
Das 450 nomeações
feitas emmês e meio
73 forampara boys
Governo 63 nomeados têmligações ao PSD e 10 ao CDS 25 fizeram
parte de Governos PS Economia é o que mais nomeia Há 46motoris
tas e 119 secretárias Mais bempago ganha 5 821 euros o pior 474 euros
O Governo nomeou em mês e
meio 447 pessoas das quais 73
têmou tiveram ligações aosparti
dos da coligação Destas apenas
duas têmum salário inferior a três

mil euros Ministério da Economia

foi o que mais nomeou mas diz
poupar trêsmilhões por ano Des
de o amigo daministra ao ex se
cretário de Estado do PS passando

pelo sócio doministro vejaquem
são afinal osmembrosdos gabi
netesministeriais Governo conta

já com 46motoristas e 119 secretá
rias ACTUAL PÁGS 2 A 5
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Emmêsemeiojá foramentregues450jobs73saíramaosboys

Nomeações Um em cada quatro adjuntos tem ligações ao
PSDou CDS Fonte doGoverno consideraproporção razoável
Governo já nomeou 447 pessoas E não vai parar por aqui

RUI PEDRO ANTUNES

Lessjobfor the boys Tradução li
vre Menos tachos para os ami
gos O repto veio do ministro da
Economia Álvaro Santos Pereira
que defende que se existirem
menos cargos tambémhaverá
menos boys Mais longe foi aliás
o primeiro ministro que na
campanha eleitoral prometeu
acabar com o clientelismo Po
rém o DN fez as contas e o Go
verno nomeou em mês e meio
447 pessoas das quais 73 têm ou
tiveram ligações aos partidos da
coligação Destes apenas dois
têm um salário abaixo dos três
mileuros
Quando ainda fal

tam ser conhecidas

nomeações inclusi
ve as das Secretarias
de Estado do Minis
tério dos Negócios
Estrangeiros o Go
verno está ainda
atrás das 997 feitas

nosprimeirosdoismesesdo últi
mo mandato de José Socrates
mas não deixa de ter vários qua
dros partidários nas fileiras do
Executivo

Esquecendo a polémica ex
pressão boys é factual que exis
tem 63 membros de gabinetes
governamentais com ligações ao
PSD e 10 ao CDS PP Desde can

didatos em autárquicas e legisla
tivas passando por membros de
anteriores Governos laranjas
presidentes de concelhias e re
presentantes das jotas cerca de
um quarto dos 268 adjuntos es
pecialistas e assessores têmou já
tiveramumaligaçãoaospartidos
da coligação

Contactado peloDN fonte ofi
cial do Ministério dosAssuntos

Parlamentares que tem as atri
buições do anteriorMinistério da
Presidência garanteque nas no
meações o Governo opta sem
pre por promover o mérito e a
carreira profissional de cada um
Aprimeira competência a ter em
conta é o percurso profissional e
não a ligação partidária
Confrontado com os casos

apuradospeloDN amesmafon
te considera que à proporção
estas 73 pessoas com ligações aos
partidos de coligação são um va
lor razoável tendo emcontaque
tambémexistemmuitas pessoas
competentes nos partidos So

bre os militantes

que ocupam lugares
no Executivo e não
têmumvasto currí
culo ou umdestaca

do percurso profis
sional a mesma
fonte governamen
tal diz serem míni
mos

Nomeações incompletas
O actual Governo congratula se
por até agora estar longe das no
meações deJosé Socrates pro
pondo se fazer menos com
mais No entanto aos 268 asses
sores e especialistas somam se já
46 motoristas e as 119 secretárias
Ao todo são 447 nomeações in
cluindo as 14 da Caixa E»estas
29 ainda não foram reveladas no
sítedo Governo mas jáforampu
blicadasemDiáriodaRepública

O site do Executivo é omisso
acima de tudo em motoristas
Segundo o Governo foram até
agoranomeados 26 mas olhan
do para o Diário da República

percebe se que já foram contra
tados pelo menos 46
Depois do Ministério da Eco

nomia que fez 65 nomeações o
Ministério daAgricultura foi o
organismo que mais pessoal
contratou 58
O pódio é encerrado
peloministro dos
Assuntos

Parlamentares
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Os 73 partidários
Entreos 73membrosdoGovernoque já
tiveram ligações aos partidos há cinco
grandes grupos os que têm ou tiveram
recentemente umcargo na JSD osquejá
integraram gabinetes de um anterior

GovernoPSD osmilitantes funcionários
e dirigentes do partido os que já se can
didataram ou foram eleitos para cargos
políticos pelo PSD e por fim os dez que
já têmligações ao CDS PP Dentro destes

cinco grupos aqui ficam alguns casos O
DN divulgará ainda hoje na sua edição
online wwwdn pt a lista completa dos
73membrosdoGovernoque têmligações
aosdoispartidosdacoligação

A quota da
jota também 
serve para o
Governo 
7 JOTAS A tão conhe

cidaquota da jota na
Assembleia da Repú
blica também está
bem representada no
Governo Enquanto
Tiago Cartaxo conse
lheiro nacional da JSD
é especialista no gabi
nete do secretário de
Estado doAmbiente e
Ordenamento doTer

ritório Jorge Garcez
secretário geral ad
junto da organização
juvenil é assessor do
secretário de Estado

adjunto do ministro
daAdministração In
terna NoGoverno
está também JoãoMi
guelAnnes JSD A1
gés eAndréPardal e
Ricardo Sousa que fo
ram ambos delegados
da JSD ao último Con
gresso social demo
crata

