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Ja são conhecidos os nomes
dos três novos secretários
de Estado que vão
acompanhar João Leão
no Ministério das Finanças
O Presidente da República aceitou
ontem os nomes dos novos secretá-
rios de Estado que vão integrar a equi-
pa do Ministério das Finanças, que
será liderada por João Leão a partir
de segunda-feira. Cláudia Joaquim,
que foi secretária de Estado da Segu-

rança Social com Vieira da Silva, assu-

me a Secretaria de Estado do Orça-
mento, até agora nas mãos do futuro
ministro das Finanças.

Além de Cláudia Joaquim, assu-
mem funções João Nuno Mendes,
como secretário de Estado das Finan-

ças, e Miguel Cruz, como secretário
de Estado do Tesouro, respectiva-
mente, em substituição de Ricardo
Mourinho Félix e Álvaro Novo. A equi-
pa fica completa com António Men-

donça Mendes, que será o secretário
de Estado adjunto e dos Assuntos Fis-

cais. Mendonça Mendes é, além de

João Leão, o único a transitar da equi-

pa anterior, ficando agora como o
número dois do ministro.

A tomada de posse da nova equipa
está marcada para segunda-feira, dia
em que Mário Centeno deixa de ser
ministro das Finanças.

A futura secretária de Estado do

Orçamento fez parte do primeiro
Governo de António Costa, onde

assumiu a secretaria de Estado da

Segurança Social, ao lado de Vieira da
Silva. Com as eleições legislativas de
Outubro de 2019, Cláudia Joaquim
saiu do Governo, tendo integrado
dois meses depois a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, como vogal
da mesa. Cláudia Joaquim é licenciada
em Economia pelo ISEG e técnica
superior do Instituto de Segurança
Social desde 2001.

João Nuno Mendes também vem do

ISEG, mas com a licenciatura de Ges-

tão. Segundo a nota biográfica dispo-
nibilizada pelo Governo, João Nuno
Mendes estava desde Maio a liderar
as negociações da ajuda do Estado à

TAP que, segundo o orçamento suple-
mentar, pode atingir um máximo de
1200 milhões de euros. Foi presiden-
te da empresa Águas de Portugal

entre 2016 e 2019, tendo antes passa-
do pelo sector privado (Galp e grupo
Amorim). Entre 1999 e 2002, foi
secretário de Estado do Planeamento,
quando Elisa Ferreira, a actual comis-
sária da Coesão, era ministra.

A gestão da participação pública na

companhia aérea não estará contudo
sob a sua alçada, já que ao secretário
de Estado das Finanças cabe, em vez,
a tutela das participações financeiras
do Estado (como a CGD). Com a ges-
tão das participações empresariais do
Estado fica o novo secretário de Esta-
do Miguel Cruz, que desde 2017 pre-
sidia à holding estatal Parpública,
tendo passado pelo lAPMEI. Douto-
rado em Economia pela London Busi-

ness School, Miguel Cruz estreia-se
em funções governativas.
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