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Quem Somos
A The British School of Lisbon faz parte da The Schools Trust.

Os administradores da The Schools Trust possuem uma vasta experiência na 
construção e operação de escolas de renome nas principais capitais mundiais, 
tendo desenvolvido mais de 20 campus na Ásia, Europa e América do Sul.

Desenvolvemos estabelecimentos educacionais de altíssima qualidade em 11 
jurisdições e sistemas jurídicos distintos.

Somos uma organização progressista por natureza, mas simultaneamente 
dedicada aos valores educacionais tradicionais associados à nossa herança 
britânica.

Temos uma capacidade inquestionável de recrutar e reter recursos humanos com 
talento.



The International School of Moscow
The British School of Kuala Lumpur
The British School of Guangzhou
The British School of Nanjing
The British College of Sao Paolo
The British School of Brasilia
The British School of Yangon

The British School of Marbella
The British School of Navarra
The British School of Tashkent
King's School Manila
The British School of Lisbon
The British School of Vilnius
The British School of Saint Petersburg 

Escolas fundadas pelos administradores do The Schools Trust: 



Cronologia

2005 - The British School of Guangzhou. A BSG é uma das maiores escolas internacionais da China, tendo mais de 1500 alunos.

2006 - The British School of Nanjing. A BSN é uma das escolas internacionais com melhor classificação na China.

2007 - The International School of Moscow. A ISM é uma das maiores escolas internacionais em Moscovo, com mais de 1000 alunos.

2008 - The British School of Kuala Lumpur. A BSKL é uma das maiores escolas internacionais da Malásia, com mais de 1200 alunos.

2009 - The British School of Marbella and The British School of Pamplona.

2010 - The British School of Tashkent. A BST é a maior escola internacional do Uzbequistão, com mais de 600 alunos.

2011 - The Kings School Manila Fundada pelos administradores. A escola fica num campus moderno, localizado no centro de Manila.

2012 - The British Schools Foundation Foi co-fundada pelos administradores da The Schools Trust.

2013 - The British College of Brazil - Fundada pelos administradores. A escola tem um campus de última geração, localizado no centro de São 
Paulo.

2015 - The British School of Yangon- Fundada pelos administradores. A escola está localizada num campus moderno no centro de Yangon.

2016 - The British School of Brazilia- Fundada pelos administradores. A escola fica num campus de última geração localizado no centro de Brasília.

2017 – Acordo com a Nord Anglia Education. Venda de 10 das nossas escolas.

2019- The British School of Lisbon 

2019 – The British School of Vilnius

2019- The British School of St. Petersburg



As nossas competências

14 Escolas
11 Países

20+ Campus

7000+ Alunos
1000+ Funcionários Ingleses

100+ Nacionalidades

Sem dívidas a terceiros
80M Euros investidos nos

Campus desenvolvidos

500+ Trajetos de autocarro
35,000 Refeições/Semana

100+ Bolsas de Estudo
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O nosso
percurso
Os nossos administradores desenvolveram 14 escolas 
internacionais em todo o mundo.

Inaugurámos e expandimos diversas escolas nas principais cidades 
mundiais seguindo um plano de expansão estruturado que, 
inicialmente, passou por abrir uma escola primária em localizações 
nobres e, em seguida, desenvolver um campus maior para expandir os 
nossos estabelecimentos de ensino.

O foco na qualidade e na alta performance académica é a chave para o 
nosso sucesso, o que permite um crescimento sustentado do número 
de alunos à medida que nosso status e reputação aumentam.

The British School of Guangzhou, China The International School of Moscow, Russia

The British School of Kuala Lumpur, Malaysia The British College of Brazil (São Paulo)
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Reconhecimento
Oficial
Temos um extenso histórico de reconhecimento de 
instituições oficiais, aprovações curriculares duplas, 
credenciações das principais associações de educação 
e parcerias com as principais agências de acreditação.



Excelência
As nossas escolas recebem frequentemente as melhores 
notas dos órgãos de inspeção credenciados no Reino 
Unido.

