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Cinco ‘mentes 
brilhantes’ disputam 
Primus Inter Pares

A 12ª edição da competição entrou na reta final com 
a entrevista dos cinco melhores candidatos pelo júri
Só depois da entrevista pelo júri 
é que nos apercebemos que, 
afinal, os cinco candidatos a 
Primus Inter Pares 2014/15 são 
muito descontraídos. Mesmo 
assim, enquanto aguardam pela 
sua vez perante Francisco Pinto 
Balsemão, António Vieira Mon-
teiro, António Vitorino, Estela 
Barbot e a vencedora da segun-
da edição do prémio, Raquel Se-
abra, aguentam bem os nervos.

Ficar para o fim não é fácil, 
concordam. Coube essa ‘sorte’ 
a Luís Afonso Nunes, 22 anos, 
que na reta final para ser cha-
mado, e longe dos restantes 

concorrentes, já acusava ner-
vosismo. “Os meus pais deram-
-me o nome de Luís, embora 
preferissem Afonso, porque me 
quiseram pôr a meio da tabela, 
para não ser sempre o primeiro 
a enfrentar provas, por exem-
plo”, conta o aluno do mestra-
do em Economia no ISCTE.

Desta vez, ficou para último, 
o que também não é fácil,  faz 
notar. Para chegar à entrevis-
ta com o júri, Afonso (como 
prefere ser chamado) teve, à 
semelhança dos outros qua-
tro finalistas, que ultrapassar 
outras duas etapas do Primus 

Inter Pares, uma iniciativa con-
juntura do Banco Santander 
Totta e do Expresso. Depois da 
candidatura, que obedece a re-
quisitos, como uma média final 
da licenciatura de 14 valores 
nos cursos de Gestão, Econo-
mia ou Engenharia, houve tes-
tes psicotécnicos para escolher 
24 candidatos, que passaram 
por um dia e meio de provas, 
em Peniche. Foi nesta fase que 
a Egor (empresa especialista 
em recursos humanos, respon-
sável pelo processo de seleção) 
escolheu os cinco finalistas.

Para cada um foi elaborado 

um dossiê que é apresentado 
ao júri no dia da entrevista e é 
com base nessa informação e 
no desempenho individual pe-
rante as questões que são esco-
lhidos os vencedores. Em jogo 
estão três MBA (mestrados em 
gestão) que serão oferecidos 
aos três primeiros classifica-
dos, numa business school na-
cional ou internacional, tendo 
direito de preferência o primei-
ro e o segundo classificados. 
Ao pagamento de matrículas 
e das propinas soma, em caso 
de ida para o estrangeiro, uma 
bolsa de €2500. Os vencedores 
serão revelados no dia 29 de ju-
nho, numa cerimónia que terá 
lugar no Pestana Palace Hotel, 
em Lisboa.

Depois dos nervos

Voltando a Afonso. É um ra-
paz dos números e está, desde 
fevereiro, no seu meio natu-
ral: é técnico superior no De-
partamento de Estatística do 
Banco de Portugal. “Sensação 
de alívio”, é como descreve o 
pós-entrevista, acrescentando 
que conseguiu o que queria: 
“Soltei-me e fui eu próprio”.

António Rodolfo Nona, 23 
anos, é o mais expansivo. Vem 
da Nova School of Business & 

Economics, onde está a fazer 
o mestrado em Finanças e tem 
o riso fácil, sempre com lara-
chas na ponta da língua. Tam-
bém opta por ser reconhecido 
pelo segundo nome e dispara, 
minutos depois da entrevista, 
que foi “um momento muito 
importante, muito interessan-
te e muito giro”. Garante que 
esteve “na desportiva” até ser 
selecionado finalista. Sobre o 
MBA diz que seria mais uma 
oportunidade para aprender, 
porque gosta de “ser estimula-
do intelectualmente”.

