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Relatório de Gestão, 2019

No âmbito das disposições estatutárias, vem o Conselho de Administração 
apresentar ao Conselho de  Curadores o Relatório de Gestão e as contas referentes 
ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2019 da Fundação Alfredo de Sousa.
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A FUNDAÇÃO ALFREDO DE SOUSA (FAdS) 
instituição de Direito Privado, foi constituída 
em 16 de Novembro de 2015 e reconhecida 
em 23 de Novembro de 2015, pelo Ministro da 
Presidência e do Desenvolvimento Regional, 
através do Despacho n.º 14880/2015. 

Nos termos dos seus Estatutos, a FAdS foi 
instituída com a missão de prosseguir “fins 
educacionais e científicos, mediante uma 
actividade de carácter predominantemente 
científico, através da promoção do ensino 
e da investigação científica, nas áreas da 
economia e da gestão e em actividades conexas, 
orientadas exclusivamente para o apoio ao 
desenvolvimento e ao funcionamento da Nova 
School of Business and Economics (Nova SBE).”.

A FAdS contou com cinco entidades instituidoras 
(Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa - Nova School of Business and 
Economics, o Município de Cascais, a Jerónimo 
Martins, SGPS, SA, o Banco Santander Totta, 
SA e a Sindcom – Investimentos, Participações 
e Gestão S.A., agora Arica - Investimentos, 
Participações e Gestão, S.A., e já estabeleceu 
mais de 50 protocolos de colaboração com 
parceiros corporativos privados das mais 

Enquadramento
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diversas áreas de atividade, agregando também 
mais de 1.500 doadores individuais, numa 
evidente mobilização da sociedade civil nacional 
em torno de um projeto com um potencial 
transformador e de forte impacto quer a nível 
nacional, quer a nível internacional.

O fundo inicial da FAdS, constituído pelas 
dotações em dinheiro e em espécie dos seus 
membros instituidores, é de € 12.472.400,00  
(doze milhões quatrocentos e setenta e dois mil e 
quatrocentos euros), tendo sido realizado até ao 
final de 2019 o valor de € 8.572.400 (oito milhões 
quinhentos e setenta e dois mil e quatrocentos 
euros).

A FAdS é titular do direito de superfície, pelo 
prazo de 50 anos, sobre o terreno situado na 
Avenida Marginal, em Carcavelos, concelho de 
Cascais,  no qual foi construído o novo campus 
onde a Nova SBE desenvolve a sua atividade, 
descrito na Segunda Conservatória do Registo 
Predial de Cascais, sob o número 4441 da 
referida freguesia, inscrito na matriz da união 
de freguesias de Carcavelos e Parede, sob o 
artigo 7501. O referido prazo é automaticamente 
prorrogado por períodos de 25 anos, salvo no 
caso de a FAdS denunciar o contrato.
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O exercício findo a 31 de Dezembro de 2019 
foi extremamente desafiante para a Fundação, 
pois tratou-se do primeiro ano completo de 
desenvolvimento da actividade do Campus. 
Com a conclusão da edificação, a Fundação 
entrou numa segunda fase de consolidação do 
seu projecto imobiliário e de reforço dos pilares 
estruturais do projecto comum com a Nova SBE 
e que tem por objectivo tornar esta numa das 
mais destacadas escolas de negócios da Europa. 

No final do primeiro semestre de 2019, o 
Conselho de Administração elegeu como seu 
Presidente o Dr. Nuno Fernandes Thomaz e, 
no início do segundo semestre, nomeou a Dra. 
Rita Marques Guedes, como Secretária Geral, 
com vista ao reforço da gestão operacional da 
Fundação. 

No âmbito de uma forte conjugação de 
vontades, a FAdS e a Nova SBE, focadas no 
desenvolvimento de um projeto de ensino 
com dimensão e impacto internacional, 
deram inicio à discussão sobre a forma de 
estabelecer uma parceria no sentido de 
melhor regular mecanismos de articulação e 
cooperação entre as duas instituições, tendo 
em vista assegurar um modelo de colaboração 
conjunta em matérias de definição estratégica 
e funcionamento operacional de ambas as 
instituições.

