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O ano de 2018 foi um ano de consolidação a vários 
níveis:
1. Redução do passivo corrente e não corrente;
2. Construção de reservas;
3. Aumento das margens;
4. Reforço da comunidade Alumni IES-SBS.

Esta consolidação teve reflexos no desempenho 
económico e financeiro mas também no impacto 
gerado. Os alumni IES-SBS reforçaram o sentido de 
pertença a uma comunidade, melhoraram os seus 
conhecimentos, assim como a respetiva aplicação 
profissional e pessoal.

Finalmente a marca IES-SBS saiu reforçada no final de 
2018 o que permitiu lançar as bases para uma nova era 
onde novos programas serão lançados sem a 
necessidade de recorrer ao respetivo co-branding.
Estes resultados são fruto de uma reflexão e um 
trabalho conjuntos. Por isso mesmo: obrigado!

1| Obrigado
Pelo apoio e pela confiança!
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1| Acreditamos

Defendemos uma nova ordem económica onde as 
organizações priorizem a criação de valor para a 
sociedade, independentemente da sua natureza 
jurídica desenvolvendo e estruturando uma nova 
Economia de Impacto.

Para o efeito, capacitamos agentes de impacto capazes 
de resolver problemas importantes e negligenciados da 
sociedade. Fazemo-lo acreditando que 
empreendedores, gestores, líderes e organizações 
podem ter mais impacto nos vários domínios da vida 
em sociedade.

Em líderes para o Impacto!
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2| Como trabalhamos
O impacto está no centro da nossa ação!
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Uma escola global, de Portugal para o mundo, com um modelo inovador, descentralizado e baseado na inteligência 
coletiva, que permita a partilha na comunidade, a criação de um novo modelo de liderança e de gestão para o impacto.
-- Através da educação: desenvolvemos lideranças conscientes e organizações capazes de criar valor para a sociedade 
através da resolução de problemas importantes e negligenciados;
-- Através da geração de conhecimento: expandimos as fronteiras do conhecimento e influenciamos as práticas e as 
políticas organizacionais no sentido da construção de uma economia de impacto;
Fazemo-lo com parcerias que nos permitam proporcionar experiências de formação diversas, ricas e descentralizadas.

Capacitação Comunidade Mentoria



2| 2018 em revista
E muitas estórias também!

6

Bootcamp | Cascais
Janeiro/2018

Programa | Líbano
Julho/2018

Programa | Ásia
Novembro/2018

Programa | GALP
Dezembro/2018

INSEAD
Dezembro/2018

Primeiro Bootcamp em inglês em Portugal organizado
na semana do lançamento de Cascais – Capital 
Europeia da Juventude.

Primeiro programa de formação em inovação social 
organizado no Médio Oriente.

Conjuntode 3 programas organizados na Ásia. 
Programa transnacional promovido em parceria com a 
Asia Business Alliance.

Programa corporativo lançado para promover
simultaneamente a mudança cultural e a incorporação
do impacto na cadeia de valor.

Fim da parceria com o INSEAD ao fim de 8 anos.
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Novos Programas
Outubro/2019

Plataforma
Dezembro/2019

2| 2018 em revista
Com bases para 2019!

Lançamento de novos programas e conteúdos
assentes numa nova identidade e posicionamento.

Lançamento de uma plataforma online que permita
acelerar e escalar o acompanhamento e a extensão do 
processo de aprendizagem para lá da frequência de 
programas offline com o apoio de uam rede de 
mentores especializada.
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2| 2018 em revista
Uma marca cada vez mais forte!
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A valorização da Marca INSEAD pelos nosso alunos foi 
diminuindo ao longo do tempo no que diz respeito à 
importância no ato de inscrição.

Hoje em dia a marca IES-Social Business School já é 
reconhecido sem necessitar de tantos recursos 
relacionais como no passado.

Importância da marca INSEAD para os alunos IES-SBS



3| Os melhores (na equipa residente)!
E adoram o que fazem!
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Carlos Azevedo

Diretor Executivo

Mafalda Frazão

Gestora de Projetos

Nuno Victor

Gestor de Operações

Margarida Soares

Assistente de Operações

Diana Rafael

Gestora de MKT&COM

Filipa Almeida

Gestora de Comunidade



3| Os melhores (na equipa alargada)
E adoram o que fazem!
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60 
membros
Em Portugal contamos com mais de 60 formadores e 
mentores que nos ajudam a atingir o nosso impacto. 
Esta é a comunidade que nos permite escalar o que 
fazemos todos os dias.

