microsoft, Group Finance Manager, Região da Europa Ocidental
Decidi contribuir para a Nova da primeira vez que ouvi falar do
projeto por três motivos principais: é uma forma de ajudar a
escola que me deu as competências para prosseguir com a
carreira que escolhi; acredito que não é possível depender
exclusivamente do estado/empréstimos bancários/outros
investidores privados para empreender este tipo de projetos agrada-me a ideia de acrescentar este tipo de abordagens
alternativas; estou também extremamente orgulhosa e ansiosa
por contar com uma escola de topo em Portugal. É realmente
excelente para o país. Espero que mais pessoas encontrem
inspiração-21no projeto e contribuam para algo maior do que nós
próprios.

Frederico Lupi, Licenciatura em Economia, 1982
Inapa - Investimentos, Participações e Gestão SA, COO
É excelente constatar que todas as coisas fantásticas que a Nova
me deu, ainda no Campo Grande, estão agora a ser transmitidas
à geração atual e às gerações futuras. Fazer parte desse esforço
deixou de ser uma opção e passou a ser um prazer!
Um prazer em assistir à formação dos futuros líderes.
Um prazer em constatar cada vez mais que somos orgulhosos
curadores dos conhecimentos, dos bons princípios e de
verdadeira ética para as gerações vindouras. Nunca o nome
"Nova" foi tão relevante como é hoje. Desejo que o novo
ambiente seja também o berço de novas perspetivas que
conduzam a um mundo melhor! Obrigado, Nova!
Teresa Roque
,
Family Office, Managing Director
Este novo projeto é um projeto nacional que atrairá talentos
nacionais e internacionais. Estou convicta de que cada vez mais
licenciados fiquem em Portugal quando constatarem tudo o que
o país tem para oferecer. Assim, a Nova SBE dará um contributo
extremamente importante para a competitividade de Portugal,
convertendo o país num centro de espírito empresarial e
inovação tecnológica. Por estes motivos, sinto-me honrada em
contribuir para este projeto e todos os que nutram ambições de
contribuir para um país melhor e mais competitivo deverão
juntar-se a nós.
Afonso Januário, Mestrado em Finanças, 2007
Schroders, Quantitative Researcher
A minha contribuição é um pequeno símbolo da minha
crença na ambição da Nova de ser um líder mundial na
educação empresarial.
É para mim um enorme prazer devolver parte do que a
escola me deu e fazer parte deste entusiasmante novo
capítulo.
Se acreditar que a NOVA é um catalisador da mudança
em Portugal e mais além, contribua.
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Participação dos antigos alunos e da
sociedade
os nossos mais sinceros agradecimentos a
todos os nossos doadores pelo seu apoio em
2017

Damos o nosso melhor. E sentimo-nos
sempre impressionados e humildemente
gratos pela generosidade dos nossos
amigos. Durante o ano de 2017, os
doadores efetuaram contribuições
generosas, exprimindo a sua confiança na
nossa capacidade de criar um tipo
diferente de escola. Estas contribuições
serão reconhecidas no novo campus, um
exemplo erguido de empenho social para
com os nossos alunos.
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 angariação de fundos. Só
nos resta agradecer por esta participação
que nos inspira sempre
Graças ao Clube de Antigos Alunos da
Nova SBE, a nossa missão transcende as
paredes do campus ou a duração dos
estudos de um aluno. Criado em 2017, o
Clube de Antigos Alunos tem o objetivo
de promover uma ligação intelectual e
emocional duradoura entre os antigos
alunos da Nova SBE através de iniciativas
que promovem o networking e o
codesenvolvimento com os alunos e o
corpo docente.

Merecem um agradecimento especial os
nossos 43 Embaixadores de Turma que
estabelecem incansavelmente ligações
entre a escola e cada grupo de antigos
alunos.
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Antigos alunos e amigos

José Crespo de Carvalho, Licenciatura em Economia, 1988
Docente da Nova SBE
A ideia não é dispor de um novo edifício. A ideia não é tê-lo em
frente à praia com uma vista magnífica. A ideia nem é ter um
bonito novo edifício em frente à praia que possa ser considerado
um campus perfeito interna ou externamente. A ideia é fazer
algo radicalmente diferente. De Portugal, o país do mar, para o
mundo. Com horizontes e rigor. Com inovação e paixão. A ideia
é criar um novo paradigma em educação de pessoas para
pessoas. Com pessoas. E, já agora, num campus perfeito com
uma vista magnífica.