Governance
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Esta colaboração rege-se num quadro de 
absoluto respeito pela independência próprias, 
respetiva  autonomia de ação, proatividade de 
iniciativa e capacidade de decisão, numa sã 
convergência nos objetivos e articulação nos 
processos, com vista a uma melhor execução 
estratégica do projeto, sua execução operacional 
e concretização dos resultados ambicionados.

As linhas definidoras do modelo de parceria 
entre a Fundação e a Nova SBE, foram aprovadas 
pelo Conselho de Administração da Fundação 
e aguardam a aprovação do Conselho de 
Curadores.

Tendo as novas instalações ficado concluídas,  
foi concretizada a alteração da Sede Social da 
Fundação da Rua do Colégio em Cascais, para o 
Campus de Carcavelos – Rua da Holanda, 1,  
2775-405 Carcavelos.
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A actividade da Fundação durante 2019 esteve 
predominantemente focada na gestão da 
infraestrutura do campus e na definição da 
segunda fase da campanha da fundraising.

Infraestrutura
A edificação do Campus foi concluída, no que 
concerne ao seu projeto inicial, em Março de 
2019. Com isto, a FAdS cumpriu o seu primeiro 
grande objectivo, passando a deter um activo  
imóvel de referência, implantado num terreno 
de 83.579m2, com uma área bruta de construção 
de 75.061m2 e 12.967m2 de espaço de ensino 
para uma capacidade diária de 8.000 estudantes. 
Em 2019 o Campus acolheu 3.000 alunos da 
Nova SBE. Nos meses seguintes, foram ainda 
executados alguns trabalhos não previstos e bem 
como trabalhos de correção que ascendem ao 
valor de € 3.016.776.  

O comissionamento iniciado em 2018 foi 
naturalmente prosseguido à medida que os 
sistemas iam ficando concluídos, tendo as 
situações não conformes sido corrigidas. 

Os requisitos adicionais determinados pela 
ANEPC, já mencionados no Relatório de 2018, 
foram  concluidos com êxito. 

Estes ajustamentos implicaram um 
acréscimo do custo global  de construção  de 
aproximadamente 2,5 milhões de Euros.

Com a conclusão da primeira fase do seu 
projecto comum com a Nova SBE, a Fundação 
Alfredo de Sousa procurou ao longo de 
2019 melhorar e consolidar um conjunto de 
procedimentos de gestão relativamente às 

Atividade
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Fundação Alfredo de Sousa, promoveram um 
novo conceito de espaço digital no Campus onde 
os alunos podem desenvolver os seus projetos 
acedendo à mais avançada tecnologia; a Amrop; 
a Hovione que, em continuação da parceria já 
existente com a Fundação, presenteou o Campus 
de Carcavelos com uma escultura da autoria de 
Rui Chaves que pode ser admirada na galeria 
central. Concretizaram-se também um conjunto 
de apoios de doadores individuais no projeto ICF 
– Inclusive Comunity Forum, programa apoiado 
pela Fundação Alfredo de Sousa que promove 
a inclusão e desenvolvimento de pessoas com 
deficiência, promovendo uma sociedade mais 
inclusiva.   

Foram delineadas as linhas orientadoras para 
definição da estratégia de Fundraising  2.0 a 
implementar no segundo semestre de 2020.

Salientam-se  alguns dos principais desafios de 
2019:

• Reforço dos objectivos da estrutura com vista 
a melhorar  a interação com os doadores; 

• Estabelecimento dos processos e 
procedimentos da área de Corporate e Gestão 
de Doadores, nomeadamente na elaboração 
de propostas e protocolos, na coordenação 
entre as áreas da Nova SBE relacionadas com 
esta componente;

• Centralização de toda a informação sobre 
as parcerias e a sua implementação na 
plataforma de CRM. 

Durante o ano 2019, a FAdS recebeu donativos 
num valor de € 10.925.273. Estes recebimentos 
são, maioritariamente, a concretização de 
angariações resultantes da campanha de 
Fundraising lançada em anos anteriores.

diversas áreas de actividade, desde logo no 
âmbito da relação com doadores individuais e 
corporativos, dos eventos, da manutenção do 
campus e dos concessionários.

