
ALTOS

Teodora
Cardoso
Economista

Recebeu o prémio Carreira de
2019 atribuído pela Ordem dos
Economistas e ficou a promes
sa de idêntico reconhecimento

por parte do Presidente da Repú
blica que lhe entregou este pré
mio O mesmo é dizer que Marce
lo Rebelo de Sousa irá brevemen
te condecorá la

Miguel
Pinto Luz

Vice presidenteda
Câmara de Cascais

Foi nomeado para o conselho
global do World Summit Awards
uma iniciativa criada no seio das

Nações Unidas que promove e
distingue as melhores empresas
startup na área de conteúdos di
gitais e aplicações A nomeação
é em si mesma o reconhecimen

to dos projetos que o concelho de
Cascais tem promovido nos últi
mos anos — e que lhe têmvalido
prémios internacionais

E BAIXOS

José
Neves
Fundador

da Farfetch

É normal que um investidor apro
veite a valorização das ações das
empresas nas quais investiu pa
ra realizar mais valias Por isso
é normal que a Conde Nast que
foi um dos primeiros investido
res da Farfetch tenha decidido
vender os seus 6 Já os motivos

para a venda desta participação
dão mais que pensar foi noticia
do que a Conde Nast saiu da Far
fetch por estar preocupada com
a gestão da empresa nomeada
mente com o dinheiro que está a
ser gasto em marketing Uma saí
da que não é nada boa para o pró
prio marketing da Farfetch

LUÍS
Magalhães
Ex presidente
da Deloitte

A estrutura utilizada por 48 sóci
os da consultora Deloitte através
da qual fizeram chegar a Portu
gal €53 milhões por via de soci
edades sedeadas em Malta foi al
vo de denúncias à Procuradoria

Geral da República à Comissão
do Mercado de Valores Mobiliári

os ao Banco de Portugal e ao Fis
co É uma operação suspeita de
ter sido feita para pagar menos
impostos e o Ministério Público
já a está a investigar Luís Maga
lhães é um desses sócios — efoi
presidente da Deloitte em Portu
gal durante muito tempo até es
te ano
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