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Hugo Carvalho, 28 anos, natural de Viseu, é desde janeiro de 2016 o Presidente do Conselho
Nacional de Juventude e Secretário-Geral do Fórum da Juventude da Comunidade de Países
de Língua Portuguesa (FJCPLP).
É ainda membro do Conselho Económico e Social e antigo conselheiro do Conselho Nacional
de Educação, sendo ainda o Delegado Jovem de Portugal à Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas.
Foi Administrador da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Membro da
Direção da Federação Académica do Porto (FAP) e Presidente da Associação de Estudantes
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
É Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela FEUP, e trabalha na área da
inovação e tecnologia numa consultora internacional.

Funções desempenhadas
Conselho Nacional de Juventude
Presidente [2016 – presente]

O Conselho Nacional de Juventude (CNJ) é a plataforma política de representação dos jovens
portugueses junto dos órgãos de soberania, administração pública e sociedade civil. É
constituído por 38 organizações de juventude de âmbito nacional, abrangendo as mais
diversas expressões do associativismo juvenil (culturais, ambientais, escutistas, partidárias,
estudantis, sindicalistas e confessionais).

Federação Académica do Desporto Universitário
Administrador [2014 - 2016]

A Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) é uma Federação Desportiva que
foca o desporto como uma ferramenta na formação e educação. Com Utilidade Pública
Desportiva reconhecida, a FADU é uma federação multidesportiva, com a missão de
organizar o desporto universitário em toda a sua dimensão nacional, fomentando a
competição, o convívio e intercâmbio de estudantes das várias instituições de ensino
superior dentro e fora de Portugal.

Federação Académica do Porto
Membro da Direção [2013]

A Federação Académica do Porto (FAP) é a estrutura representativa dos estudantes da
academia do Porto. Esta instituição, com 28 anos de existência, é constituída por 27
Associações, representando mais de 60.000 estudantes dos quatro subsistemas de Ensino
Superior existentes em Portugal: Universitário Público, Politécnico Público, Ensino
Particular e Cooperativo e Ensino Concordatário. Enquanto agente político, a FAP procura
salvaguardar a melhoria da qualidade do Ensino Superior Português, assumindo também
um papel central do desenho e implementação de políticas públicas na cidade e na região
do Porto.

Associação de Estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto
Presidente [2012/2013]

A Associação de Estudantes da FEUP foi uma das primeiras organizações estudantis fundada
na cidade do Porto e representa, há mais de 30 anos, os estudantes deste estabelecimento
de ensino superior. Desenvolve quotidianamente atividade de âmbito educativo,
desportivo, cultural e social, não só para a comunidade estudantil da Faculdade de
Engenharia, como também para a cidade do Porto.

Experiência Profissional
KI LABS GmbH
Diretor de Operações e Recursos Humanos
A KI LABS é uma consultora estratégica dedicada à inovação. Integra um grupo empresarial
alemão com duas dezenas de empresas reunindo mais de 300 peritos em blockchain,
marketing, data science, investimento, transformação digital, cultura organizacional e
modelos de negócio. Tem-se dedicado a criar produtos disruptivos para grandes empresas
europeias com foco na área da mobilidade, finanças e tecnologia.

Outra experiência relevante
CONSELHEIRO
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL
Habilitações Académicas
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
*Dissertação realizada em colaboração com a Rede Elétrica Nacional (REN)