Fundraising e 
Gestão de Doadores  
Em conjunto com a Nova SBE foi criada uma 
área de  Corporate e Gestão de Doadores, 
cuja missão é a gestão da relação institucional 
com todos os doadores e parceiros 
corporativos, assegurando a boa relação 
dos parceiros com a Fundação e a Nova SBE 
e o cumprimento dos projetos e iniciativas 
estabelecidos aquando da constituição das 
respectivas parcerias.

O ano de 2019 iniciou-se como uma nova 
fase nesta área, a qual  se desenvolveu nas 
seguintes frentes:

1. GESTÃO DE DOADORES 
após a inauguração do Campus em 2018, 
no ano de 2019 a equipa de gestão de 
doadores, em coordenação com as várias 
áreas prestadoras de serviços, teve a 
responsabilidade de planear e gerir a 
relação com os doadores no âmbito dos 
protocolos estabelecidos; 

2. FUNDRAISING  
foi dada a continuidade à campanha 
Fundraising 1.0  tendo-se angariado novas 
doações. 

Dos compromissos assumidos por novos 
donors no decorrer de 2019, destacam-
se a Outsystems que, em parceria com a 
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Eventos
O campus de Carcavelos é um espaço aberto ao 
mundo e à criação de talento que gere impacto 
na sociedade. A área de eventos assume uma 
importância significativa para a Fundação 
na medida em que é a porta de entrada da 
comunidade no Campus e também é uma área 
geradora de receitas .

Operacionalmente, a área de eventos faz a 
curadoria, organização e a marcação de eventos 
dentro do campus de Carcavelos. É também 
função desta área estabelecer a ponte entre as 
entidades que fazem os eventos no campus e 
outros departamentos da Nova SBE, tais como o 
gabinete de Brand & Communication, o gabinete 
de Donors & Corporate Relations, Student 
Central. 

A realização de eventos no campus no exercício 
em apreço, inclui 322 eventos de convidados 
externos que resultaram numa facturação para 
a Fundação na ordem dos €322.000, e numa 
margem na ordem dos € 260.000.

A tabela seguinte detalha todos os eventos 
realizados em 2019.

2019
Jan 
-Abr

Mai 
-Ago

Set 
-Dez

Eventos Internos # 179 133 275

Eventos Externos # 98 81 143

Total de eventos # 277 214 418

Eventos de parceiros # 49 20 63

Total de empresas # 56 56 62

Considerandos os resultados obtidos em 
2019, muito acima do previsto, e a margem 
de crescimento ainda existente, é objetivo da 
Fundação o desenvolvimento desta área, através 
da implementação de uma política comercial 
na divulgação dos espaços do Campus para a 
realização de eventos.

A nível global, desde 2014 e até ao final de 2019, 
a FAdS angariou doações num total de 52 M € dos 
quais 47 M € foram destinados à construção e 5 M € 
a bolsas e projetos específicos. 

Realça-se ainda a antecipação, durante 2019, dos 
donativos comprometidos para 2020 da Arica, do 
Banco Santander e da Brisa, no montante global de 
€1.084.000. 

Os valores de doações acima referidos foram e 
serão deferidos no tempo, estando ainda por 
receber 20 M €.

Realça-se ainda a antecipação dos donativos 
comprometidos para 2020, da Arica, do Banco 
Santander, no montante global de € 873.667, no 
final do exercício de 2019, e da Brisa no início de 
2020 no valor de € 92.000.



12 13

Manutenção e Serviços
A área de Facilities & Services é uma área 
partilhada pela  Fundação Alfredo de Sousa 
e pela Nova SBE que promove uma visão 
interdisciplinar do campus e serve de 
suporte a uma gestão eficiente do mesmo.

No que respeita à obra de construção 
do novo Campus, após 2,5 anos de obras, 
houve ainda lugar para a conclusão 
de algumas obras de acabamentos e 
sobretudo de trabalhos de reparação e 
comissionamento. 

