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NOVA School of Business & Economics

Parceria para
uma visão inovadora

CONTEXTO DO PROJETO

A tecnologia do Campus está a ser concebida para criar as condições necessárias para um lifestyle interativo, baseado em novas
formas de colaboração que mantenham a comunidade de alunos
e ex-alunos ligados toda a vida com a Nova SBE.

A Nova School of Business and Economics, em Lisboa, oferece
níveis de excelência em educação superior e pesquisa. A escola
tem-se empenhado desde o início, há quase 30 anos, em servir
os mercados locais, constituindo-se como um
ponto de referência de práticas e padrões internacionais.
A parceria entre
Atualmente, a escola encontra-se num procesa Axians e a Nova
so de transição de um “modelo de importação”
do passado (“proporcionando aos estudantes
SBE visa apoiar uma
locais os melhores métodos e práticas mundialmente disponíveis”) para um “modelo de
visão inovadora
exportação”, onde o principal desafio é compea ser implementada
tir no mercado de estudantes “transacionáveis”
(com mobilidade internacional).
no novo Campus

REQUISITOS E OBJETIVOS

da instituição.

A Axians está preparada para assumir o papel
de consultor estratégico num consórcio de
empresas tecnológicas responsáveis pelas TI na Nova School of
Business and Economics. A parceria firmada entre as duas partes
pretende desenvolver o plano e estudo de viabilidade técnica
para a plataforma TIC da escola, apoiando a visão inovadora a
ser implementada no novo Campus da instituição.
Esta parceria está de acordo com o lema da Axians – “the best
of ICT with a human touch” –, reforçando o envolvimento das
equipas de consultores estratégicos que se encontram já a colaborar na conceção da nova plataforma tecnológica do Campus
de Carcavelos, que ali está a ser construído, perto do forte de
São Julião da Barra, e que será único na integração do conceito
de “tecnologia para a aprendizagem e para a vida”.

RESULTADOS

IMPLEMENTAÇÃO

A arquitetura tecnológica do Campus foi concebida com base nas áreas de big data, cloud
computing, cybersecurity e uma dimensão
social, estruturada à volta do seguinte quadro
de referência: avaliação operacional da situação
existente no Campus de Campolide; análise do
grupo de utilizadores mais relevantes (alunos,
professores, investigadores e funcionários),
estimulando-os a estabelecer novos comportamentos e necessidades; visão da arquitetura
funcional e definição de um roadmap tecnológico e operacional.

Posteriormente será dado apoio de consultoria para avaliação
técnica das soluções que melhor sirvam as necessidades e
interesses da Nova SBE. A assistência prestada pela Axians
deverá abranger o ciclo completo da transformação digital,
que se prolongará ao longo dos próximos três anos. O projeto
servirá cerca de 5 mil utilizadores diretos e beneficiará, indiretamente, toda a comunidade de cidadãos e visitantes temporários nas áreas adjacentes ao Campus, como parte de um
projeto de revitalização regional, com impacto a nível nacional,
através da dimensão internacional de uma Escola de Negócios
de prestígio mundial.

OBJETIVOS
Desenvolver o plano e estudo
de viabilidade técnica para
a plataforma TIC da escola.
Apoiar a visão inovadora
a ser implementada no novo
Campus da instituição.
Conceber a plataforma que
irá integrar e apoiar o conceito.
SOLUÇÃO
Arquitetura tecnológica
baseada nas áreas de big
data, computação em “cloud”,
cybersecurity, Campus
inteligente e dimensão social.
Avaliação operacional
da situação existente no
Campus de Campolide.
Análise de um potencial
grupo de utilizadores (alunos,
professores, funcionários),
estimulando-os a estabelecer
novos comportamentos
e necessidades.
“O trabalho que temos vindo a desennossas equipas podem desempenhar
volver em parceria com a Axians Pornos projetos dos nossos clientes, refortugal é essencial para a construção de
çando ao mesmo tempo a importância
uma escola orientada para o futuro,
da ligação entre o setor dos negócios
integrando as melhores
soluções tecnológicas,
com métodos de ensiO trabalho que temos vindo
no mais inovadores para
a desenvolver em parceria
poder ser competitiva
dentro e fora de Portucom a Axians Portugal é essencial
gal.” explica Pedro Santa
Clara da Nova SBE.
para a construção de uma escola

orientada para o futuro (...)
“Com a colaboração no
desenvolvimento da estratégia tecnológica da
Nova SBE, aumenta a nossa responsae o mundo académico de excelência”,
bilidade e, dessa forma, a possibilidade
acrescenta Pedro Faustino, diretor exede acrescentarmos valor aos nossos
cutivo da Axians Portugal, responsável
clientes. É, sobretudo, uma questão de
pela consultoria, Cybersecurity, Enterreconhecer o papel estratégico que as
prise Datacenter e Networking.”
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BENEFÍCIOS
O projeto servirá cerca
de 5 mil utilizadores diretos.
Benefício indireto para toda
a comunidade de cidadãos
e visitantes temporários,
na área adjacente ao Campus.
Parte de um projeto de
revitalização regional com
impacto a nível nacional,
através da dimensão
internacional.
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Empresa: NOVA School
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Localização: Lisboa
Formação:
1 400 Bacharelatos,
1 400 Mestrados,
85 Doutoramentos,
130 MBAs,
+ 40 nacionalidades;
+ 14 000 antigos alunos,
+ 50 países

