
CARLOS EUGÉNIO MAGRO IVO 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1918-03-24. 
 
Localidade 
 Beira / Moçambique. 
 
Data da morte 
 1996. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Arquitectura pela Universidade de Witwatersand de Joanesburgo (África do Sul). 
 
Profissão 
 Arquitecto e construtor na cidade da Beira; 
 Gerente comercial (1969). 
 
Carreira profissional 
 Presidente da Associação dos Proprietários da Beira (1969). 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal do Conselho Legislativo de Moçambique (1964-1967). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Moçambique Economia. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia sobre a proposta de lei de autorização das receitas e 

despesas para 1970.  
 Trata do problema da dificuldade de transferências de fundos entre as províncias ultramarinas e a 

metrópole.  
 Faz considerações acerca da criação do Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Região do Zambeze.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Valente Sanches se pronuncia sobre as medidas restritivas da 

exportação de vinhos da metrópole para o ultramar, nomeadamente para Angola e Moçambique, a fim 
de impedir o agravamento da respectiva situação cambial.  

 Refere-se à situação das autarquias locais no ultramar, nomeadamente em Moçambique; Requer informações 
sobre alguns aspectos da lotaria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa relativamente ao ultramar.  

 Pronuncia-se sobre a economia de Moçambique, tendo em conta a respectiva balança de pagamentos.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração do projecto de lei sobre a reabilitação e 

integração social de indivíduos deficientes.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Fala sobre problemas de reforma dos funcionários do Estado, especialmente no ultramar.  
 Subscreve, com outros Deputados, o parecer das Comissões de Finanças e de Economia sobre a 

proposta da Lei de Meios para 1972.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Economia relativo à proposta de lei sobre fomento industrial.  
 Refere-se ao problema das transferências entre o ultramar e a metrópole.  
 Discute na generalidade e na especialidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar e 

subscreve várias propostas de alterações relativas à mesma proposta de lei. 
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Faz um aparte à intervenção da Sr.ª D. Custódia Lopes acerca de problemas no ultramar.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre a indústria de turismo no desenvolvimento económico e social 

do ultramar.  
 Participa no debate do projecto de lei sobre terras do ultramar.  