No que concerne à manutenção, durante 
o ano de 2019 foram recebidos e tratados 
cerca de 1700 pedidos de manutenção 
corretiva distribuídos pelas seguintes 
áreas:

Para além das ações corretivas, importa comentar a 
atitude preventiva de forma a ser possível antecipar 
e evitar deficiências de funcionamento bem como 
efetuar melhorias.

Na área da segurança activa foi revisto e corrigido 
todo o projeto do campus tendo sido executadas as 
obras correspondentes. O conjunto de melhorias 
obteve a aprovação pela ANEPC (com distinção). 
Estas intervenções versaram sobre alguns trabalhos 
de reprogramação e correção de alguns sistemas 
instalados mas incluíram também trabalhos de 
grande monta dos quais se destaca:

• A instalação de sistemas de desenfumagem no 
grande auditório, no piso -1 do edifício D e em 
todas as vias verticais (escadas) do campus;

• A substituição de todos os painéis de madeira 
do grande auditório por um material com 
as características de resistência ao fogo 
regulamentares;

• A instalação de mais de 75 registos corta fogo 
em condutas de ventilação;

• Reforço da rede de incêndios armada e não 
armada com a execução de cerca 22 bocas de 
incêndio nas escadas e 2 hidrantes no exterior;

• Reforço da deteção de gás;

• Revisão e reforço das selagens corta-fogo

• Revisão e reforço da iluminação e sinalização de 
segurança.

Em termos de segurança passiva, foram 
implementadas  iniciativas  das quais se destacam:

• Instalação de “kit” de segurança, composto por 
um colete e folheto com planta de evacuação e 
instruções de emergência em todas as salas de 
aula;

• Elaboração de vídeos de sensibilização de 
segurança.

No que concerne à negociação e contratação 
procedeu-se à formalização de alguns contratos 
pendentes e à (re)negociação de mais de 10 
contratos, dos quais se obteve poupanças 
superiores a EUR 35.000. 
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Relativamente à área de sustentabilidade 
aforam definidas as seguintes metas até  
ao ano de 2025:

As iniciativas e projetos iniciados em 2019 foram 
(algumas resultantes das ideias dos alunos 
envolvendo-os na sua operacionalização):

• Green Guide Nova SBE => estabelecer as 
bases para um estilo de vida sustentável no 
Campus de Carcavelos (ferramenta poderosa 
para sensibiliza entre a comunidade da Nova 
SBE) - CONCLUÍDO

• A-Z Waste Guide => lista de fluxos de 
resíduos a, produzidos dentro e fora do 
Campus, e as melhores formas disponíveis de 
descartá-lo - seja reduzindo, reutilizando ou 
reciclando -, garantindo que todos possam 
cumprir os regulamentos atuais de resíduos. 
- CONCLUÍDO

• Compostor de resíduos verdes e borras 
de café => promoção da valorização 
orgânica através da utilização do composto 
orgânico obtido no Navigator Park – EM 
FUNCIONAMENTO

• Eliminar todos os itens de plástico 
problemáticos e desnecessários – EM CURSO

• Living Lab - Piloto de Utilização de Inteligência 
Artificial na Gestão Energética do Campus 
(em parceria com Veolia) – EM CURSO

• Living Lab - Piloto para estudar um possível 
Sistema de Depósito Obrigatório, com início 
em setembro de 2019. Este projeto consiste 
em: – EM CURSO

 » As embalagens de bebidas em plástico, 
vidro, metais ferrosos e alumínio não 
reutilizáveis adquiridas no Campus 
estarão sujeitas a um valor de incentivo 
para reciclagem, de 0,15€ pago pelo 
consumidor no ato de aquisição nos 
diversos pontos de venda existentes no 
Campus, incluindo a loja do Pingo Doce;

 » O consumidor deverá depositar o resíduo 
de embalagens de bebidas adquiridas no 
Campus nos 2 equipamentos (Reverse 
Vending Machines) localizados no Main 
Deck do Campus, para ser reembolsado 
pelo valor de incentivo pago;

 »  Em alternativa ao reembolso acima 
previsto, o consumidor pode optar por 
fazer uma doação voluntária à Associação 
de Estudantes da Nova SBE ou outra 
entidade, selecionando essa opção no 
equipamento.