Francisco Sottomayor, Licenciatura em Economia, 1993
Societe Generale CIB, Head of Global Markets
Os meus sucessos profissionais nos últimos 20 anos tiveram
como base o excecional contributo de todos os professores da
Nova SBE e o currículo fantástico que me deram durante esses
anos. Quando o projeto foi apresentado, não hesitei em
adicionar o meu nome e dar uma contribuição valiosa. Gostaria
de motivar outros a serem dadores deste fantástico projeto.
Projeto esse que mudará radicalmente o panorama académico
do nosso país, tanto para os estudantes portugueses como para
os internacionais. Este projeto é sem dúvida, um agente de
mudança!
Carla Martins Belo, MBA, 1993
Valora-SA, CFO
Estudar na Nova SBE foi uma excelente experiência: deu-me a
oportunidade de reforçar as minhas aptidões num ambiente
competitivo, inovador e estimulante. O trabalho de equipa, o
esforço e a excelência são sem dúvida os valores mais
importantes que a Nova SBE me proporcionou. O novo campus é
a prova do estatuto da Nova SBE como a mais importante escola
de gestão portuguesa. Apoiar este projeto singular e ambicioso é
a minha forma de retribuir e sinto-me honrada em ser uma
pequena parte dele. A Nova SBE será sempre a minha escola!
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Filipa Canelas, MBA 1989
Finaserve, Proprietário
Estou convicto de que uma solução constante de melhoria num
mundo diversificado e em rápida evolução é a educação.
Devemos sempre continuar e impulsionar e a melhorar os
ambientes de aprendizagem, e gostaria de pensar que a minha
pequena contribuição ajudará esta instituição emblemática a
moldar o futuro da próxima geração.
O novo campus da Nova é para mim a prova de que, através de
visões, coragem e trabalho árduo, é possível criar algo grandioso.
O que fazemos agora ditará o futuro da Nova e o dos seus
alunos, dos seus antigos alunos e da sua reputação. Por isso,
tenho orgulho em apoiar este projeto!
João Pedro Sales Caldeira, Licenciatura em Economia, 1991
,
Deloitte, Partner
Os quatro anos que passei na Nova SBE foram inesquecíveis.
Sempre considerei que as iniciativas pioneiras são algo que deve
ser enaltecido e apoiado. A ideia subjacente ao novo campus e
ao respetivo financiamento é inovadora. Além disso, estou
profundamente convicto de que a estratégia de longo prazo da
escola aponta na direção correta. Prevejo que este novo campus
definirá um novo padrão para as escolas de gestão europeias.
Estou extremamente grato pela oportunidade de participar nesta
iniciativa.

Marta Martins Belo, Mestrado em Gestão, 2018
Aluna do Mestrado em Gestão da Nova SBE
A Nova foi fundamental para o meu desenvolvimento pessoal e
académico.
Os cursos desafiantes e a sua carga de trabalho permitiram-me
desenvolver o meu raciocínio analítico e reorientar as minhas
perspetivas. O meu
tempo na Nova SBE ensinou-me a pensar globalmente. Tive a
oportunidade de passar um semestre no estrangeiro, no Canadá,
onde trabalhei com pessoas de diferentes contextos e culturas,
tendo aprendido a abraçar a diversidade e a considerá-la uma
vantagem. Agora no início da minha carreira profissional, tenho
mais consciência de todas as oportunidades que a Nova SBE me
-26proporcionou. E estou ansiosa por ver o que o futuro nos reserva!

Projeto
uma escola aberta

O novo campus foi concebido pelos arquitetos António
Barreiros Ferreira e Vítor Carvalho Araújo para
maximizar a interação e levar a comunidade a dar um

passo em frente - em direção ao horizonte.

