
PRIMUS INTER PARES

Os engenheiros também têm
a ambição de gerir empresas
Maioria dos finalistas do maior prémio de gestão do país vem de engenharia
equer liderar negócios. O Primus Inter Pares dá-lhes asas com a oferta de MBA

Em cima, os cinco finalistas do prémio Primus Inter Pares: Daniel Costa, Nuno Calejo, Catarina Marques, Daniel
Proença e Tomás Ambrósio. Em baixo, Esteia Barbot e António Vieira Monteiro (chairman do Santander Totta),
membros do júri, e Inês Oom de Sousa, administradora do Santander Totta fotos luís sousa



Já foram apurados os cinco
finalistas do Primus Inter
Pares 2019, o maior pré-
mio de gestão em Portugal
que se propõe descobrir
futuros líderes de empre-
sas no meio universitário,
promovido pelo Expresso
e o Santander Totta. Uma
novidade este ano é que a
maioria dos finalistas vem
da área de engenharia, mas

partilham todos da mesma
vontade de criar empresas,
liderar negócios e trazer um
novo cunho à gestão.

Os finalistas reuniram
esta semana com o júri, com
vista a passar à nova fase em
que serão eleitos os três ven-
cedores. Em jogo está um
MBA com propinas pagas
numa escola de negócios
nacional ou internacional.

Este mundo não é o deles

Entre os cinco finalistas ao
prémio de gestão, três vêm
da área de engenharia. É o

caso de Catarina Marques,
engenheira industrial re-
cém-formada que vai traba-

lhar numa empresa tecno-
lógica, sector que considera
ser "de ambiente estimulan-
te e com poucas barreiras a
implementar ideias novas".
Diz ser talhada para "reso-

lução de problemas e che-

gar à melhor solução possí-
vel", daí gostar de logística
e pensar em novas formas
de otimizar recursos e cus-
tos. Praticante e juíza de gi-
nástica artística, assume-se
como uma "personalidade
vermelha" e líder nata. "Já
desenvolvi a parte técnica e

analítica como engenheira,
era importante ter o com-
plemento do MBA na ver-
tente de gestão e liderança".

O jovem engenheiro físi-
co Daniel Costa é instrutor
federado de artes marciais
e ocupa-se de momento
com reatores de fusão nu-
clear. "No futuro vejo-me
mais a fazer algo na área da

gestão. Com os progressos
tecnológicos vai ser preci-
so uma mudança, e sinto
que posso trazer aqui o

meu background de enge-
nharia", refere, lembran-
do que "todos os CEO das

empresas de maior valor,
Google, Apple, Facebook
e Amazon, eram engenhei-
ros". Para ele o Primus é "a

oportunidade para realizar

um potencial fora da minha
zona de conforto, há uns
anos via-me a continuar a
estudar física como profes-
sor e investigador no IST".

Nuno Calejo vem da área
de engenharia aeroespaci-
al e assume que "gostava
de ser líder, estar à frente
de empresas, e este prémio
que procura os líderes do
futuro faz todo o sentido
para mim". Diz que "des-
de cedo queria combinar
gestão e engenharia", faz
voluntariado e está a aca-
bar a tese de mestrado so-
bre inteligência artificial.
"Estamos a viver a quar-
ta revolução industrial, o

paradigma está a mudar
e a transformação vai ser
abrupta, não dura décadas
ou séculos como as anterio-
res. Os líderes têm de estar
preparados para acompa-
nhar a mudança", defende.

Formado em economia,
o finalista Daniel Proença
até trabalhou como carteiro

para financiar os estudos
da faculdade. Sensível a
causas sociais, frisa ter tido
"a felicidade" de trabalhar
com empresas da Faculda-
de de Economia do Porto
"que procuram transformar
jovens estudantes em futu-
ros líderes sociais". Sobre o

prémio do Primus, não tem
dúvidas de que "o MBA é

uma ambição de todos nós

para alimentar a veia de em-
preendedor, é um sonho".

