
Só 40 das novas nomeações
têm ligação a PSD ou CDS
Estado Das 196 novas escolhas para empresas direções gerais e equiparados 74 são da cor política do Governo
De um total de 1016 nomeações
para administração direta e indire
ta do Estado e sector empresarial o
Governo garante que apenas 196
são novas Entre estes estreantes o

DN apurou que pelo menos 74
cerca de 40 dos escolhidos têm

ligações ao PSD ou ao CDS Exchefes de gabinete autarcas as
sessores ou dirigentes partidários

foram nomeados paradireções ge
rais é regionais bem como para
empresas Governo defende se di
zendo queesta é uma fase de tran
sição Embreve lei obrigaráa exis

tência de concursos públicos para
estes lugares que terão de ocorrer
até 2013 Ou seja nomeados estão
a prazo O ex vice presidente da
Câmara do Porto Paulo Morais

considera as escolhas para a EDP o
caso mais dramático apelidando
escolhidos de superboys Mas diz
ser impossível fazer pior do que
Sócrates
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40 das novas nomeações
forados gabinetes
sãodacor doGoverno
Partidos De um total de 1016 nomeações para administração direta e indiíeta doEstado e sector
empresarial o Governo garante que apenas 196 são novas Dentro destas designações o DN apurou que
pelomenos 74 cercade 40 dos escolhidos têm ligações ao PSD ou ao CDS Ex chefes de gabinete autarcas
assessores ou dirigentes locais ocuparamdiversos cargos emdireções gerais e regionais bemcomo emempresas públicas
Governo defende se dizendo que esta é uma fase de transição Embreve lei obrigará a existência de concurso

RUI PEDRO ANTUNES MARINA
MARQUES e SÍLVIA FRECHES

PedroPassosCoelho adaptouumafrasedita
porGuterresnadécadade90 Nojobsforthe
boys ao garantir não levar para oGoverno
amigos colegasouparentes mas simosmais
competentes AoqueoDNapurou emem
presaspúblicas direçõesgerais e equipara
dos hámais de 74 pessoas com ligações aos
partidosda coligação Reconduções egabine
tes àparte Passos Coelhodiz que oGoverno
fez 196novasnomeaçõespara estes cargos o
que significaque cercade40 são das cores
políticas do Executivo
Asegurança social a saúde o emprego o

sectorempresarial doEstado e numamenor
escala aeducação acultura e a agricultura
são as áreasondeoGoverno colocoumilitan
tes ou amigos do PSD edoCDS Alémdedi
retores gerais hádezenasdedistritais emal
gumas destas áreas ocupadas porpessoas
com ligações ao PSDeCDS Aestes somam
se aindacercadeumacentena demembros
dosgabinetes comligaçõespartidárias
O antigo vice presidente daCâmarado

Porto e atual dinamizadordaAssociaçãoCí
vicaTransparênciae Integridade PauloMo
rais diz compreender que oGoverno esco
lhaos cargosde topo poisajudam aexecutar
aspolíticas masalerta que nãodevemseras
estruturas distritais aescolherdiretores regio
nais Esse éumproblema
FontedoGoverno desvalorizou estas no

meações lembrandoque emmuitos destes
casos aspessoas estãonos cargos em stand
by poisembrevevaiseraprovadaumaleique
iráobrigaràexistênciade concursospúblicos
Apartirdaí esses cargos têmde sersujeitosa
concurso até2013

Emprego eCultura
Sai socialista entra social democrata

Nãopondoemcausao currículo dos escolhi
dos é certo quealgunsdestes casos resulta
ramnumaautênticalógicada cadeira quen
te em que saírammilitantes socialistas para
entrar sociais democratas O Instituto de
Educação e Formação Profissional IEFP é
umdessescasos Omilitante socialistaFran
ciscoMadelino foi exonerado de presidente
deste organismo sendo substituído por um
quadro do instituto com ligações ao PSD
Madelino que esteve no instituto pratica
mente tanto tempo como oGoverno socia
lista veio apúblico dizer que estas substi
tuições devemservistas com normalidade
acrescentando Não háaqui nenhumdra
ma Apráticaé de facto corrente Paraoseu
lugar foi o economistaOctávio Oliveira que
foi vereadordaCâmaradeTorresNovas pelo
PSD ejá haviaocupado o cargo device pre
sidentedo IEFPentre 2004 e2005 E não foi
sozinho

