
Socialistas entre
as reconduções
e os recém nomeados
do Governo PSD CDS
BLOCOCENTRAL Governo

nomeou e manteve gesto
res socialistas incluindo
antigos governantes do
maiorpartido da oposição

No conjunto de nomes que o Go
verno colocou no espaço online
dedicado às novas nomeações e
reconduções destacam se diver
sas figuras com ligações ao PS in
cluindo antigos governantes
No rol de reconduções oGover

no considerou as comissões de

serviço já existentes nomeações
em substituição e gestão corrente
Este critério fez que
o Governo colocas
se no siteFrancisco
MurteiraNabo um
dosmuitos gestores
com ligações ao PS
que continuamnos
cargos emque esta
vam antes da che

gada de PSD e CDS
ao poder
Murteira Nabo

ocupou diversos
cargos emGovernos
socialistas tendo
sidoministro doEquipamento So
cial noGoverno deAntónioGuter

res Foi nomeado pelo Estado pa
ra a Galp emMaio de 2005 atra
vés da CaixaGeral deDepósitos
apenas doismeses após a chegada
de José Sócrates ao Governo
Nas novas nomeações também

é possível encontrar diversos res
ponsáveis com ligações ao Partido
SocialistaAnovadiretora geral do
Tesouro e Finanças Elsa Roncon
Santos já foi chefe de gabinete do
secretário deEstado doOrçamen
to Fernando Pacheco no último
Governo de Guterres Apesar de
ter integrado umGoverno socialis
ta numaaltura emque também

foi nomeada administradora da
Refer ElsaRoncon Santos mere

ceu a confiança do ministroVítor
Gaspar

Omesmo aconteceu comJoão
JoséAmaralTomaz Apesar de ter
sido secretário de Estado dosAs
suntos Fiscais de José Sócrates foi
agora nomeado para administra
dor do Banco de Portugal A no
meação teve lugar quatro meses
depois deTomaz ter abandonado
o cargo demediador do crédito
Hátambémcasos de socialistas

que transitaram de um cargo para
outro Quando foram designados
paraos órgãos sociais daCaixaGe

ral de Depósitos
CGD mais quatro
membros com li

gações ao PSD Jo
séAraújo e Silva foi
um dos adminis

tradores ligados ao
PS que saiu tal co
mo por exemplo
Francisco Bandei

ra
Araújo Silva ha

via sido indicado

para o cargo na
CGD pelo amigo

de longa data e entãoministro das
FinançasTeixeira dos Santos Re
centemente foi nomeado pelo
Governo PSD CDS para adminis
trador da RTP empresa onde o
Executivomanteve o presidente
nomeado pelo Governo PS Gui
lhermeCosta

Háaindaoutras áreas emque o
Governo de Pedro Passos Coelho
manteve os escolhidos pelo Exe
cutivo de José Sócrates Exemplo
disso são as reconduções do dire
tor geral do Serviço de Estrangei
ros e Fronteiras Manuel Jarmela
Palos e da alta comissária para a
Imigração eDiálogo Intercultural
Rosário Farmhouse R PA
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