Ensino colaborativo
O espaço promove novas abordagens
pedagógicas centradas na interação entre
alunos e na aprendizagem colaborativa,
criando experiências de aprendizagem
perenes que transcendem as fonteiras
disciplinares e incentivam a criar as bases
do melhor futuro possível em termos da
interação entre humanos e máquinas.

Aprendizagem e networking
O Campus foi construído tendo em vista a
interação. Aqui, será possível conhecer e
aprender com uma diversidade de alunos,
professores e empresas, bem como com a
comunidade mais alargada.

Um excelente local para viver
Acolhedor no interior, solarengo no
exterior
O novo Campus beneficia do fantástico
clima lisboeta e convida os alunos a
sairem e a procurarem inspiração num
céu aberto de possibilidades infinitas.

-27-

-28-

Progresso das obras
2017 foi um ano crítico para o projeto
7000 TONELADAS
Graças ao incrível espírito de colaboração entre
arquitetos, engenheiros e empreiteiros, o campus será
concluído a tempo de receber os alunos em setembro

DE AÇO

equivalentes ao peso de
2593 elefantes

próximo.

500 TRABALHADORES

115 REUNIÕES DA EQUIPA

NO ESTALEIRO

DE OBRA

a trabalhar seis dias
por semana

13 engenheiros e
53 subempreiteiros
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45 000 M3

40 000 M2

DE BETÃO

DE PAVIMENTOS

correspondentes à capacidade
de 18 piscinas olímpicas

área equivalente a seis
campos de futebol
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Progresso das obras
foi um ano atarefado em Carcavelos

Jan 17

Jun 18

Abr 17

Nov 17
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Principais desafios para 2018
estamos ansiosos por dar as boas-vindas ao
futuro

Principais desafios para a Fundação no próximo ano: concluir
a construção a tempo e dentro do orçamento; iniciar o novo
ano académico no Campus de Carcavelos até ao final de

agosto de 2018; prosseguir com a campanha de angariação
de fundos.

Mais do que criar um campus moderno, a
Nova SBE pretende criar, em conjunto
com alunos, corpo docente, antigos
alunos e parceiros empresariais, um novo
ecossistema para o empreendedorismo e
a inovação.

Lab Store da Jerónimo Martins
para experimentar novas tecnologias para
o retalho no novo Campus de Carcavelos

Balcão do Futuro do Santander
para desenvolver novos produtos com os
jovens e multiculturais alunos da Nova

O desafio passa por desenvolver no novo
campus um laboratório de inovação vivo
para tecnologia, bem-estar e
experimentação. Um local que pode ser
um motor de novas ideias, conceitos e
desenvolvimento de processos, e da sua
implementação rápida.

Health Club CUF
para promover um estilo de vida saudável
no novo campus de Carcavelos;
concebido por uma equipa da CUF e dos
alunos da Nova

Juntamente com os nossos parceiros
empresariais, estamos já a vencer desafios
empresariais e sociais com a promoção
do trabalho colaborativo e um sentido de
comunidade aberto ao
empreendedorismo.

Experience Hub da Cisco e da Microsoft
um espaço para experimentar novas
tecnologias e debater as suas aplicações e
implicações para as empresas e para a
sociedade

-33-

-34-

O ANO DA NOVA SBE
HIGHLIGHTS:

- UMA ESCOLA QUE É UMA COMUNIDADE
- UMA ESCOLA QUE É UM LABORATÓRIO DE
INOVAÇÃO

- UMA ESCOLA PARA OS MELHORES TALENTOS
- UMA ESCOLA COM ELEVADO IMPACTO
- UMA NOVA FORMA DE VIDA

Uma escola que é uma comunidade
DATA SCIENCE FOR SOCIAL GOOD
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.

VENTURE LAB
Centro de empreendedorismo que se esforça por se tornar um catalisador da inovação para
empreendedores e empresas internacionais, estabelecendo laços fortes entre o meio
académico, o ecossistema de startups e o mundo empresarial.

SINGULARITY UNIVERSITY PORTUGAL
Parceria entre a Singularity University, a Nova SBE, o Município de Cascais e a Beta-i para
promover a inovação e a utilização da tecnologia para resolver alguns dos mais urgentes
problemas mundiais.

