
JOSÉ DE ALMEIDA SANTOS JÚNIOR 
Legislaturas: XI. 
 
Data de nascimento 
 1922-03-01. 
 
Localidade 
 Buarcos / Figueira da Foz / Coimbra. 
 
Habilitações literárias 
 Licenciatura em Ciências Matemáticas pela Universidade de Lisboa. 
 
Profissão 
 Funcionário público. 
 
Carreira profissional 
 Engenheiro dos Serviços de Minas de Angola; 
 Chefe das Repartições de Cadastro e Planta da Cidade, de Estatística e de Cultura e Turismo da Câmara 

Municipal de Luanda; 
 Presidente da Comissão Administrativa de Fundos dos Bairros de Angola; 
 Inspector Provincial da Habitação de Angola (1973). 
 
Carreira parlamentar 
Legislaturas Círculo Comissões 

XI Angola Ultramar; Defesa Nacional. 
 
Intervenções parlamentares 
XI Legislatura (1973-1974) 
1.ª Sessão Legislativa (1973-1974) 
 Dá conta de vários problemas referentes à assistência médica dos funcionários públicos nas provindas 

ultramarinas.  
 Refere-se à actual escassez dos derivados do petróleo, preconizando o recurso ao racionamento como 

meio de acabar com alguns dos aspectos negativos ultimamente verificados.  
 Intervém no debate, na generalidade, da proposta de lei sobre o IV Plano de Fomento.  
 Participa na discussão, na especialidade, da proposta de lei do IV Plano de Fomento.  
 Refere-se a certas deficiências verificadas na venda de valores selados.  
 Discute, na especialidade, a proposta de lei sobre o regime de condicionamento do plantio da vinha.  
 Discute a moção apresentada pelo Sr. Deputado Neto Miranda em nome e como presidente da Comissão 

do Ultramar.  
 Chama a atenção para a necessidade de olhar com desvelo pela formação política da juventude.  
 Recorda a vida e obra ao jornalista Ferreira da Costa agora falecido.  
 Aborda o problema da emigração portuguesa e também o da imigração ultramarina.  
 Efectiva o seu aviso prévio sobre o plano estadual de habitação e urbanismo para os Estados de Angola 

e Moçambique.  
 Encerra o debate do aviso prévio sobre o plano estadual de habitação e urbanismo para os Estados de 

Angola e de Moçambique.  
 Entra no debate do aviso prévio sobre a formação profissional agrícola. 