Além das inspeções independentes, a The Trust realiza 
auditorias internas regulares e define os mais altos 
padrões para todos os seus procedimentos internos.

The international school
o f  mo sc o w

Th e br it ish sc h o o l  o f

ku a l a l u mpu r

" O comportamento é exemplar e os alunos são 
educados e trabalhadores. A escola conseguiu criar um 

ambiente positivo para a aprendizagem ¨
COBIS Inspection 2021- The British School of Saint Petersburg 

" Com uma liderança qualificada e administradores 
experientes, a escola implementou e estabeleceu políticas e 

práticas de padrão elevado "
COBIS Inspection 2020- The British School of Vilnius 

Th e br it ish sc h o o l  o f

GUANGZHOU 

"Impressive School"
Accreditation Inspection

2013
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Qualidade
Académica
As nossas escolas obtêm resultados mais elevados do 
que a média dos resultados do Reino Unido

Um dos benefícios do sistema educativo britânico é a capacidade de 

aferimento por meio de testes padronizados, comparando-os com a média 

nacional do Reino Unido.

O Trust tem como objetivo geral garantir os mais elevados padrões académicos 

através da implementação de rigorosos procedimentos internos.
Resultados dos 

SATs 2016 

As nossas
escolas

Média nacional do 
Reino Unido



Instituições que escolhem as nossas escolas para os filhos dos seus funcionários:
Embaixadas
França

Reino Unido

Alemanha

Países Baixos

Índia

Kosovo

Japão

Rússia

Coreia do Sul

Estados Unidos da América

Fortune 500 Companies
3M

AB InBev

ABB

Accenture

Acer

Adidas

Air Products

Alcatel-Lucent

Alstom

Apple

Arcelor Mittal

Bank of America

BASF

Beiersdorf

BNP Paribas

Bosch

BP

British American Tobacco

Brother

BT Group

Canon

Cargill

Carrefour

Chevron

Citigroup

Coca Cola

Colgate-Palmolive

Continental Tyre

Daimler

Danone

Dell

Deloitte

Dow Chemical

Ericsson

Exxon Mobil

Ford Motor

Friesland Campina

General Electric

Halliburton

Heineken

Hennes & Mauritz

Hewlett-Packard

Hilton

Hitachi

HSBC

Hyundai

IBM

IKEA

ING Bank

Japan Tobacco

Johnson & Johnson

Kimberley-Clark

KPMG

Kraft Foods

L’Oreal

LG

LVMH

Maersk

Marriott

Mazda Motor

McConnell Dowell

Metro Group

NEC

Nestle

News Corp

Nike

Nissan

Nokia

Novo Nordisk

PepsiCo

Philips

Procter & Gamble

Renova

Repsol

Royal Dutch Shell

Samsung

Sandvik

Sanyo

Scania

Schlumberger

Siemens

Sony

Standard Chartered Bank

Statoil

Svenska Handelsbanken

Tesco

Tetra Pak

Total

Unilever

Volkswagen





A nossa escola
em Lisboa
Escola internacional líder em Lisboa

A British School of Lisbon foi fundada em 2019 e
desenvolveu rapidamente a sua reputação de principal
escola internacional devido aos seus elevados padrões
académicos. A escola está localizada na Rua S. Paulo, 89,
em Lisboa, num edifício histórico com 2300 m2.

A escola oferece um currículo britânico extremamente rico
e focado em diversas competências, tais como a
codificação ou a preparação para falar em público. Todos
os professores principais são cidadãos do Reino Unido.
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Forte
Crescimento
A escola tem atualmente 160 alunos 
matriculados e 22 alunos em lista de espera. 
Estimamos que, em 2022, existam já 210 alunos.

Neste momento, a escola está a conter o seu plano de 
crescimento de forma a garantir que consegue proporcionar aulas 
para crianças de anos escolares superiores num edifício histórico 
com capacidade limitada.
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Capacidade máxima do Campus atual

Ano letivo

Projeção de crescimento do nº de alunos
nos próximos 2 anos





Instalações
A British School of Lisbon investe continuamente nas suas instalações de
modo a facilitar uma qualidade crescente.