Os vogais daadministração recrutados
nos quadros do IEFP têm ligações aos dois
partidos deGoverno FélixReinaldoEsménio

fezparte dosTrabalhadoresSociaisDemocra
tas TSD e FranciscoXavierdAguiartemli
gações aoscentristas pois foimembrodoga
binete deestudosGonçalo Begonha daJu
ventude Popular
Adançadascadeiras tambémseestendeu

àAgênciapara oInvestimentoeComércioEx
terno dePortugal empresapública Depois
do agora deputado do PS epróximo de José
Sócrates BasílioHorta terabandonadoapre
sidência deste organismo foi nomeadopara

o cargo o ex conselheiro económicode Pedro
PassosCoelho Pedro Reis Mas tambémnão
écaso único no organismo Hámais três vo
gais executivosdaAICEPqueforamchefes de
gabineteministeriais noGoverno deDurão
Barroso Pedro PereiraGonçalves chefiou o
gabinete deMiguel Frasquilho naaltura se
cretário de Estado doTesouro e Finanças
sendo colega de Executivo deAlmeida de
Lima quechefiouodaministradosNegócios
Estrangeiros Teresa PatrícioGouveia Pelo
mesmo Governo passouManuel Mendes
Brandão mascomo chefedegabinete do na
altura ministro daDefesa Paulo Portas
Até naCultura senotouatrocadecores Há

menosde ummês o secretário de Estado da
Cultura Francisco JoséViegas exonerou da
Fundação Berardo o ex ministro socialista
AntónioVitorino eFernandoFreire deSousa
maridode ElisaFerreira esecretário deEsta
donoGovernodeGuterres ambosnomea
dospela ex ministraGabrielaCanavilhas Por
outro lado Francisco JoséViegas designou
JoãoBarros ex chefe degabinete deJoséPe
droAguiar Branco ministro daJustiçanoGo
verno Santana como administrador na
qualidadedomembro Estado
Omesmo aconteceu naDireçãoRegional

deCulturado Centro Nomeadopelo Gover
no PSpara liderar o organismo AntónioPe
droPita pediu ademissão quandooExecuti
vode PassosCoelho tomouposse Parao seu
lugarregressou a ex deputadadoPSD Ceies
teAmaro Alémde recordarque jáocuparao
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cargoentre 2002 e 2005 aresponsáveldesta
couaoDNo facto deterassumido umcargo
queestavavago
Apolémicadasnomeaçõesdeubalas aos

críticos doGoverno nomeadamente ao lí

der daoposição António José Seguro mas
tambémdesiludiu alguns sociais democra
tas O antigo presidente do PSD Marques
Mendes aconselhou mesmo o Governo a
evitar o clientelismo O social democrata
lembrou no entanto osdados doGoverno
80 dos casos correspondemarecondu
ções Nomeio dapolémica PassosCoelho
garantiu que nuncanenhumoutroGoverno

disponibilizou tanta informação e no
meou tãopoucagente Umaabordagemdi
ferente teveoministro dos NegóciosEstran
geiros Paulo Portas que referiuque as pes
soas não podemserprejudicadaspor serem
militantes deumpartido
Já Paulo Morais acreditaque as nomea

çõesnaadministraçãopúblicavãomelhorar
quando entraremvigoranovalegislaçãoque
vai obrigar aqueestes cargos sejam escolhi
dosporconcursopúblico Aíhouve coragem
do primeiro ministro Poroutro lado Paulo
Morais destacaque é impossível fazer em
matéria denomeaçõespior do queo anterior
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Governo Resta é saberse o queesteGoverno
vai fazer ébomoumau

SegurançaSocial democrata
Cincono institutoedozenasdistritais

Cincomembros no Instituto daSegurança
Social e doze centros distritais são ocupados
porpessoas com ligações ao PSD e ao CDS
Vereadores assessores edirigentespartidá
rios foramescolhidos paradiversas estrutu
ras distritais de ÉvoraaoMinho
Começando pelo Instituto daSegurança

