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CARREIRA NO
PÓS-SÓCRATES

PS. O QUE ACONTECEU AOS COLABORADORES PRÓXIMOS DO EX-LIDER?

Estiveram ao lado do ex-primeiro-ministro. Em regra, a sua

queda política não lhes prejudicou o percurso profissional
nem nOS bastidores dO poder. Por Maria Henrique Espada

José
Sócrates perdeu as elei-

ções em junho de 2011 e foi
detido em novembro de 2014.
Entre os que mais de perto

colaboraram com ele há professores
universitários, administradores de

empresas e conselheiros de Costa,

André Figueiredo (Altice)
O Em 2013, foi candidato - e ga-
nhou - à presidência da Assem-
bleia Municipal de Seia. E repetiu
em 2017. Fora isso, a política ficou

longe: está na Altice. "Não tive de

me privar do que quer que fosse, e
era o que faltava." Também não
foi acusado de nada - apesar de

ser 173 vezes referido no despacho
de acusação da Operação Marquês- e voltou à vida profissional: "E

não tive grande dificuldade nisso."

Começou a trabalhar com Alexan-
dre Fonseca, hoje CEO da Altice,
em 2016, e foi promovido a diretor
do gabinete de coordenação e re-
lações corporativas, que hoje acu-
mula com a direção de comunica-
ção e o marketlng. Teve uma zan-
ga dura com Sócrates, por razões

pessoais, mas fizeram as pazes. É

dos poucos que aceita falar da

transição, admitindo até que não
se sentiu prejudicado pela proxi-

o
André Figueiredo
está na Altice eé
dos poucos a
assumir que ter
sido "socrático"
não o prejudicou

O
Luís Patrão esteve
na direção de
António Costa
com o pelouro da
organização. Tran-
sitou para a ANA

o
Luís Bernardo tem
uma empresa pró-
pria de comunica-
ção. Chegou a
trabalhar depois
com Seguro

O
Almeida Ribeiro
reformou-se da
carreira de espião,
mas ainda
"espiou" Seguro
para Sócrates

"NÃO TIVE
DE ME

PRIVAR DE
NADA, E ERA

O QUE
FALTAVA",

ASSUME
ANDRÉ

FIGUEIREDO

midade com o ex-primeiro-minis-
tro, com quem ainda conversa:
"Não devo nada a ninguém."

Vítor Escária OSEG)
O Nunca desapareceu dos basti-
dores da política. O ex-assessor
económico de Sócrates ressurgiu
em 2015 no grupo dos 12 econo-
mistas que elaboraram para Costa
o cenário macroeconomia) do PS

O Ministério Público chegou a in-
vestigar a sua participação nas

ações de diplomacia econó-
mica na Venezuela, que in-
cluíam também o grupo
Lena, mas não foi consti-
tuído arguido. Professor
de economia no ISEG,
Costa levou-o para São

Bento, mas demitiu-se

após ser constituído ar-
guido no Galpgate. No

entanto, voltou a colabn
rar com o Governo atra
vés do ISEG, já que este
foi contratado em 2018

pela Agência para o
Desenvolvimento e
Coesão para acompa-
nhar as negociações de

fundos estruturais. Pas

sou de assessor a con-



sultor externo. E preside ao Cirius

(Centro de Investigações Regionais
e Urbanas) do ISEG. É desde 2018
administrador da Martifer. Não es-
teve disponível para concretizar a
ligação ao Executivo. "Tenho um
contrato com um organismo públi-
co, não lhe vou dizer qual, e com
outra entidade. Também não vou
dizer qual." No portal de ajustes
diretos identificam-se contratos
com a ADC e com o Cirius.

Luis Patrão (PSeANA)
O 0 ex-chefe de gabinete de Só-
crates no governo (de 2005 a
2006) era já um velho amigo dos

tempos da Covilhã - foi ele que o

levou para o PS. Passou pelo Tu-
rismo de Portugal, ainda nomeado

por Sócrates, e pelo conselho-

-geral da TAP até 2015. António
Costa indicou-o secretário nacio-
nal do PS com o pelouro da orga-
nização - é na sede que passa a

maior parte do seu tempo - e, em
2018, nomeou-o para a ANA,
como administrador não executi-
vo. Não sente, "de forma nenhu-
ma" que ter trabalhado com
Sócrates o tenha prejudicado.