As instalações atuais têm um design simples e moderno com foco na
qualidade.

A escola dá grande ênfase à manutenção de todos os espaços para garantir
que as instalações têm sempre uma aparência perfeita.



Necessidade de um 
novo campus
A atual escola só consegue acomodar cerca de 300 
alunos.

A escola necessita de um novo campus para responder à grande procura 
existente e para melhorar as instalações destinadas ao Ensino Secundário.

A escola está a admitir alunos com menos de 11 anos de idade. A partir do 
próximo ano, a escola planeia aceitar crianças menores de 12 anos e, em 
2023/24, menores de 13 anos. Sem a construção de um novo campus, não será 
possível continuar esta estratégia de crescimento.

O objetivo é abrir um campus secundário já no ano letivo 2023/2024.

3 a 11 anos
2021/22

3 a 12 anos
2022/23

3 a 13 anos
2023/24

10 de 14

12 de 14

14 de 14

Ano Letivo
Capacidade 

atual por turma



John Ordovas
Membro do Conselho da BSL
Chairman da The Schools Trust

Empresário de referência na Educação e fundador de 
mais de 14 escolas internacionais de sucesso em todo o 
mundo.

Com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e
operação de escolas internacionais, é também o fundador da
British Schools Foundation e da The Schools Trust.

Possui uma licenciatura da London School of Economics e um
MBA do Instituto de Empresa de Espanha. Reside atualmente no
Reino Unido com a sua mulher e dois filhos.



Jessica
Ordovas
Gerente da BSL
Administradora da The Schools Trust

Executiva de referência no mundo da consultoria, tecnologia e
educação tendo, graças às suas competências
multidisciplinares, liderado com sucesso a inauguração da The
British School of Lisbon.

Possui uma licenciatura da London School of Economics e um
MBA da Università Bocconi (Itália). Reside atualmente em
Espanha com o seu marido e três filhos.



Michael
Elms
Co-Fundador de 4 escolas internacionais
e Administrador da The Schools Trust.

Com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento e
operação de escolas internacionais, é, atualmente,
responsável pela supervisão da The British School of Vilnius e
da The British School of Saint Petersburg.

Possui uma licenciatura da Brunel University e um MBA da
California State University - Sacramento (EUA).



A nossa equipa Liderada por Zoe Hubbard, a nossa equipa, de 25 funcionários, deverá crescer
para mais de 100 elementos nos próximos anos.

Zoe Hubbard
Head Teacher BSL 

Com mais de 25 anos de experiência no setor da Educação e
cargos de liderança, supervisão e gestão no Reino Unido e 

em escolas internacionais na Ásia.

Elodie 
Ebersveiller

Laura 
Power

Jack 
Barber

Dominic 
Mills

Michelle 
Clough

Karen 
Moodie

Nicola 
Clough

Allen 
Hubbard

Nimisha 
Caxaria

Erica 
Soogumbur

Nicola 
Carvalho

João 
Graça

Luana 
Baptista

Carlos 
Regatero

Isabel 
Mendonça

Colette 
Dutot

Matt 
Chamness

Amy 
Walker

Susana 
Serra

Melanie 
Dorier

Cristina 
Urwin

Isabel 
Mendonça



A nossa comunidade educativa

25

Portugal

Outros (+20 
nacionalidades)*

Com um grupo de alunos de mais de 30 

nacionalidades diferentes, a BSL é uma escola 

verdadeiramente internacional.

