
FERNANDO DAVID LAIMA 
Legislaturas: X. 
 
Data de nascimento 
 1928-03-06. 
 
Localidade 
 Luanda / Angola. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Geológicas pela Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa; 
 Licenciatura em Engenharia Geológica pela École Nationale Supérieure de 

Petroles et Moteurs, como bolseiro da Companhia de Petróleos e Angola; 
 Estágio no Departamento de Sedimentologia do Instituto Francês de Petróleo. 
 
Profissão 
 Engenheiro geólogo. 
 
Carreira profissional 
 Chefe da Divisão de Petrografia e Micropaleontologia da Companhia de Petróleos de Angola;  
 Presidente do Conselho Geral do SNECIPA (1966-1968); 
 Terminada a carreira parlamentar (1973), regressou, em regime de exclusividade, à actividade 

profissional de Engenheiro, mantendo-se em Angola até 1980; 
 Regressa definitivamente a Portugal, assumindo o cargo de Subdirector do Gabinete Para a Pesquisa e 

Exploração de Petróleo (1980), de que seria ainda Director substituto (1986). 
 
Carreira político-administrativa 
 Vogal do Conselho Legislativo de Angola (1964-1967); 
 Vogal da Junta Distrital de Luanda (1969); 
 Vogal do Conselho Legislativo de Angola (1969); 
 Vogal do Conselho de Higiene Industrial. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Angola Trabalho, Previdência e Assistência Social. 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Requer duas publicações oficiais.  
 Requer o III Plano de Fomento.  
 Preconiza a actualização das tabelas de salários mínimos da província de Angola.  
 Requer os relatórios anuais e as contas de exercício referentes aos últimos cinco anos das comissões 

municipais ou regionais de turismo em actividade em Angola.  
 Requer a publicação oficial Diálogo Corporativo.  
 Refere-se à posição dos técnicos portugueses em empresas petrolíferas.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Camilo de Mendonça sobre problemas da oleicultura nacional.  
 Faz um aparte à intervenção da Sr.ª D. Sinclética Torres no debate do aviso prévio do Sr. Deputado 

Miller Guerra sobre as Universidades tradicionais e a sociedade moderna.  
 Faz um aparte à intervenção do Sr. Gonçalves de Proença sobre vários problemas da previdência social.  
 Apresenta uma nota de aviso prévio sobre a indústria de turismo no desenvolvimento económico e social 

do ultramar.  
 Refere-se a vários assuntos de interesse para a economia de Angola.  
2.ª Sessão Legislativa (1970-1971) 
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo ao projecto de 

lei sobre a designação, pelas respectivas corporações, dos vogais que fazem parte dos organismos de 
coordenação económica em representação das actividades por eles coordenadas e discute na 
generalidade o referido projecto de lei.  



 Foca alguns aspectos das relações económicas entre a metrópole e o ultramar, nomeadamente Angola e 
Moçambique.  

 Requer informações relativas à importação de whisky pela província de Angola e à Junta de Energia 
Nuclear da mesma província.  

 Faz considerações sobre a Previdência em Angola.  
 Requer quatro publicações oficiais.  
 Discute na generalidade a proposta e os projectos de lei de revisão constitucional.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Requer informações sobre funcionários da província de Angola que, tendo gozado a licença graciosa em 

1971, ainda se encontram em Portugal europeu.  
 Requer que lhe sejam indicados os valores pagos pela província de Angola pela Lotaria Nacional 

expedida para aquela província.  
 Requer uma cópia do relatório elaborado pela comissão ad hoc que estudou a viabilidade de serem 

instalados os serviços de televisão em Angola.  
 Requer várias publicações.  
 Refere-se a diversos problemas relativos à província de Angola, apoiando-se no relatório e contas do 

exercício de 1970 da secção distrital do Moxico do Sindicato Nacional dos Empregados do Comércio e da 
Indústria.  

 Refere-se à necessidade de actualizar as disposições do Decreto n.º 39.001 relativas à matrícula e 
pagamento de propinas dos alunos universitários.  

 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Faz considerações sobre a permanência na metrópole de funcionários da província de Angola, por 

motivo de doença, após o gozo da licença graciosa.  
 Subscreve o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social relativo à proposta de lei 

sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros e discute na generalidade a mesma proposto de lei.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de emenda à mesma proposta de lei.  
 Discute na especialidade a proposta de lei de revisão da Lei Orgânica do Ultramar.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Lê alguns telegramas que recebeu de Angola a propósito da política do Governo em relação ao ultramar.  
 Apresenta um requerimento acerca da concessão da instalação de novas indústrias no Estado de Angola.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre a indústria do turismo no desenvolvimento económico e social do 

ultramar.  
 Faz um aparte à participação do Sr. Barreto de Lara no aviso prévio sobre a indústria do turismo no 

desenvolvimento económico e social do ultramar.  
 Faz um aparte à participação do Sr. Sá Viana Rebelo no aviso prévio sobre a indústria do turismo no 

desenvolvimento económico e social do ultramar.  
 Encerra o aviso prévio sobre a indústria do turismo no desenvolvimento económico e social do ultramar.  
 Subscreve, com outros Deputados, várias propostas de emenda e de aditamento à proposta de lei de 

terras do ultramar, discutindo-a na especialidade.  