Esta equipa alargada está espalhada por todo o país e 
acompanha-nos ao longo de todo o ano em diversos
pontos do país e não só.

Portugal
Promovemos, em 2018, programas de formação executive de 
Norte a Sul do País graças à nossa extensa rede de 
formadores e mentores.



4| Onde estamos
Estamos onde os nossos alunos estiverem!
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Europa
Portugal

Ásia
Mongólia

África e Médio Oriente
Tunísia, Argélia, Marrocos, Moçambique
e Líbano

29% 
Dos alunos em 2018 são estrangeiros e com mais de 
20 nacionalidades diferentes. Este facto consolida, 
cada vez mais, o posicionamento de Escola de Portugal 
para o Mundo.

Total de alunos em 2018: 1049



5| Mais acontecimentos
Que nos orgulham!
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Bootcamp IES-SBS no 
âmbito do lançamento de 
Cascais – Capital Europeia

da Juventude.

Conferência LIDL para a 
Sustentabilidade

Primeiro encontro mentores
IES-SBS

Programa Braga – Social 
Innovation Hub

Programa em Liderança | 
Programa Escolhas

Saída GEOfundos

Janeiro Fevereiro Março Abril
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Bootcamp Girl Move -
Moçambique

SIT | Programa para o 
Instituto do Banco Europeu

de Investimento

Uncharted Bootcamp | 
Beirute – Líbano

Aldeia de Inovação Social

Formação | Groupe SOS -
Tunísia

Maio Junho Julho Setembro

5| Mais acontecimentos
Que nos orgulham!
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Sessão final SIT | 
Copenhaga

Field Trip Inovação Social | 
AMP - Paris

Graduação 1ª turma | MIB 
2.0

1º Bootcamp Ásia

ISEP

Fim parceria IES – INSEAD

Lançamento do GALP 
Prosperity Challenge

Outubro Novembro Dezembro

5| Mais acontecimentos
Que nos orgulham!



6| Principais Resultados
Em 2018!
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56%
Aumento de conhecimento Antes Vs 

Pós participação em cursos

4,6/5
Impacto pessoal dos cursos

4,5/5
Impacto Profissional dos cursos

4,4/5
Avaliação Média dos Cursos

O ano 2018 em números:



7| Principais indicadores
Mais boas notícias!
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Indicador 2018

# Alunos

# Programas

# Horas de Formação

# Dias de Formação

1031

34

1180

120

# Acompanhamentos 30

# Formadores/Mentores 30/20

2019

1049

45

1571

160

58

48/22



Resultados
financeiros | 201802



1| Indicadores
Finanças
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783%
Crescimento do EBITDA

69%
Variação do Passivo Corrente

22%
Variação dos Gastos com 

Pessoal

15%
Margem

17%
Variação de Outros Gastos

50%
Variação dos FSE
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.01

.02

.03

Diminuição das receitas em 25% fruto do spin-
off do projeto GEOFundos e da redução de 
apoios pontuais. Crescimento no core em 17%.

Receitas

Diminuição dos custos com pessoal como 
resultado da saída das pessoas afetas ao projeto 
GEOfundos

Custos com Pessoal

Diminuição dos custos de FSE fruto de uma 
menor subcontratação em 2018

FSE

1| Indicadores
Finanças

2018 2017

2018 2017

2018 2017

€395.978,91

€136.692,87

€128.957,55



2| Gestão
Dois indicadores relevantes!
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.01
Resultado Líquido do Exercício

.02
Endividamento
(Passivo/Ativo)

2018

2017

2017

2018

€55.805,28 €3.306,34 40% 86%



5| Os Clientes
Que nos ajudaram a crescer em 2018!
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Our purpose is to create 
impactful minds!

“
”



IES-Social Business School

CASCAIS | PORTO | MAPUTO

ies-sbs.org
facebook.com/IES.SBS

+351 21 486 81 02

IES-Social Business School

CASCAIS | PORTO | MAPUTO

ies-sbs.org
facebook.com/IES.SBS