A maioria das famílias têm agora residência 

permanente em Lisboa.EUA

Reino Unido Espanha
Rússia

Brasil
China

França

Bélgica

* Argélia, Argentina, Australia, Bielorrúsia, Canada, Dinamarca, República Dominicana, Finlândia, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Kosovo, Líbano, Lituânia, México, Nepal, Países
Baixos, Nigéria, Noruega, Polónia, Roménia, Eslováquia, Suiça, etc.
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Singularidade 
do Belenenses
A construção de um campus no Belenenses garantirá 
que a escola será uma das melhores da Europa

No coração do bairro das embaixadas, com vistas espetaculares para o 
rio, a localização de um campus na Cidade Desportiva será 
verdadeiramente única e dará à escola uma oportunidade ímpar de se 
tornar uma referência europeia. 

A escola terá instalações de última geração, com amplos campos de 
jogos, áreas multiusos, laboratórios, salas de arte, salas de música e 
piscina interior.



Impacto
Positivo
O campus irá beneficiar de instalações de última geração.

O objetivo do campus é permitir uma oferta educativa integral dos 
3 aos 18 anos.

A ambição da BSL é criar uma escola internacional de referência a 
nível europeu com estudantes que ingressem nas mais 
prestigiadas universidades do mundo.

29



Piscina
A piscina partilhada terá 8 pistas e 25 m de comprimento, 
permitindo a natação competitiva.

Esta beneficiará de uma vista icónica sobre o Rio Tejo e a ponte 
25 de Abril e tornar-se-á um espaço ímpar para o clube.

Os balneários e a piscina terão uma entrada direta e independente 
ao lado do estádio para os sócios do clube.

A BSL será responsável pela manutenção do espaço.

30



Desporto / 
Futebol
A BSL pretende trazer uma nova dinâmica com a 
utilização diária dos campos de futebol secundários 
do clube.

Desta forma, será possível proporcionar aos alunos 
infraestruturas desportivas de grande qualidade.

31



Sinergias
A BSL acredita firmemente no desenvolvimento de 
sinergias que criarão valor adicional para ambas as 
organizações.

Além da parceria no uso da piscina e do campo de futebol, a BSL

acredita que irão surgir sinergias adicionais que crescerão ao longo do 

tempo. Essas sinergias são mencionadas de forma mais detalhadas no 

Envelope 2, mas delas gostaríamos de salientar:

• Alunos e pais da BSL tornam-se sócios do C. F. “Os Belenenses”

• A Escola acorda com o Clube um programa/protocolo que oferece 

bolsas de estudo para atletas do Belenenses.

• A Escola organiza em parceria com o Clube, entre outras 

atividades, campos de férias durante as pausas letivas.



Credibilidade
Os administradores têm experiência na criação de mais de 20 
instituições educativas em todo o mundo.

Após uma análise detalhada, a BSL está plenamente confiante de 
que consegue desenvolver (licenciar e construir) e financiar o seu 
novo campus no Belenenses, mesmo tendo apenas um direito de 
superfície sobre o terreno.

De seguida, apresentamos dois Case Studies distintos que 
demonstram a experiência e credibilidade dos nossos 
administradores no desenvolvimento de estabelecimentos 
educativos.

33



Case Study 1
The British School of Kuala Lumpur

Localizado numa área nobre residencial, o edifício aproveita 
todo o espaço utilizando os telhados para oferecer um espaço 
adicional para atividades desportivas e áreas de recreio.

• Terreno 28.900 m2
• ABC 27.300 m2
• Capacidade para 1.800 alunos (Pré-escolar, Primária e 

Secundário)
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Case Study 2
The British School of Vilnius

Campus de dimensões mais reduzidas, localizado numa área 
residencial nobre.

• Design moderno que faz um uso eficiente do espaço 
disponível.

• ABC 1.000 m2
• Capacidade para 120 alunos (Pré-escolar e Primária).

37
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Conclusão
A BSL acredita que o seu campus no Belenenses irá 
tornar-se numa referência internacional.

Ambicionamos criar uma oferta educativa diferenciada 
que permita o crescimento de múltiplas sinergias ao longo 
do tempo com o C.F. “Os Belenenses”

A equipa da BSL está empenhada em tornar esta visão em 
realidade tão depressa quanto possível.

41
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