"Trabalhei com vários secretários-

-gerais, faz parte da minha história

pessoal e do meu percurso."

Luís Bernardo (WLPartnefs)
O Ficou na memória coletiva de-

pois da pergunta de Sócrates "Oh

Luís?", a querer saber como ficava
melhor para a comunicação em

que anunciou o pedido de ajuda
externo. Quando saiu, foi trabalhar
como consultor de comunicação,
com a empresa WL Partners.
Assessorou o Sporting e depois o

Benfica. Afastou -se do ex-primei-
ro-ministro, até porque trabalhou
com a direção de António José Se-

guro, de quem era amigo.

José Almeida Ribeiro
(reformado)
O O mais discreto dos ex-colabo-
radores próximos de Sócrates - ou

não fosse, por profissão, do SIS.

Foi seu chefe de gabinete em São

Bento, chegou a secretário de

Estado-Adjunto e com a derrota
do PS em 2011 regressou as secre

tas (no SIED) -, mas por pouco
tempo. Passou para o ISCTE, de
onde já saiu. E reformou-se das

secretas. Mas a história é menos

simples. Luís Bernardo levou-o

para o Largo do Rato nos tempos
de Seguro e Almeida Ribeiro seria

apanhado nas escutas da Opera-
ção Marquês a contar a Sócrates o

que se passava na direçâo de
"Tozé". Ainda colaborou com Ber-
nardo (por exemplo no gabinete
de crise criado em 2018 para
aconselhar o presidente do Benfi-
ca, Luís Filipe Vieira). E, ao que a
SÁBADO apurou, noutros dossiês

da WL Partners. Almeida Ribeiro
nada quis avançar sobre a sua si-

tuação profissional: "Muito obriga-
do pelo seu contacto, não tenho
nada a dizer sobre essa matéria."

Guilherme Dray (FDL)
O O ex-chefe de gabinete de Má-
rio Lino e depois de José Sócrates,
em São Bento (de 2009 a 2011),

passou pela Ongoing e, a partir de

2013, teve contratos com empre-
sas ligadas ao amigo de Sócrates,
Carlos Santos Silva. Hoje, é profes-
sor auxiliar de Direito na Universi-
dade de Lisboa e advogado na so-
ciedade Macedo, Vitorino 8 Asso-
ciados. Em dezembro último sur-

giu a mediar, em nome do Minis-
tério do Mar, a negociação entre

operadores e estivadores do Porto
de Setúbal. A greve terminou com
um acordo. Dray esteve na confe-
rência de imprensa final ao lado
da ministra Ana Paula Vitorino. O
contrato com o Governo, contudo,
só foi assinado 15 dias depois do

início das negociações. Dray não

respondeu ao email da SÁBADO.

Paulo Campos (AdP)
O Se os ministros do núcleo
duro. como José Vieira da Silva
ou Augusto Santos Silva, ou os

ativistas nas redes sociais, como

|oão Galamba, fizeram crescer a
distância e passaram incólumes

pelo processo. Campos tornou-se
mais próximo depois da deten

ção. O ex-secretário de Estado
das Obras Públicas, visado na in-
vestigação às PPP. voltou ao lu-
gar de origem: as Águas de Por-
tugal. Quando saiu para o gover-
no, era administrador, hoje é as-
sessor da administração. O

e
Dos políticos,
Paulo Campos foi
o que manteve a
relação pessoal.
Voltou à AdP,
mas já nâoé
administrador

O
O ex-assessor
económico Vítor
Escária voltou ao
ISEG, mas tem co-
laborações com o
Governo de Costa

O
Ex-chefe de gabi-
nete, Guilherme
Dray é advogado
e representou o
Governo nas
conversas com
os estivadores

ESCARIA
EDRAY

COLABORAM
AMBOS
COMO

EXECUTIVO
DE ANTÓNIO

COSTA


