
JOÃO AUGUSTO DIAS ROSAS 
Legislaturas: VII. 
 
Data de nascimento 
 1921-02-17. 
 
Localidade 
 Figueira da Foz / Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Direito pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Advogado; 
 Alto funcionário do sector público-corporativo. 
 
Perfil político-ideológico 
 Foi um dos membros do grupo de fiéis a Marcello Caetano, denominado «Grupo da Choupana». 
 
Carreira político-administrativa 
 Chefe do Contencioso do Conselho Técnico Corporativo; 
 Chefe da Repartição do Conselho Técnico Corporativo (1946); 
 Participou com comunicações nos Congressos da União Nacional (1949, 1951 e 1956); 
 Presidente da Comissão Reguladora do Comércio de Algodão em Rama (1950-1959); 
 Membro da Comissão de Coordenação Económica (1954-1959); 
 Membro da Junta de Exportação do Algodão e do Conselho Superior da Indústria (1954); 
 Membro do Conselho Administrativo do Fundo de Fomento de Exportação (1955); 
 Vogal da Comissão Central da União Nacional (década de 1960); 
 Subsecretário de Estado do Comércio (1959-1961); 
 Comissário do Governo junto do Banco Nacional Ultramarino (1962); 
 Inspector Superior do Ministério do Ultramar, em comissão de serviço fora do quadro (1962); 
 Vice-governador do Banco de Portugal (1966); 
 Procurador à Câmara Corporativa (IX a XI Legislaturas);  
 Ministro das Finanças no último governo de Salazar (1968); 
 Ministro das Finanças, reconduzido por Marcello Caetano (1968-1969); 
 Ministro das Finanças e da Economia (1969-1972); 
 Vice-governador do Banco de Portugal e Governador do Banco Nacional Ultramarino (1973-1974); 
 Com o 25 de Abril de 1974, parte para o Brasil, onde permaneceu alguns anos. Após o regresso, foi 

reintegrado como Inspector Superior do Banco Nacional Ultramarino, lugar em que se reformou. 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 
VII Braga Contas Públicas. * 

* Mandato suspenso antes da 3.ª Sessão Legislativa, por integrar o Governo. 
 
Intervenções parlamentares 
VII Legislatura (1957-1961) 
1.ª Sessão Legislativa (1957-1958) 
 Discute na generalidade a proposta de lei de autorização de receitas e despesas para 1958.  
 Requer informações sobre a instalação de estabelecimentos industriais, produção e distribuição de 

energia eléctrica, projectos de melhoramentos de estradas e criação de regiões de turismo no distrito de 
Braga.  

 Discute as Contas Gerais do Estado da metrópole e do ultramar e as da Junta do Crédito Público 
relativas a 1956.  

 Chama a atenção do Governo para o problema da reabsorção da mão-de-obra disponível em virtude da 
reorganização da indústria têxtil algodoeira do distrito de Braga, prevista no II Plano de Fomento.  

 Discute na generalidade a proposta de lei relativa ao II Plano de Fomento.  
2.ª Sessão Legislativa (1958-1959) 
 Faz considerações sobre a situação da indústria algodoeira.  



 Requer pelos Ministérios competentes informações sobre a execução das Leis n.ºs 1936 e 1955: 
fiscalização, dissolução e repressão das coligações económicas e fiscalização das sociedades por acções.  

 Discute as Contas Gerais do Estado e as da Junta do Crédito Público referentes ao ano de 1957.  
 Requer a generalização do debate acerca do aviso prévio do Sr. Ferreira Barbosa sobre os organismos 

de coordenação económica e discute o mesmo aviso prévio.  
 Discute na generalidade a proposta de lei sobre o plano director do desenvolvimento urbanístico da 

região de Lisboa.  


