
PRÉMIO PRIMUS INTER PARES

"É como um selo de qualidade e o
reconhecer do meu esforço e mérito"
Tomás Ambrósio, da Nova SBE, foi o vencedor da edição de 2019.
Daniel Proença, da U. Porto, e Nuno Calejo, do IST, foram 2. 0 e 3. 0

.

Os vencedores, com Tomás Ambrósio ao centro, acompanhados pelo júri que os elegeu primeiros entre os seus pares.

Tomás Ambrósio, um economista
de 23 anos, mestrando em Finanças
na Nova SBE, que trabalha em Ma-
drid, já o fez em Londres, deu a vol-
ta ao mundo no chamado gap year
(entre o secundário e os estudos

universitários) e criou uma empre-
sa digital ainda enquanto estudan-

te, foi eleito o "primeiro entre os

seus pares". O anúncio dos vence-
dores dos prémios Primus Inter Pa-

res 2019 foi feito durante uma ceri-

mónia de gala que ocorreu na noite
de terça-feira, 2 de julho, no Hotel

Ritz, em Lisboa. Dias depois de se

tornar o campeão da 16. a edição
deste concurso, apoiado pelo Banco

Santander, Tomás Ambrósio co-

mentava o trofeu conquistado:
"Este prémio é como que um selo

de qualidade e uma prova de reco-
nhecimento do meu esforço e mé-
rito."

Nos 2.° e 3." lugares do pódio do

Primus Inter Pares 2019 ficaram,
respetivamente, Daniel Proença
(segundo a contar da direita, nafoto),
de 26 anos, um economista a tirar o

mestrado de Gestão na Universida-
de do Porto e a trabalhar no depar-
tamento comercial da NOS, e Nuno

Calejo (primeiro a contar da esquer-
da), jovem engenheiro de 22 anos,
mestrando em Engenharia Aeroes-

pacial no IST, a desenvolver a sua

atividade na OutSystems.
E como entre os que não sobem

ao pódio não há vencedores nem
vencidos no Primus Inter Pares, em
4.° lugar cx aequo ficaram Catarina

Marques (de vermelho, nafoto),
22 anos, mestranda de Engenharia



e Gestão Industrial na FEUP, que
trabalha na Farfetch; e Daniel Cos-

ta (primeiro à direita, na foto), en-

genheiro físico de 23 anos, a tirar
o mestrado em Fusão Nuclear e a

trabalhar com reatores nucleares

no Instituto de Plasmas e Fusão

doIST.
Cada um dos três vencedores

tem agora direito a tirar um MBA,
financiado pelo Banco Santander,
parceiro do semanário Expresso e da

Egor - empresa líder no mercado do

recrutamento e seleção de quadros
profissionais - na atribuição deste

prémio. Aúnica diferença reside no
direito de preferência que cada um
dos premiados tem, face àquele que
lhe ficou atrás, na escolha da escola

onde vai realizar esta especializa-

ção. À sua disposição estão o lESE,
em Barcelona, a IE Business School,
em Madrid, o Lisbon MBA (da
U.Católica e da NOVA), o ISCTE,
o ISEG ou a Porto Business School.

Os quartos classificados levam
como prémio um curso de pós-gra-
duação e a glória de terem termina-
do no exclusivo grupo dos cinco fi-
nalistas de entre perto de cem can-
didatos.

"A relevância deste prémio é que
o próprio júri não é académico, ou

seja, é um júri experiente, da indús-
tria e da economia real, e isso acaba

por dar valor ao facto de ter sido

eleito o primeiro entre os meus pa-
res", explicou Tomás Ambrósio.

E do júri fizeram parte, nesta edição

(na foto, da esquerda para a direita,
atrás dos premiados), António Viei-
ra Monteiro, Esteia Barbot, Francis-

co Pinto Balsemão, Raquel Seabra e

Miguel Poiares Maduro.
Ainda antes do início do evento,

o chairman do Banco Santander,
Vieira Monteiro, comentava o facto
de haver cada vez mais candidatos

de ano para ano e o seu elevado "ní-
vel técnico, científico e emocio-
nal". No seu discurso, durante a ce-

rimónia, Vieira Monteiro garantiu:
"O Santander sempre apoiou o en-
sino universitário (...) e vai apoiar
cada vez mais, porque desses apoios
crescerão as elites que hão de gover-
nar este país e criar mais empresas."
Ver mais em www.dinheirovivo.pt/seccao/

/campus-santander-universidades-2oiQ

"O Santander sempre
apoiou o ensino
universitário (...)e vai

apoiar cada vez mais,

porque desses apoios
crescerão as elites que
hão de governar este

país e criar mais

empresas."
—VIEIRA MONTEIRO

Chairman do Banco Santander