 »  Em 3 meses de funcionamento foram 
depositados mais de 15.000 embalagens 
nas máquinas de RVM.

• Estabelecida parceria para a instalação de 
um projeto piloto de uma horta indoor para 
captura de CO2. Esta horta será instalada 
numa área técnica do Campus e recorrerá 
ao aproveitamento de Energia não utilizada 
(exaustão ventilação) para alimentar o 
crescimento de vegetais.

• Criado um dashboard, em conjunto com 
a Veolia, para acompanhamento dos 
principais temas de sustentabilidade 
com impacto nas metas definidas 
(imagem seguinte é o exemplo de 
Outubro de 2019)
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Gestão Comercial
Em 2019, registou-se o inicio de atividade 
no Campus do ginásio Fitness Hut, da 
Clinica CUF, do Fidelidade Studio e do 
Pingo Doce, estando assim todas as 
concessões em operação no final do ano.

Para além da gestão diária e contacto 
constante com todas as concessões do 
campus, deu-se continuidade às reuniões 
mensais com a entidade que gere os 
espaços de restauração do Campus, Sonae 
Sierra, sobretudo dos 3 espaços localizados 
no foodcourt, a ICA (cantina), o The Cut 
(pizzaria) e o Vicente (hamburgueria), 
com vista a encontrar soluções de 
sustentabilidade do investimento.

• Relativamente à produção de energia no ano de 2019 através dos 
painéis solares fotovoltaicos, a imagem seguinte mostra a sua evolução 
ao longo do ano. Desde o início da operação dos painéis solares as 
poupanças em custos com a energia ascendem acima dos 44k€ (tendo 
sido de cerca 34k€ em 2019);

A implementação pelo Pingo Doce de 
um novo conceito de loja alicerçado 
num conceito inovador de forma de 
pagamentos registou uma forte adesão 
dos clientes da área de restauração. Este 
facto impactou as restantes insígnias 
presentes, o que levou a Fundação a um 
redobrado acompanhamento da situação,  
desde logo no sentido de implementar 
uma mais ampla utilização do campus 
por parte da comunidade envolvente, de 
modo a satisfazer mais adequadamente 
a capacidade de oferta existente no 
campus, seja ao nível da restauração, seja 
também ao nível da promoção de uma 
agenda de actividades de âmbito cultural.
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Rendimentos  
A Fundação Alfredo de Sousa obteve em 
2019, no seu primeiro exercício completo de 
atividade, rendimentos de vendas e serviços 
prestados que totalizaram € 3.111.234,43.

A principal fonte de ingressos foi, conforme 
o esperado, o aluguer das instalações do 
Campus à Nova SBE e à Nova Forum pelo valor 
de € 1.144.923. Adicionalmente, a exploração 
das áreas comerciais (rendas, remuneração 
variável e ainda contratos de exclusividade) 
geraram receitas de €678.387 e a área de 
eventos €322.064. Por fim, as propinas do 
programa CEMS-MIM resultaram em ingressos 
de € 739.609.

De notar ainda o reconhecimento de 
rendimentos na conta de prestações de 
serviços relativos aos contratos de exploração 
do parque de estacionamneto e da residência 
de estudantes (€ 226.251).

Análise da situação  
económico-financeira

04
Outros Rendimentos  
A FAdS obteve rendimentos de donativos, no 
valor de € 459.648,56, correspondentes a um 
donativo em espécie de € 95.400 do parceiro 
Hovione, sendo o restante valor referente ao 
reconhecimento proporcional em rendimentos, 
por contra partida de fundos patrimoniais, na 
proporção da depreciação do edifico, a uma taxa 
de 2,5% (Taxa mínima). 

Abaixo, um detalhe da distribuição dos 
rendimentos por atividade. 

A 31 de Dezembro 2019 o activo da FADS ascendia a 
€ 70.274.297. Este era composto maioritariamente 
(88,55%) pelo activo imobiliário, pelos compromissos 
dos fundadores ainda não entregues (5,54%) e por caixa 
(3,31%). 