Tomás Ambrósio é outro
finalista do Primus da área
de economia. Aos 23 anos
está a trabalhar num fundo
de private equity em Ma-
drid, é professor assistente
na Nova — e aos 18 anos já
tinha escrito um livro de-
pois de passar um ano a vi-

ajar pelo mundo. "Sei que
sou um líder, mas não que-
ro lançar empresas só para
dizer que sou CEO", frisa,
defendendo "que é preciso
mudar a forma de pensar e

de trabalhar, acabar com a
cultura de títulos e de for-
malismos. Quem conseguir
motivar as pessoas, passar
uma visão e transformar a
sociedade, é que vai ser o

líder do futuro".
Os vencedores do Primus

Inter Pares eleitos pelo júri
(composto por Francisco
Pinto Balsemão, António
Vieira Monteiro, Esteia Bar-
bot, Raquel Seabra e Miguel
Poiares Maduro) são anun-
ciados na gala que decorre
em Lisboa, a 2 de julho.

CONCEIÇÃO ANTUNES

cantunes@expresso.impresa.pt

CINCO FINALISTAS APURADOS PARA O PRÉMIO DE GESTÃO

Catarina Marques
¦ Idade 22 anos

¦ Percurso académico
A terminar o mestrado em

Engenharia e Gestão
Industrial na Faculdade de

Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP)
¦ Atividades profissionais
e outras Começa em
setembro a trabalhar na

Farfetch, onde está de
momento a estagiar no
âmbito da tese de
mestrado. Desde sempre
envolvida em associações
de estudantes, continua
ligada àEuropean Students
of Industrial Engineering
and Management (ESTIEM)

na organização de eventos
a nível internacional. Gosta
de viajar, faz boxe e é

praticante de ginástica
artística desde os quatro
anos, modalidade em que
também é juíza.



Daniel Costa
¦ Idade 23 anos
¦ Percurso académico
Formado em Engenharia
Física pelo Instituto Superior
Técnico (IST), está a
terminar atese de mestrado
sobre fusão nuclear
¦ Atividades profissionais e
outras Está a trabalhar em
reatores de fusão nuclear da
família 'tokamak', em
particular no reator ISTOK
do Instituto de Plasmas e

Fusão Nuclear do Técnico. É

praticante e instrutor
federado de artes marciais,

designadamente de tang
soo do, considerando que
"ajuda imenso a ter foco e

autodisciplina". A música é

um elemento importante
nasuavida, e um dos seus
hóbis é tocar guitarra. "Lá
em casa tocamos todos e

fazemos jam sessions."
refere.

Daniel Proença
¦ Idade 26 anos
¦ Percurso académico
Licenciado em Economia
pela Universidade do Porto,
está a terminar o mestrado
em gestão comercial
¦ Atividades profissionais
e outras Está a trabalhar na
NOS, em gestão comercial e

marketing estratégico, e

anteriormente esteve na
KPMG. Esteve envolvido em
várias organizações da sua
facu Idade e foi cofu ndador
da U.Dream, empresajúnior
social que acompanha
crianças com saúde débil e

reúne apoios de empresas
para realizar os seus
sonhos. Para financiar os

seus estudos, trabalhou
num ca// centere também
como carteiro. Jogou futsal
federado, participou em

provas de atletismo e adora
jogar futebol com amigos.

Nuno Calejo
¦ Idade 22 anos
¦ Percurso académico
A terminar o mestrado em

engenharia aeroespacial ne

Instituto Superior Técnico
¦ Atividades profissionais
e outras Está a fazer o
mestrado na Outsystems e

lançou umastartupque
está prestes a arrancar, a

MyNutriScan na área de

nutrição, com base numa
aplicação para ajudar o
consumidor afazer
"compras informadas" no

supermercado. Continua
ligado àjunitec, empresa
júnior do Técnico para
empreendedorismo no
meio estudantil. Fez

voluntariado na índia
durante seis meses, toca
guitarra e já teve uma
banda de garagem. Adora

jogar futebol, "para mim, é

uma espécie de meditação"

Tomás Ambrósio
¦ Idade 23 anos
¦ Percurso académico
Licenciado em Economia e

com mestrado em Finanças
pela Nova SBE

¦ Atividades profissionais e

outras Está a viver em
Madrid eatrabalhar no
fundo Qualitas Equity, cem
setembro vai trabalhar na

McKinsey Portugal. É

professor assistente na
Universidade Nova, e no
último verão fez um estágio
na Goldman Sachs, em
Londres. Tirou um ano para
viajar pelo mundo após
fazer o secundário, o que o
levou a escrever e publicar
aos 1 8 anos o livro "Gap Year
Levado ao(s) Extremo(s)".
Na facu Idade, lançou a

plataforma Limpa-m'isto
dedicada aserviços de

limpeza, inicialmente
virados para estudantes.