Quem mais expressou a ale-
gria após a prova com o júri foi 
Carolina Monteiro, 24 anos, 

melhor aluna do seu ano no 
mestrado em Sciences in Bu-
siness Administration no ISC-
TE. “Estou tão feliz!”, disparou, 
asseverando que conseguiu 
“aproveitar o ótimo momen-
to”. “Gostava de voltar lá para 
dentro!”, garante, com um 
entusiasmo e energia que, an-
tes, estavam escondidos pelos 
nervos.

A segunda mulher do grupo, 
Ana Rita Carvalho, 23 anos, 
foi a primeira a ser ouvida. 
“Estava muito nervosa, mas o 
júri pôs-me à vontade”, relata 
a engenheira. Fez um mestra-
do em engenharia biomédica 
no Instituto Superior Técnico 
e agora é consultora na IBM 
Global Business Services.

  Já Francisco Mendonça, 22 
anos, destaca, à semelhança 
dos restantes, que já se sen-
te vencedor por ter chegado 
à derradeira etapa do prémio 
e ter tido a oportunidade de 
interagir com o “ilustre” júri. 
Quanto ao MBA diz que está 
nos seus planos, mesmo que 
não o ganhe, irá fazê-lo devido 
ao “efeito catalisador” que o 
curso pode ter ao nível de mu-
danças no fio condutor da car-
reira profissional. 

   Ana Sofia Santos
assantos@expresso.impresa.pt

Em jogo estão três 
MBA que serão 
oferecidos aos três 
primeiros classificados, 
numa business  
school nacional  
ou internacional
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Da esquerda para a direita, em baixo: António Vieira Monteiro, Raquel Seabra, Estela Barbot e António Vitorino; e em cima: Luís Afonso Nunes, Ana Rita Carvalho,  
Francisco Pinto Balsemão, Carolina Monteiro, Francisco Mendonça e António Rodolfo Nona FOTO ANTÓNIO PEDRO FERREIRA

LUÍS AFONSO NUNES
  ^ Idade 22 anos
  ^  Curso Licenciatura e mestrado em 
Economia no ISCTE Business School

  ^  Percurso Técnico superior no 
Departamento de Estatística 
do Banco de Portugal, depois de 
um estágio na instituição. Antes 
disso, foi monitor da cadeira de 
macroeconomia no ISCTE. Tem 
paixão pela música (toca piano) e 
pelo futebol

ANTÓNIO RODOLFO NONA
  ^ Idade 23 anos
  ^  Curso Licenciatura em Gestão e 
mestrado em Finanças na Nova 
School of Business & Economics

  ^  Percurso Fez um estágio de verão 
no Boston Consulting Group. Fora 
da vida académica foi presidente 
das Equipas de Jovens de Nossa 
Senhora de Fátima, com várias 
ações de voluntariado e como 
monitor em campos de férias

CAROLINA MONTEIRO
  ^ Idade 24 anos
  ^  Curso Licenciatura em Gestão e 
Engenharia Industrial e mestrado em 
Science in Business Administration 
no ISCTE Business School

  ^  Percurso Analista na Winning 
Management Consulting, depois 
de ser monitora no ISCTE e de ter 
sido diretora de estratégia no ISCTE 
Junior Consulting. O voluntariado faz 
parte do seu currículo

ANA RITA CARVALHO
  ^ Idade 23 anos
  ^  Curso Licenciatura e mestrado  
em Engenharia Biomédica  
no Instituto Superior Técnico

  ^  Percurso Consultora na IBM Global 
Business Services. Faz voluntariado. 
foi monitora em campos de férias e 
integra a Organização  
Não Governamental BEST — Board 
of European Students  
of Technology

FRANCISCO MENDONÇA
  ^ Idade 22 anos
  ^  Curso Licenciatura em Economia 
pela Universidade do Porto e 
mestrado em Gestão na Nova 
School of Business & Economics

  ^  Percurso É analista de consultoria 
Estratégia & Operações FSI na 
Deloitte e antes disso fez um 
estágio na Inter-Risco Private 
Equity. Atleta federado de judo, 
também competiu em surf
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