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ão basta ter bons modelos de 'governance', é preciso ter boas pessoas.
Podemos ter modelos muito bons com pessoas muito más
- ou seja, isto também tem que ver com ética pessoal", refere,
em entrevista ao Negócios, CLARA RAPOSO, a primeira mulher eleita

presidente do ISEG. E economista, especializou-se em Finanças
Empresariais e em Corporate Governance. Em relação à auditoria

independente à CGD - que revela que os gestores receberam prémios
de gestão em anos de prejuízo -, a "Dean" do ISEG sublinha que "hoje
em dia a regulação sobre remuneração na banca já prevê mecanismos

que possam penalizar financeiramente os gestores (por exemplo,
implicando devolução de verbas de prémios ou pagamento postecipado,
ao fim de alguns anos) quando o banco tem maus resultados."

"Debaixo do Céu" é o segundo filme de NICHOLAS OULMAN. Sim, é mais

um filme sobre o holocausto. Mas também é mais um filme sobre

recomeços, escreve Susana Moreira Marques, que conversou com o

realizador. "E um mergulho numa época trágica da nossa humanidade.
Gera-se ali uma série de emoções. Uma pessoa pode sair um bocadinho

abalada. Mas [o documentário] acaba com uma ideia bonita sobre

os destinos grandes e os destinos pequenos: apesar de nós não

controlarmos os grandes destinos [do mundo], controlamos o nosso

e todos os dias podemos acordar e fazer algo de positivo", diz Nicholas
Oulman.
Nos próximos dias, tudo pode acontecer na VENEZUELA, desde

uma democratização até uma guerra civil, diz Andrés Malamud,
investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de

Lisboa. "O relógio está a contar para Nicolás Maduro. O prazo do

ultimato da União Europeia para convocar novas eleições livres na
Venezuela termina este sábado. Caso não o faça, também a Europa
se vai juntar aos EUA e reconhecer Juan Guaidó como Presidente

interino", escreve a jornalista Filipa Lino.



A 4 de fevereiro de 2004, Mark Zuckerberg lançava o FACEBOOK como
rede social para os alunos de Harvard. "Bastaram 15 anos para chegar
a uma empresa com um volume de negócios de 55,8 mil milhões de

dólares e lucros de 22 mil milhões", escreve a jornalista Alexandra
Machado. Mas adensam-se as polémicas relacionadas com rede social,

como o acesso aos dados pessoais dos seus utilizadores. Como será,

afinal, o futuro do Facebook?

LÚCIA CRESPO

Editora