CENTER FOR DIGITAL BUSINESS AND TECHNOLOGY
Funcionando na interseção entre a gestão e a tecnologia, este centro promove o
entendimento das tecnologias digitais avançadas nas organizações e na sociedade,
incentivando o desenvolvimento de novos modelos de negócio, produtos e serviços.

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.

O ano que passou foi determinante no
alargamento e no reforço da comunidade
da Nova. Alunos, corpo docente, antigos
alunos e parceiros empresariais reuniramse num esforço poderoso para fazer a
escola avançar, tendo demonstrado
entusiasmo em contribuir com as suas
competências diversificadas.
O número de iniciativas promovidas por
alunos cresceu, os centros de
conhecimento criaram novos espaços de
investigação e ativação da sociedade, o
núcleo do corpo docente foi reforçado
com profissionais que estabelecem um
elo ativo entre a aprendizagem e os
conhecimentos aplicados em problemas
reais.

A escola consolidou os processos internos
e a governação, tendo participado, com
um robusto conselho consultivo e com os
parceiros, no debate dos desafios e das
oportunidades trazidas pelas rápidas
transformações sentidas em todo o
mundo no setor da educação.

Esta comunidade diversificada adotou
integralmente o plano de mudança para o
novo campus e de implementação de um
novo conceito de aprendizagem e
interação com a sociedade. As palavras de
ação foram Dados e Digital, Negócios e
Inovação, Inclusão e Impacto Social.
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LEADERSHIP FOR IMPACT
A Nova SBE fundou recentemente este centro para estudar e promover uma forma
diferente de liderança e comportamento organizacional, com o objetivo de criar ondas
transformativas assentes em liderança positiva, inovação social e valor partilhado.

FELLOWSHIP FOR EXCELLENCE
Programa que ajuda estudantes excecionais a desenvolverem todo o seu potencial, com
oportunidades de networking, estágios e mentoria em liderança.

ESTORIL CONFERENCES
Organizadas em parceria com o Município de Cascais, constituem um fórum para diálogo
global que reúne líderes mundiais e personalidades de renome que debatem os problemas
mundiais. A edição do ano passado foi dedicada às migrações globais.

-38-

Uma escola que é um laboratório de inovação
para expandir, ativar e consolidar ideias e projetos, com
base no exemplo do Venture Lab

O Venture Lab é o centro de
empreendedorismo e inovação da Nova
SBE, cuja missão é tornar-se um
catalisador para empreendedores e
empresas internacionais com a criação de
uma ligação forte entre o meio
académico, o ecossistema de startups e o
mundo empresarial.

• Com a AGEAS, um Hackathon de 24
horas;
• Com a Leroy Merlin, um Safari imersivo
sobre a transformação digital.
Através de aprendizagem baseada em
ações, o Venture Lab estabelece uma
ligação essencial entre os alunos e o
mundo empresarial.

É um local para tudo o que é novo: novos
serviços, novos modelos de negócio e
novas empresas. O Venture Lab foi
concebido para ser um ecossistema ativo
que promove a educação e a investigação
úteis para empreendedores, além de
desenvolver projetos de inovação com as
empresas e acelerar startups no âmbito
do programa Zero Gravity.

Um exemplo-chave é o programa de
aceleração de startups B2B, envolvendo
startups de todo o mundo. O primeiro
lote recebeu 335 candidaturas de 67
países, e cinco dessas equipas passaram
por um programa de aceleração.
No ambiente frenético que agrupa
mentores, especialistas e alunos, as
startups passam do estatuto de MVP aos
testes de mercado e ao lançamento Beta,
em preparação para uma futura ronda de
investimento.

Foram já desenvolvidos vários projetos
com parceiros:

O empreendedorismo é uma competência para o futuro, tanto para
os criadores de startups como para os que transformam as grandes
empresas.
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• Com o Santander, uma equipa
multidisciplinar com profissionais
experientes e alunos de mestrado cria
novos produtos;

Estes programas receberam um excelente
feedback, não só das startups, mas
também da comunidade da escola:
alunos, pessoal, antigos alunos e
parceiros empresariais.

