Nota de Imprensa

Estudante de Economia da NOVA vence Prémio
Primus Inter Pares


Francisco Farto e Abreu, mestre em Economia na NOVA School of Business and
Economics, evidenciou-se entre 90 candidatos



João Alexandrino, da NOVA, e Miguel Cabrita Teixeira, do Instituto Superior Técnico,
foram também premiados



Os três estudantes terão o privilégio de frequentar um MBA numa Business School



Os prémios foram entregues ontem à noite, na gala do Prémio Primus Inter Pares,
que se realizou no Hotel Pestana Palace, em Lisboa.

Lisboa, 27 de Junho de 2014 – Francisco Farto e Abreu, estudante de Economia da NOVA
School of Business and Economics, é o grande vencedor da 11ª edição do Prémio Primus
Inter Pares. No 2º lugar ficou João Alexandrino, também proveniente da NOVA School of
Business and Economics, mas da área de Finanças. O 3º lugar do pódio foi ocupado por
Miguel Cabrita Teixeira, estudante de Engenharia de Materiais do Instituto Superior Técnico.
Os três estudantes destacaram-se entre 90 candidatos, após várias fases de selecção, e
terão agora a oportunidade de frequentar um MBA numa Business School de prestígio
nacional e internacional – o IESE, em Barcelona, o Instituto de Empresa, em Madrid, o
Lisbon MBA (Universidade Católica e Universidade NOVA), o ISCTE, o ISEG e a Porto
Business School, sendo que os primeiros terão a preferência na escolha do MBA.
Carolina Perry da Câmara, estudante de Finanças da Católica Lisbon School of Business
and Economics, e Fábio Gomes Guerra, estudante de Finanças do ISCTE Business School,
ficaram no 4º lugar e terão a possibilidade de frequentar um curso de pós-graduação numa
Universidade portuguesa.
O processo de apuramento dos finalistas decorreu entre Dezembro e Maio, repartido em
várias fases de selecção, que incluíram provas no exterior e entrevistas por parte do júri,
que é constituído por ilustres personalidades: Dr. Francisco Pinto Balsemão (Presidente),
Dr. António Vieira Monteiro (Vice-Presidente), Dra. Estela Barbot, Dra. Raquel Seabra e Dr.
António Vitorino.
O Primus Inter Pares foi criado pelo Banco Santander Totta e pelo Jornal Expresso, com o
objectivo de contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de rigor, de profissionalismo e
de excelência na gestão de empresas. O Primus é hoje um prémio de excelência, que tem
permitido distinguir e premiar os melhores estudantes economistas, gestores e engenheiros,
concedendo-lhes acesso a uma formação académica complementar de grande prestígio.
Esta iniciativa insere-se no âmbito da política de responsabilidade social do Banco
Santander Totta, que tem como principal área de intervenção o apoio ao Conhecimento e ao
Ensino Superior.

