
AMÍLCAR DA COSTA PEREIRA MESQUITA 
Legislaturas: X, XI. 
 
Data de nascimento 
 1931-10-22. 
 
Localidade 
 Cruz / Vila Nova de Famalicão / Braga. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Filosofia pela Universidade de Salamanca; 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Funcionário Público; 
 Professor universitário. 
 
Carreira profissional 
 Professor do Instituto Superior Económico e Social de Évora (1966-1974); 
Depois do 25 de Abril, emigra para o Brasil, onde foi: 
 Ajunto da direcção de uma empresa de import/export; 
 Administrador-delegado de uma sociedade industrial; 
 Professor da Universidade Católica de Pernambuco. 
Regressa a Portugal em 1981, sendo: 
 Administrador executivo de uma empresa de Vila do Conde (1982-1992); 
 Professor da Universidade Livre do Porto (1982-1986); 
 Professor da Universidade Portucalense; 
 Presidente da Assembleia Geral da Mundial Turismo, SA (1986-1996). 
 
Carreira político-administrativa 
 Chefe da Missão de Acção Social da Junta de Acção Social do Ministério das Corporações e Previdência 

Social, da qual veio a ser Chefe (1959-1963); 
 Vogal da Comissão Distrital de Évora da União Nacional; 
 Chefe da Divisão Regional de Évora do Serviço Nacional de Emprego (1959-1966); 
  Adjunto do Director do Instituto de Formação Social e Corporativa (1962); 
 Coordenador da Região do Alentejo e Consultor Técnico do Serviço Nacional de Emprego (1970-1971); 
 Presidente da Caixa de Previdência Social do Distrito de Évora (1971-1974). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

X Évora Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência (Secretário). 
XI Évora Trabalho, Previdência, Saúde e Assistência (Secretário). 
 
Intervenções parlamentares 
X Legislatura (1969-1973) 
1.ª Sessão Legislativa (1969-1970) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização das receitas e despesas para 1970.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a colheita de produtos biológicos humanos para 

liofilização e conservação por outros processos.  
 Subscreve, com outros Deputados, cinco propostas de alteração à referida proposta de lei.  
 Refere-se à nova tabela de vencimentos dos servidores do Estado e autarquias locais.  
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.  

 Discute na generalidade o 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.  



 Subscreve, com o Sr. Duarte do Amaral e outros Deputados, um projecto de lei de revisão 
constitucional.  

 Pronuncia-se sobre a política do Governo em relação ao problema da emigração.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de alteração à proposta de lei sobre a protecção do 

cinema nacional.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre os aspectos culturais, económicos e sociais, do distrito de 

Braga.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros.  
 Requer várias informações relativas à reabilitação e integração social de indivíduos deficientes.  
 Discute na especialidade a proposta de lei sobre a actividade de seguros e resseguros.  
 Faz considerações de ordem política a propósito do último discurso do Sr. Presidente do Conselho.  
 Subscreve, com outros Deputados, uma proposta de nova redacção do artigo 8.º da Constituição.  
 Presta homenagem à generosidade do instituidor da Fundação Eugénio de Almeida, de Évora.  
3.ª Sessão Legislativa (1971-1972) 
 Fala sobre questões decorrentes da aplicação do Decreto-Lei n.º 48.798, de 26 de Dezembro de 1968.  
 Participa no debate do aviso prévio sobre urbanização e habitação.  
 Apresenta, como secretário e relator, o parecer da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência 

Social relativo à proposta de lei sobre o emprego de trabalhadores estrangeiros.  
 Discute na especialidade a mesma proposta de lei e subscreve, com outros Deputados, uma proposta de 

emenda à mesma proposta de lei.  
 Faz um aparte à intervenção em que o Sr. Gabriel Gonçalves se refere a problemas de fomento 

hidroagrícola no Alentejo.  
4.ª Sessão Legislativa (1972-1973) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de despesas e receitas para 1973.  
 Congratula-se com a criação da Relação de Évora.  
 Discute na generalidade a proposta de lei de reforma do sistema educativo. 
 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Tece algumas considerações a propósito da cerimónia da tomada de posse do reitor da Universidade de 

Évora e da respectiva Comissão Instaladora.  
 Comenta a visita de trabalho do Ministro das Obras Públicas ao distrito de Évora. 