Em relação ao passivo, que totalizava € 45.327.018 (-€ 
3.442.587 vs. 2018), cumpre destacar o decréscimo de € 
13.467.715 pela regularização das últimas facturas dos 
construtores e em sentido inverso o aumento da rubrica 
de financiamentos obtidos (€ 6.619.924 - variação líquida) 
pelo desembolso da última tranche do financiamento 
junto do BEI e do Long-Term do Santander.

Relativamente ao serviço da dívida bancária registou-se 
uma amortização do capital de € 4.956.473, tendo sido 
suportados juros de € 538.016 e comissões do swap de € 
201.705.

Os Fundos Patrimoniais da FAdS ascendiam no fecho do 
exercício a  € 24.947.279, um aumento de € 3.429.242 em 
relação ao ano anterior.
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Investimentos 
Em 2019, ano de conclusão da 
construção do Campus, o investimento 
em ativos fixos foi ainda significativo, 
decorrente de correções necessárias 
solicitadas pela ANPC, no sentido 
de reforçar a segurança do Campus, 
cifrando-se num montante de 
investimento total de € 3.780.133. 
A Fundação continuou a investir no 
campus, especificamente em  mobiliário 
e tecnologia.

Gastos
Os gastos operacionais registados em 2019 
ascenderam a € 3.032.130. Este acréscimo 
de 99% face aos €1.521.965 do exercício 
anterior justifica-se essencialmente pelo facto 
de em 2018 a Fundação Alfredo de Sousa 
ter registado apenas 5 meses de atividade 
no Campus. Ainda assim registou-se em 
2019 um aumento não proporcional de 
custos decorrentes do reforço em áreas da 
segurança e vigilância (bombeiros), do IT e, 
naturalmente, com um aumento das rubricas 
de conservação e manutenção (praticamente 
nulas em 2018). O aumento dos gastos 
com pessoal (de €48.000 para €60.736), 
decorre essencialmente pela contratação da 
Secretária Geral. No mesmo sentido as bolsas 
de estudo atribuídas tiveram um acréscimo 
de €185.400 (€13.800 em 2018 para €199.200 
em 2019).

De notar ainda que em 2019 foram registados 
gastos que não deverão ser recorrentes 
nos próximos exercícios, nomeadamente 
honorários com fiscalização de obra, 
consultores e advogados, necessários à 
finalização do Campus, e ainda gastos 
decorrentes do reforço da área de gestão. 
Este valor representa aproximadamente  
€ 166.000.

Resultados 
A Fundação Alfredo de Sousa obteve em 
2019 um  Resultado antes de depreciações, 
gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 
positivo de € 1.060.600,97 e um Resultado 
Líquido negativo de € 1.766.817,58 (Um 
milhão, setecentos e sessenta e seis mil, 
oitocentos e dezassete euros e cinquenta e 
oito cêntimos). 

O facto de a Fundação registar um resultado 
operacional positivo e, por outro lado, 
um resultado liquido negativo deve-se 
ao impacto das depreciações do edificio, 
€ 1.873.794,59 (para um ano completo, 
versus € 613.880,58 para cinco meses), e 
dos gastos associados ao financiamento 
do Campus. O montante de juros e outras 
despesas relacionadas com financiamento, 
capitalizadas ao longo do período de 
construção, foi cerca de € 1.053.544. Na 
vertente relacionada com os rendimentos, 
deve-se ao facto de os donativos, 
maioritariamente, estarem canalizados 
para construção do Campus e apenas 
se reconhecerem em rendimentos na 
proporção de depreciação do edifício, a uma 
taxa de 2,5%.
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IVA

Em Janeiro de 2019, a Fundação foi notificada 
pela Autoridade Tributária de sua recusa em 
aceitar a liquidação de IVA da construção à taxa 
de 6%, tendo praticado os seguintes actos:

i. Indeferiu o pedido de reembolso de IVA no 
valor de 594.772,19 EUR; e

ii. Emitiu as liquidações adicionais de IVA no 
montante global de 406.418,52 EUR, as 
quais correspondem à diferença entre o IVA 
autoliquidado à taxa de 6% e que, no seu 
entendimento, deveria ter sido liquidado à 
taxa de 23%.