Social todo o conselhodiretivo tem ligações
à coligação Apropriapresidente MarianaRi
beiroFerreira eravereadoradaCâmaraMu
nicipal deCascais peloCDS O seu vice Mi
guelCoelho foi assessorparlamentardoCDS
tal como o vogal JoaquimCaeiro Omesmo

acontece cornosvogaisAntónioRapoula exmembro da Assembleia Concelhia do
CDS Lisboa e LuísMonteiro ex assessor
parlamentardo PSD
Em 12 das estruturas distritais daSeguran

çaSocial há umdesfile de figuras da política
localParaoCentroDistritaldaSegurançaSo
cial CDSS deÉvora foi escolhidaumadepu
tadamunicipal doPSDemMontemor o No
vo SóniaFerro eemPortalegreoex presiden
tedoPSDlocalediretordistritaldacampanha
de PassosCoelho JoãoCarlosCanijo
Àmedidaque se sobe nomapa as cores

nãomudam EmSantarémfoi nomeado o

presidente daconcelhia do CDS deAlpiarça
TiagoMarques Leite TambémemLeiria foi
¦designada umaexcandidataavereadoranas
listas do PSD àautarquialocal EmCastelo
Branco o escolhido foiMeloBernardo can
didato adeputado peloPSD nas legislativas
de 2005 EmViseu oescolhido foi um ex te
soureiro distrital do PSD no cavaquistão
JoaquimSeixas
NoCDSSdeAveiro opresidentedaCâma

raMunicipal deMurtosaeleitopelo PSD San
tosSousa abandonouaautarquiaparaocu
paro cargoOmesmoaconteceunoPorto on
deManuelSampaio Pimentel deixoude ser
vereadordeRuiRioparapresidiro centro Na
mesmaestruturafoi colocadaumavereadora
do PSDnomunicípiodeGaia AnaVenâncio
Casos similares aconteceram nos centros

distritais deBraga comRuiBarreira líder do
CDS Guimarães VilaReal comJosé Rebelo
candidato nas listas doPSDavereador à au
tarquia e emBragança comMartinhoNas
cimento ex deputadomunicipal eleitonas
listas doPSD Ocasomais recenteaconteceu
noCDSdeViana do Castelo parao qual foi
nomeado presidente PauloVale vice presi
dente da distrital do PSD local

Saúde

Hospitais pintadosde laranja eazul

Onzegestores de centroshospitalares euni
dadeslocais de saúde equatro administrado
res de administrações regionais de Saúde
ARS fazemdaSaúde apar daSegurançaSo
cial umadas áreas emmaiorevidênciaquan
do se fala denomeações
Muitas vezes as próprias administrações

hospitalares têmmais doqueumgestor liga
do aospartidos dacoligação AUnidadeLo
caldeSaúdedaGuarda temcomopresiden
teaex deputadadoPSDAnaManso que ain
da tem na sua equipa de gestores Luís
Martins delegado aoCongresso do PSD em
2010 No CentroHospitalarViseu Tondela
também estão dois sociais democratas
Ermida Rebelo eRuiMelo PSD Viseu
Já a presidência do CentroHospitalar da

Covada Beiramudoudecor João Casteleiro
ligado ao PS foi substituído porumantigo
mandatáriopolíticodo CDS MiguelCastelo
Branco numaequipaque conta comuma
ex candidataadeputadapelo PSDnasúltimas
legislativas OrmindaSucenaOHospital de
Farotemigualmente dois sociais democratas
comoadministradores GraçaPereira ex can
didata a deputada eLuísCunhaMartins de
putadomunicipaldo PSD emPortimão
Parao IPOdoPortofoinomeado comoad

ministradorFranciscoGonçalves presidente
doPSD Paranhos Ocentrohospitalar daIn
victaé presididopelo democrata cristão Fer
nandoMegro ComissãoPolíticaCDS Porto
EmCoimbra JoséMartins Nunes umex se
cretário deEstadodeCavacoSilva foinomea
dopara presidiroCentroHospitalardeCoim
bra AsARS tambémtêmdiversosmilitantes

doPSD nadoAlentejo Paula Ribeiro candi
datapelo PSDàsEuropeias nadoCentro Jo
séManuelTereso integrou a lista àjuntada
Tocha enadoNorte CastanheiraNunes an
tigovereadordoPSDemBarcelos