• Com a Nestlé, uma equipa de
empreendedorismo com startups
desenvolveu novos conceitos de
produtos e serviços a implementar na
cadeia de valor;
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Uma escola para os melhores talentos
a recém-criada Fellowship for Excellence,
programa que identifica os alunos mais talentosos da escola
e os capacita para mudarem o mundo

.

A Fellowship prepara os participantes para
concretizarem todo o seu potencial enquanto

alunos, sem dúvida, mas também enquanto
cidadãos e seres humanos.

Premiar o talento e o empenho é o
derradeiro propósito da Fellowship for
Excellence da Nova SBE.

criatividade se transformam em ações onde as aspirações e os sonhos se
convertem na vida do dia-a-dia.

Esta proporciona não só uma redução
das propinas, mas também um
programa de atividades que pretende
apoiar os alunos no desenvolvimento
das suas aptidões pessoais e as causas
sociais que tão bem defendem e às
quais estão associados.

Este programa é atualmente financiado
pelos nossos generosos benfeitores:
Clara Streit e Raul Galamba
(fundadores do programa), Santander,
McKinsey, KPMG, Everis, UnibalRodanco, LG, AMROP e Sonae.
Os benfeitores tornam-se parte do
futuro e apoiam estes talentos
excecionais das seguintes formas:
participação estratégica, partilha de
conhecimentos, oportunidades de
aprendizagem e contribuições
financeiras. As empresas obtêm um
acesso privilegiado a este conjunto de
talentos através de envolvimento
direto com os participantes através de
eventos de netowrking, mentoria e
estágios.

Mais do que uma bolsa de estudo, a
Fellowship for Excellence premeia a
contribuição e a experiência
comprovada dos participantes nas
áreas do desporto, da cultura, das
obras beneficentes e das causas
cívicas, as quais são avaliadas com
base num processo de seleção
exaustivo e assente no mérito.
Trata-se de um ecossistema onde a
energia e a
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Os participantes de 2017 da Nova SBE
integraram uma iniciativa de impacto
social em parceria com a Everis, o
Município de Cascais e o Centro
Comunitário da Paróquia de
Carcavelos (CCPC) para desenvolverem
atividades subordinadas a problemas
de sustentabilidade e de
responsabilidade social. Este desafio
do impacto social destina-se a ajudar
os alunos a desenvolverem as
competências técnicas de que
necessitam para o mercado de
trabalho enquanto apoiam o CCPC.

Durante um período de cinco meses,
os participantes trabalharão lado a
lado com os consultores da Everis para
implementar o projeto com mais
impacto para o centro comunitário.

À luz da mudança da Nova SBE para
Carcavelos, esta iniciativa pretende
também ajudar a comunidade local a
resolver os seus problemas mais
urgentes permitindo-lhe prestar os
serviços sociais com caráter de
continuidade.
O desafio colocado aos participantes
foi o de identificar soluções para o
CPCC, um centro comunitário que
acolhe crianças, famílias e idosos e lhes
dá apoio em numerosas áreas sociais e
da empregabilidade, identificando
soluções para assegurar a estabilidade
financeira do CPCC nos próximos anos
e assegurando ao mesmo tempo a sua
capacidade de prestar os seus serviços
sociais.
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Uma escola com elevado impacto
que promove ondas de mudança na sociedade, com
base no exemplo dado pelo Inclusive Community
Forum

Com o Inclusive Community Forum (ICF), trazemos uma perspetiva
diferente para desenvolver soluções que melhoram a vida das

pessoas com deficiência. Com este projeto, construímos pontes
entre os alunos, os organismos sociais, as empresas e os
deficientes.

