
PERSONALIDADE DO ANO

Exemplos
inspiradores
precisam-se

O prémio personalidade do ano Excellens Oeconomia
distingue quem tenha contribuído, de forma decisiva,
para encontrar soluções disruptivas. Trata-se
de premiar líderes que sirvam de referência para o país.
FILIPE S. FERNANDES

Com
este prémio pre-

tende-se salientar a

personalidade que,

pelo seu desempenho
em 2013, tenha contri-

buído de forma decisiva para encon-
trar soluções disruptivas. Como assi-

nala António Correia, da PwC, quer-
se que estes líderes "sirvam de refe-
rência para o país, para os seus pares
e para uma camada jovem que preci-
sa de inspiração positiva".

No prémio para a personalidade

que marcou 2013nãose alteraram os

objectivos, mas "do mesmo modo que
no ano passado decidimos fazer uma

atribuição especial, nesta edição po-
demos também fazê-lo a algum factor

que tenha e esteja a contribuir para a

melhoria da prosperidade nacional"

acrescenta António Correia. O ano

passado a fusão da Universidade de

Lisboa e da Universidade Técnica de

Lisboa recebeu uma menção especial.
A personalidade que marcou de

forma indelével 2013 tem de preen-
cher um caderno de encargos porme-
norizado e que desenha um percurso
intenso e disruptivo, além de exigente
em termos de capacidade de lideran-

ça e de influência. Exige-se ainda que
tenha procurado ser exemplar na for-
ma como lida com a sua vida pública e

privada, que seja eticamente irre-

preensível, se tenha mostrado preocu-

pado com a geração futura e possa ter
tido impacto em políticas, legislação,

regulação que tenham contribuído

para o avanço económico do país.B

6 REGRAS

As seis faces de uma
personalidade disruptiva

Existem seis factores que contribuem para formar o conceito de perso-
nalidade disruptiva. Da liderança à inovação e criatividade, passando

pelo papel desempenhado na comunidade.

1 CONTRIBUIÇÕES NA ÁREA DE RELEVÂNCIA
• Contribuições na área de relevância: impacto e influência das suas

ideias em outras áreas e no médio e longo prazo; ser reconhecido pelos

pares e que os seus modelos sejam adaptáveis à realidade e contexto

português.

2 LIDERANÇA
• Capacidade de mobilizar a organização e influenciar os principais

agentes com que a organização interage; é considerado um "role

model" e tem capacidade de execução da visão e estratégia definida

pela organização e é objecto de emulação.



3 INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE
• Neste item reflectem-se a capacidade de perseverança

e de desenvolvimento e de transferência de soluções inovadores

além da capacidade de fazer crescer a organização através de acções

disruptivas.

4 CONSISTÊNCIA E CARREIRA
• É considerado um arco de tempo de cinco de carreira como

forma de perceber o percurso e a sustentabilidade das boas ideias

e estratégias.

5 COMUNIDADE E COESÃO SOCIAL
• Desenvolvimento de actividade não remunerada na sociedade

civil, disponibilidade e capacidade para apoiar e promover a cidadania

activa e qualidades e competências que facilmente o fariam mentor.

6 PORTUGAL
• Avalia-se a contribuição dada para as mudanças e

transformações actuais do país, para o reconhecimento do país no

mundo e para o activismo e mobilização da sociedade civil. Conta ainda

capacidade de comunicar, explicar conceitos críticos e ideias novas.


