
MARIDO E MULHER:
É SÓ MAIS UM CASO

GOVERNO. A NOMEAÇÃO OCORREU EM JANEIRO

Susana Ramos, casada com Duarte Cordeiro, foi colocada pelo Executivo
a presidir a um fundo público que gere €55 milhões. Por Maria Henrique Espada

A nomeação de Susana Ramos,
mulher de Duarte Cordeiro,

para a direção do Fundo para
a Inovação Social (FIS) foi publicada
em Diário da República a 16 de ja-
neiro: na altura, ainda o agora secre-
tário de Estado adjunto e dos Assun-
tos Parlamentares era o vice-presi-
dente da Câmara de Lisboa. Susana

Ramos, que chegou a trabalhar na

autarquia ao mesmo tempo que o

marido, como diretora de Departa-
mento para os Direitos Sociais, tinha

já deixado esse cargo em 2017. Nessa

altura, foi nomeada para coordenar a

nova Unidade Nacional de Gestão da
EEA Grants (o Mecanismo Financeiro
do Espaço Económico Europeu), uma
estrutura recém-criada pelo Governo

(tal como o FIS) sob tutela do ministro
do Planeamento e Infraestruturas,
Pedro Marques. E aí se mantém,

O cargo mais recente, que implica
apenas reuniões pontuais, é não
remunerado - mas acumula com
o anterior na EEA Grants.

Licenciada em Psicologia pela Uni-
versidade Lusófona, Susana Ramos
tem um mestrado em Medicina Le-
gal e Forense pela Faculdade de Me-
dicina de Lisboa e um curso de Alta

Direção em Administração Pública
ministrado pelo INA (Direção-Geral
da Qualificação dos Trabalhadores
em Funções Públicas). Até à nomea-
ção para a EEA Grants, não lhe é co-
nhecida experiência de gestão de

fundos ou nas áreas financeira ou
económica. Não obstante, tem agora
a seu cargo os 55 milhões de euros
com que o Governo dotou o FIS 185%

de fundos comunitários, 15% do Or-

çamento do Estado). O fundo público
foi criado em maio de 2018 para fa-
cilitar o financiamento a projetos de

inovação social e cabe ao Conselho
Geral aprovar os financiamentos aci-
ma de 500 mil euros.

A SÁBADO contactou o gabinete
de Duarte Cordeiro, que remeteu
comentários para o ministro Nelson
de Souza, que tutela o FIS. Na res-

posta do gabinete do ministro do

Planeamento, assegura-se que as

nomeações para o Fundo "obedece-
ram exclusivamente a critérios de

percurso académico, competência
profissional e conhecimento do

setor onde opera o FIS" e que, no
caso concreto de Susana Ramos,
tem "um percurso que lhe permitiu
ter um conhecimento profundo
do setor da Economia, Inovação
e Empreendedorismo Social" -
elencando depois o aimculum viíae

completo da presidente.

A outra polémica
Duarte Cordeiro tinha já sido envol
vido noutra controvérsia recente: in-
dicou para sua chefe de gabinete no
Governo Catarina Gamboa, com

quem já trabalhava na Câmara de

Lisboa, mas que também é mulher
do ministro do Planeamento, Pedro
Nuno Santos. Isto numa altura em

que o PS tem sido criticado por mis-
turar relações familiares e cargos
de nomeação governamental.

No Facebook, Pedro Nuno Santos

considerou que as dúvidas são legíti-
mas ("O povo tem o direito de ques-
tionar"), mas defendeu a decisão,
considerando que Catarina Gamboa
"não merece ser menorizada no seu

percurso profissional - que nada
deve a mim - apenas por ser minha
mulher". Porque é também uma "ex-

celente profissional, pessoa de enor-
me competência e confiança". O

O
despacho
de nomeação
tem assinatura

conjunta dos
ministros da

Presidência, Fi-

nanças, Traba-
lho, e do secre-
tário de Estado
do Desenvolvi-
mento (Nelson

de Souza, agora
ministro)
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Os colegas de Susana
Os outros nomeados para
o FIS têm currículos de peso

AnaLehmann é cx -secretá-

ria de Estado da Indústria e presi-
de ao Comité de Investimentos
(Cl). Doutorou-se em Economia

pela Universidade de Reading e

foi docente na do Porto. Filipe
Santos (Cl), doutorado por Stan-

ford, é catedrático na Católica

e professor do INSEAD. E Sofia

Santos (Cl) coordena um curso

para executivos da Porto Busi-

ness School. Todos têm expe-
riência a avaliar investimentos.