A escola tem uma consciência profunda
da sua responsabilidade social e crê que
os problemas mais prementes da nossa
sociedade não podem ser resolvidos
exclusivamente pelo Estado. Deverá existir
um encontro entre intervenientes
públicos e privados para endereçar os
problemas extremamente complexos
traduzidos, por exemplo, nos objetivos de
desenvolvimento social da ONU. O mais
difícil desafio para a sociedade é por
vezes a capacidade de reunir diferentes
vozes e mãos num espaço comum para
plantar a semente da mudança e
transformar um sistema dinâmico.
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Em conjunto com um grupo empenhado
de fundadores, o ICF emergiu como uma
comunidade perene, reunida para
promover uma sociedade mais inclusiva.
Durante o ano de 2017, o ICF focalizou-se
nas questões da empregabilidade das
pessoas com deficiência.
A comunidade foi criada com o trabalho
de uma equipa formada por um antigo
aluno da Nova e alunos de mestrado que
contribuem não só com o seu empenho,
mas também com os conhecimentos
empresariais e novas ideias para
endereçar estes problemas complexos.
No ano que vem, o projeto continuará
com um novo tema a abordar, tal como a
educação, a inteligência artificial, o
desporto ou a proteção social.
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Uma Nova forma de vida
os Clubes de Alunos refletem a energia e o espírito
do nosso campus

As iniciativas lideradas por alunos são uma parte central da vida
académica, do desporto à tecnologia e da sustentabilidade à
criatividade.
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A Nova está associada a um estilo de vida
frenético, com os seus 23 clubes
diversificados, liderados por alunos. Em
cada clube, os alunos reúnem-se em
torno de um propósito, de uma
motivação, de uma paixão.

O clube de surf explora a saúde e o
divertimento. Os clubes que promovem
experiências em domínios específicos
reforçam as competências e as ações no
terreno.
Os clubes da Nova SBE organizaram mais
de 100 eventos, conferências, corridas,
publicações e viagens.

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.

Nova Creative Hub

Green Nova

"Todos têm o potencial para serem
criativos"

"Com o objetivo de se tornar a
universidade mais ecológica de
Portugal

Nova Tech Club

Nova Surf Club

Parcerias com empresas como a
Google e a Cisco

Promoção de atividades de surf
para diferentes nível do desporto

Nova Junior Consulting

Nova Social Consulting

Prestação de serviços de
consultoria estratégica reais

Em parceria com a Deloitte, oferta
de consultoria pro-bono

NOVAFRICA

CEMS Club

Criação de competências com
impacto no desenvolvimento em
África

Criação de uma comunidade
CEMS coesa na Nova SBE

Nova Women in Business

Nova Skills Association

Obter mudanças positivas e
fortalecer o papel das mulheres nas
empresas

Empenhada em oferecer um
programa anual de Soft Skills,
poderosos catalisadores do talento

Nova Start-up Club

Nova Student Union

Difusão de uma mentalidade
empreendedora e da paixão por
startups

Apoio aos alunos
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EQUIPA DA
FUNDAÇÃO
ALFREDO DE
SOUSA

Conselho de Curadores

Conselho de Administração

Alexandre Soares dos Santos

Belén de Vicente

Família Soares dos Santos

CEO e fundadora da MedicalPort

António Vieira Monteiro

Francisco Daun e Lorena, Licenciatura em Economia 1988

CEO do Banco Santander

CEO da Gotan SGPS

Carlos Carreiras

Henrique Soares dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Cascais

Membro do Conselho de Administração da Jerónimo Martins

Diogo Lucena presidente

João Talone, MBA '83

Professor da Nova SBE

Partner na Magnum Capital

Ming C. Hsu

Marta Maia, CGG ‘06

Empreendedora

Chief People Officer da Jerónimo Martins

Pedro Soares dos Santos

Miguel Pinto Luz

CEO do Grupo Jerónimo Martins

Vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais

Vasco de Mello

Pedro Santa Clara, Licenciatura em Economia, 1984 presidente

Presidente do Grupo José de Mello

Professor de Finanças da Nova SBE
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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.
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

OBRIGADO!

Autores das imagens: Afonso Costa Pereira: Página 13, 14, 31, 32; Francisco Nogueira:
Página 2, 15, 16, 27, 28, 48; Luis Milieu: Página 41, 49, 50; João Cabaço: Página 9; Sofia
Santos Nunes: Página: 47, 48

Os nossos agradecimentos ao Nova Creative Hub pelas entrevistas sobre as iniciativas da
Nova.
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