Educação
Maioria social democrata

Naáreadaeducação trêsdosquatronomea
dos já foramcandidatos adeputados pelo
PSD É ocasodeGonçaloXufre Silva líderdo
PSD Alverca quefoinomeadopresidenteda
AgênciaNacionalparaaQualificação ANQ
Unsmeses depois deassumiro cargo contra
touHelderBarretoparadiretor doNúcleode
RecursosHumanos eDesenvolvimento Or

ganizacional que era seu coleganabancada
municipal do PSD na Assembleia de Vila
FrancadeXira o quemostraque às vezes o
Governonão está diretamenteligado às desi
gnaçõesde militantes
Quanto a direçõesregionais háduasquejá

foramatribuídasaex candidatosadeputados
Umdo PSD pelo círculo de Faro AlbertoAl
meidaOu seja é diretorregionalde Educação
doAlgarve EMariaCastelo Branco que inte
groualistadePauloPortas emAveiro Ou seja
é diretora regionaldaeducaçãodocentro

Agricultura
Umadireçãogeral eduas regionais

Aagriculturanão é exceção e desde aveteri
nária às pescas sãovarias a s escolhas depes
soasligadas aospartidos Parapresidenteda
Direção Geral deVeterináriafoiescolhidoum
deputadomunicipal deGuimarães do CDS
Alexandre Brito Também nomeados para
esta áreaforam overeadordoPSDdeMonta

legre Adelino Bernardo e ocandidato a de
putado pelo CDS ManuelCardoso ambos
integramagora aDireçãoRegionaldeAgricul
tura e Pescas doNorte Seriaparamimmui
to infeliz se o lado relevante daminhavida se

resumisseatersidocandidatoadeputadonu
malista do CDS PPporBragança aindapor
cimasem ser cabeçade lista afirmouaoDN
ManuelCardoso salientando que em2010
fui nomeadopresidentedaComissão Dire
tivada PaisagemProtegidadaAlbufeira do
Azibo pelo anteriorGoverno

Jápara o Instituto deVinho doDouro e do
Porto foi nomeado um ex chefede gabinete
deValente de Oliveira numGoverno PSD
Manuel Cabral

Estas 74pessoas com ligaçõespartidárias
significam cercade40 do total de 196 novas
nomeações foradosgabinetes queoGoverno
admite terfeito Mas podem ainda sermais
No total disse o Executivo foram 1106 Por
tanto 910 foramreconduções

Superboys
no sector

privado são o
maior problema
Empresas Paulo Morais daAssociação Cívica
Transparência e Integridade critica as nomeações
para a EDP e recorda casos deVara e Rui Pedro Soares

Alémdas empresaspúblicas asnomeações
com cores doGoverno também atingiram
osectorprivado As escolhasparaoConselho
Geral e de Supervisão da EDPé o caso que o
ex autarcaedinamizadordaAssociação Cí
vicaTransparênciae Integridade PauloMo
rais considera mais dramático pois segun
dodiz pior que os boys são os superboys
Embora o Estado tenhavendido amaior

fatia da suaparticipação naEDP seis dos ad
ministradores doConselhoGeraledeSuper
visão da empresa têm ligações aoGoverno

nosquais se destacao antigoministro socialdemocrata EduardoCatroga eo antigopa
trão de Passos Coelho Ilídio Pinho Omais
grave são casos comoeste em empresas pri
vadas Porquedas duas uma ou oGoverno
influenciouaescolha deumaadministração
privada ou aindamais grave aempresapri
vada colocoupessoasnaadministração que
sabe quepodem influenciaro Governo ex
plicaPauloMorais
O ex vice presidentedaCâmaraMunici

pal do Porto criou até um novo conceito
Aquelesquesãonomeadosporligaçõespar
tidárias são boys Osque são nomeados pela
capacidade de influência que têmjunto do
Governo comumgrandecurrículo académi
co comoEduardo Catroga são superboys
PauloMorais lembraque noGoverno de

JoséSócrates acontecia omesmo RuiPedro
Soares eArmandoVarasão exemplosdepes

soas queforamcolocadasnas empresaspri
vadas pela influência que tinhamjunto do
Governo