 Convicta da sustentação da sua posição,  a 
Fundação iniciou o processo de resposta às 
instituições oficiais, tendo reagido por duas vias 
distintas e autónomas:

i) Relativamente ao indeferimento do pedido 
de reembolso, a FAdS apresentou, junto do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, ação 
administrativa judicial, nos termos da qual 
sustentou a validade do seu procedimento e, 
consequentemente, o seu direito ao reembolso 
solicitado.

O processo está a correr os seus termos, 
encontrando-se as partes a aguardar notificação 
para apresentarem as suas alegações escritas.

ii) No que concerne às liquidações adicionais 
de IVA emitidas, a FAdS apresentou reclamação 
graciosa junto da Direção de Finanças de 
Lisboa. Apesar de os factos apresentados 
sustentarem a legalidade do procedimento 
tributário adotado pela FAdS, a reclamação 
graciosa foi expressamente indeferida, mantendo 
aquela entidade os argumentos anteriormente 
expandidos no relatório de inspeção tributária.

Em reação a tal decisão de indeferimento, a FAdS 
interpôs impugnação arbitral junto do Centro 
de Arbitragem Administrativa (CAAD). Na nossa 
perspetiva, é possível que seja proferida decisão 
arbitral ainda durante o presente ano fiscal.

A Administração da Fundação, baseada na 
informação fornecida pela CCR Legal, advogados 
mandatados a representar nos fóruns 
adequados, prevê uma probabilidade de sucesso 
elevada.

ACTUALIZAÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE 

Durante o ano de 2019, a Fundação iniciou o 
processo formal de atualização do direito de 
superfície, situação já prevista desde o momento 
de constituição da Fundação. Esta atualização 
terá impacto direto nos valores dos Fundos 
Patrimoniais da Fundação em 2020.

É expectativa da Fundação que este processo 
esteja concluído no decorrer do ano de 2020 
e passe a encontrar-se refletido nas contas da 
Fundação já no próximo exercício.

Outros assuntos

05
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Perspetivas para o futuro

06
Para o ano de 2020, considerando a situação do Covid-19, pela dimensão de fortíssima  
incerteza e instabilidade que está a causar e que já está a impactar a diversos níveis da 
actividade  da FAdS na altura de elaboração deste relatório - (i) rendas, (ii) receitas de 
eventos e (iii) donativos,  a Fundação delineou os seguintes objectivos:

• Definição e lançamento da campanha 
de Fundraising 2.0, a nivel nacional e 
início de desenvolvimento de fundraising 
internacional;

• Incremento de um política comercial para a 
área de eventos e consequente incremento 
das receitas daí resultantes; 

• Contribuição para o desenvolvimento do 
modelo de governo entre a Fundação e a 
Nova SBE  capaz de  fazer frente aos novos 
desafios que se colocam;

• Colaborar com o Nova SBE na 
concecução dos objectivos estratégicos 
que caracterizarão o novo ciclo de 
desenvolvimento da Escola e seu eco sistema, 

Tal como mencionado nos factos subsequentes, 
a situação pandémica gerada pela Covid-19 terá 
necessariamente impacto na economia mundial, 
portuguesa e concreta da Fundação Alfredo de 
Sousa. Para fazer face aos impactos futuros, 
neste momento, a Fundação delineou dois 
objetivos estratégicos:

• Reestruturação do project finance com os 
bancos financiadores, BEI e Santander;

• Absoluto rigor na gestão do orçamento 2020, 
quer no que respeita a despesas de Opex 
quer no que se refere a Capex, reduzindo 
as mesmas ao estritamente necessário, 
considerando na sua base razões de 
legalidade e de segurança.

agora que o grande objectivo de dotar a 
Escola de um campus “state of the art” de 
nível mundial está atingido;

• Acompanhar a Escola na execução dos 
compromissos e parcerias estabelecidos 
com o doadores no sentido de garantir a sua 
total satisfação, um envolvimento crescente 
e, quem sabe, a continuidade desta relação 
que acabará por se traduzir numa maior 
disponibilidade de apoio continuo financeiro 
a Escola.
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O Conselho de Administração propõe que  
o Resultado Líquido do Exercício, findo a 31  
de Dezembro de 2019, no valor negativo de  
€ 1.766.817,58 (Um milhão, setecentos e sessenta 
e seis mil, oitocentos e dezassete euros e 
cinquenta e oito cêntimos), seja integralmente 
transferido para a conta de Resultados 
Transitados.