O gabinete do pri
meiro ministro tam

bém conta comum exvice presidente da
Comissão Política Na
cional da JSD João
Montenegro que de
sempenha as funções
de adjunto de Passos
Coelho Ainda que
existamvários ex jo
tas no Executivo o
DN contabilizou sete

membros de gabinete
que continuam a de
sempenhar funções na
organização juvenil
Têm entre os 24 e os

30 anos e ganham
entre 3069 euros e os

3287 euros

Mudançade
corpolítica

significa
regresso
19 EX MEMBROSO PSD
voltou aoGoverno

Muitos adjuntos tam
bém Ao todo são 19 os

nomeadosque já ha
viam exercido funções
nos Executivos chefia

dos porDurão Barroso
ouPedro SantanaLo

pes Em alguns casos
sãoverdadeiras danças
das cadeiras Rita lima

foi chefe de gabinete da
secretária de Estado da

Saúde Regina Bastos
numGoverno Santa
na e agora é a chefede
gabinete do ministro da
Administração Interna
MiguelMacedo O mes
mo acontece comIsa

belNicoque foi adjunta
do secretário deEstado
dasObrasPúblicas Jor
ge Costa e agora exerce
asmesmas funções na
Secretaria de Estado do

Emprego
TambémPauloNu

nes Coelho foi chefede
gabinete deMiguelRel
vas então secretáriode
Estado daAdministra

ção Local e agora exer
ce omesmopapelna
Secretaria de Estado do
Ordenamento doTerri
tório Háaindacasos de

pessoas que repetem o
ministério mas exer
cem agora outras fun
ções como é exemplo
Marta Neves que foi
adjuntadoministro da
Economia noGoverno
deDurão Barroso e

agora é a chefe de gabi
nete deÁlvaroSantos
Pereira

Do dirigente
de concelhia
ao staff de
Passos

21 militantes Entre

adjuntos especialistas
e assessores encon

tram se diversos
membros ligados à es
trutura do partido Há
quem lidere ou já te
nha liderado conce
lhias como são exem
plo o adjunto da Se
cretaria de Estado dos
Assuntos Parlamenta

res AdemarMarques
presidente do
PSD Peniche o espe
cialista Luís Newton

Presidente da Secção
D do PSD Lisboa ou o
chefe de gabinete do
secretário de Estado
das Obras Públicas
CarlosNunes Lopes
presidente do
PSD Mangualde Há
tambémquemjá te
nha trabalhado para o
partido quando este
se encontrava na opo
sição como é exemplo
FranciscoAzevedo e

Silva que foi chefe de
gabinete da ex líder
do PSD Manuela Fer
reira Leite ou até o
staffde Pedro Passos
Coelho desde que che
gou à São Caetano à
Lapa Marta Sousa
Carlos Sá Carneiro ou

AntónioValle segui
ram todos para o Go
verno Contam se ain
da vários ex assesso

res do grupo

parlamentar socialdemocrata e vários
delegados ao último
congresso do partido
oXXXII

Os que já
concorreram

pelo PSD em
eleições
16 candidatos Entre

candidatos a eleições e
eleitos pelo PSD em
eleições autárquicas e
legislativas contabili
zam se 16 pessoas que
integram o Governo
como adjuntos e che
fes de gabinetes Da
amostra de eleitos

constam o ex deputa
do Joaquim Monteiro
agora adjunto de Pas
sos Coelho um ex ve
reador daCâmaramu

nicipal do Porto Paulo
Cutileiro adjunto de
Aguiar Branco e um
ex líder da bancada
do PSDnaAssembleia

Municipal de Lisboa
João Pedro Saldanha
Serra agora chefe de
gabinete do secretário
de Estado adjunto da
Defesa
Entre os candidatos

a eleições há ex can
didatos a deputados
como é exemplo

Gonçalo Sampaio e a
autarquias como é o
caso de Nuno Correia
ex candidato do PSD à

CâmaraMunicipal de
Castanheira de Pêra

ou deAntónio Lopes
ex candidato àCâma

raMunicipal daAzam
buja Há ainda vários
membros do actual
Governo de coligação
que se candidataram
pelo PSD ajuntas de
freguesia nas eleições
autárquicas de 2001
2005 e até nas últimas
que se realizaramno
final de2009

Também há

lugares para
o Largo do
Caldas

10CDS Osmembros com

ligações aoCDSestão
claro está nosorganis
moschefiadospor de
mocratas cristãos No

gabinete do secretário
deEstado daAdminis
tração Interna Lobo
dÁvila contam se três
membros AndréBar

bosajáfoi assessordo
grupoparlamentar Joa
naMachado integrou as
listas àAssembleiaMu

nicipal doCDSem2001
para aCMLeTiago Leite
o chefedegabinete

foio candidatodo CDSPPàCâmaraMunicipal
deSantarém em 2009

Nogabinete domi
nistro daSolidariedade
Social PedroMotaSoa
res estáTiago Pessoa
presidente do Conselho
Nacional de Fiscaliza

çãodoCDS e João Con
deixaque integrou as
listas do CDS nas últi

mas Legislativas
Nogabinete deCecí

liaMeireles está José
Amaral que integrou as
listas do CDS como su

plente nas eleições eu
ropeias NodeAssun
ção Cristas está o líder
dogrupomunicipal do
CDS PP naAssembleia

Municipal deVila Nova
deFamalicão Antero
Silva No deDaniel

Campeio estáCarolina
Seco candidatan °3do
distrito deViana àAR

peloCDS Jáno dePau
loPortas está o também

membrodo CDS Diogo
Henriques
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