Forada esferaprivada temhavido igual
mente nomeações de militantes Para a
ÁguasdePortugalforamnomeadosdois ad
ministradores comligações aoCDS Álvaro
Castelo Branco eGonçalo Barata e dois liga
dosaoPSD Manuel Frexes eManuel Fernan
desThomaz Afastado da política ativamas
militantedoPSD Thomaz recusaque asua
nomeação seja política Tenho umpassado
denove anos nasÁguas dePortugal ondejá
desempenheivárias funções quemfezami
nhaescolhaanalisoucertamente omeucur

rículo explica E acrescentou Se existe ou
tro critério que não este desconheço Parto
sempre do pressuposto quehá boafé nas es
colhas

ACaixaGeral deDepósitos CGD foi logo
aprimeiradestas polémicas Mal o Governo
assentou arrais foram escolhidas pessoas
com ligações ao PSDparaos órgãos sociais
AntónioNogueiraLeite ex conselheiro de
PassosCoelho foi nomeadovice presidente
da CGD eNuno FernandesThomaz ex se
cretáriodeEstado numGoverno PSD CDS
vogal do conselhode administração Do ban
co cujaAssembleia conta agora comLopes
Porto e RuiMachete ex presidente do PSD
saiu umadministrador comligações ao PS
FranciscoBandeira
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Júri avalia gestores
mas sem carácter
vinculativo

LEIO DiáriodaRepúblicapublicou ontem
um decreto do Governo que altera as re
gras de recrutamento e designação dos
gestores públicos Numa nota o Governo
disse que à semelhança dos cargos diri
gentes daAdministração Central direta
comete se a uma entidade independen
te a Comissão de Recrutamento e Seleção
paraaAdministraçãoPública a respon
sabilidadepor definir por regulamento
dos critérios aplicáveis na avaliação de
candidatos a cargosde gestor público Se
rão avaliadas por exemplo as compe
tências deliderança alémda orientação
para o cidadão e serviço de interesse pú
blico e experiência profissional e forma
ção académica O decreto diz porém
queo pareceres daComissão não sãovin
culativos para oGoverno

Elas são
mais do que
eles nos
gabinetes
balançoNo total foram no
meados mais homens do

que mulheres exceto no
apoio direto aministros
e secretários de Estado

Em 1455 nomeações feitas pelo
Governo identificadas emDiário
daRepública até 13 de janeiro e
verificadas noportal do Executivo
pela oposição socialista 638 são
mulheres e 738 homens e há 79

cujogéneronão é identificado por
se escrever que é nomeado um
representante Este levantamen
to aqueoDNteveacesso dizque
elasmandammais emnúmero
nos gabinetes ministeriais num
Governo de duasministras Só em

quatrogabineteshámaishomens
do quemulheres e onde elas per
dem para eles é nas outras no
meações paraorganismosdo Es
tado são201 para 360 Total final
638mulheres 738 homens
Nos gabinetes do primeiro mi

nistro PassosCoelho incluindoa
Secretaria de Estado de Carlos
Moedas e a Esame estruturade

acompanhamento do memoran
do da troika e dos ministros dos
Assuntos Parlamentares que cu
riosamente tutela a Igualdade da
Defesa e daAdministração Inter
nasãomais os homens que asmu
lheres Só nas secretarias de Esta
do da Presidência doConselho de

Ministros e daCultura a paridade
é total 24homens e24mulheres
Estes dadosconstamdolevanta

mento que os socialistastêmfeito
para responder politicamente ao
Governo que nasegunda feira pu
blicounasuapáginaoficialumalis
tagem completa das nomeações
1682nomeaçõesparaosgabinetes
doExecutivo administraçãodiretae
indiretado Estado e o sector em

presarial público entre asquais
962 reconduções Esta discre
pânciacomos 1455 lugares iden
tificadosemDiáriodaRepública
já assinalada pelo grupo parla

mentar socialistaque dirigiuper
guntas aoprimeiro ministro sobre
as nomeações nasexta feira deve
se insistiu então JoséJunqueira ao
DN aumadiferençaentreos nomes
publicadosnojornal oficialeosque
estãopublicitadosno portaldoGo
verno Esta discrepânciaprejudica
averdade afirmamos socialistas
No domingo o Executivo cum

priu a promessa feita porPassos
Coelho durante a campanha elei
toral de publicar todas as nomea
ções sejapara onde for Até aí o
portal incluíasó asnomeaçõesdos
gabinetes
MIGUELMARUJO
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