Proposta  
de aplicação  
de resultados

07
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Fatos relevantes ocorridos  
após o termo do exercício

08
Covid-19  
Sendo do conhecimento generalizado a situação 
que se vive relativamente à Covid-19 e estando 
o Cenário atual de Pandemia presente em 
praticamente todos os países do mundo onde 
se inclui Portugal, existem já alguns indicadores 
que haverá impacto diretos ou indiretos em 
variados setores da economia portuguesa.

O Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março, 
veio estabelecer medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica 
do novo Coronavírus — COVID 19 . Nos termos 
do artigo 9º (Suspensão de atividade letivas e 
não letivas e formativas), ficam suspensas as 
atividades letivas e não letivas e formativas com 
presença de estudantes em estabelecimentos 
de ensino públicos, particulares e cooperativos 
e do setor social e solidário de educação pré-
escolar, básica, secundária e superior e em 
equipamentos sociais de apoio à primeira 
infância ou deficiência, bem como nos centros 
de formação de gestão direta ou participada 
da rede do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P.

Nos termos do referido Decreto-Lei, a suspensão 
do Campus iniciou-se no dia 16 de março de 
2020, sendo que as atividade letivas e não 
letivas e formativas no Campus de Carcavelos  
ficaram suspensas o que abrangeu igualmente 
os estabelecimentos comerciais explorados no 
Campus, direta ou indiretamente, pelas diversas 
entidades com quem a Fundação Alfredo de 
Sousa celebrou contratos de arrendamento e/ou 
de cessão de exploração.

Com a informação disponível à data, e tendo 
presente o enquadramento que se vive devido 

à situação pandémica, não se estimam efeitos 
materiais nas demonstrações financeiras 
do exercício de 2019 decorrentes do evento 
mencionado.

Dada a global incerteza da realidade atual, 
o Conselho de Administração da Fundação 
Alfredo de Sousa não consegue estimar 
e quantificar, à data, os impactos futuros 
da Covid-19 no seu negócio em concreto, 
sendo certo que continuará a acompanhar 
minuciosamente a evolução desta nova 
realidade, que trará necessariamente a 
necessidade de reajustar as atividades 
planeadas bem como as necessidades futuras.

Tal como a generlidade das organizações 
mundiais, a Fundação Alfredo de Sousa 
foi também ela afetada pela situação da 
Covid-19, nomeadamente no adiamento de 
compromissos assumidos pelos doadores e 
atrasos nos recebimentos de clientes. Para 
fazer face ás questões de liquidez, a FAdS 
solicitou ao Santander e ao BEI a adesão à 
moratória de capital, em Maio de 2020.

Face ao exposto, o Concelho de Administração 
da Fundação, acredita na continuidade do 
projecto, não só pelo seu interesse nacional, 
como tambném pela qualidade dos seus 
fundadores, bem como de todos os doadores 
e parceiros deste projecto. O Concelho de 
Administração estima que a situação gerada 
pela Covid-19 não coloca nem colocará 
em causa a continuidade das operações e 
atividade futura da Fundação Alfredo de Sousa 
e que as medidas já tomadas e em curso 
soluçionam eventuais questões de liquidez.
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O Conselho de Administração da Fundação 
Alfredo de Sousa gostaria de agradecer a todos 
os stakeholders – fundadores, parceiros, antigos 
alunos, colaboradores, professores e instituições 
públicas – que colocaram todo o seu esforço no 
desenvolvimento das actividades da Fundação 
Alfredo de Sousa.

Agradecimentos
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Lisboa, 29 de Maio de 2020
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