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Identificação:
Nome: António Vasconcelos
Idade: 22 anos
E-mail: antoniovasconcelos@aautad.pt
Curso: Licenciatura em Gestão

Percurso:
- Presidente da Direção da Associação Académica da UTAD (2017)
- Membro do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (2017);
- Vice-Presidente Adjunto da Direção da Associação Académica da UTAD (2016)
- Membro do Conselho Académico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro (2015-2017)
- Membro do Conselho Pedagógico da Escola das Ciências Humanas e Sociais
da UTAD

Candidatura a Representante do CCJ das Associações de
Estudantes do Ensino Superior

O Conselho Consultivo da Juventude:
Definição, competências e funcionamento
O conselho consultivo do IPDJ, I. P., é o órgão de consulta, apoio e participação na definição
das linhas gerais de atuação do Instituto e nas decisões do presidente.
Enquadram-se nas suas competências a análise e execução de uma política integrada e
descentralizada para as áreas do desporto e da juventude, em estreita colaboração com entes
públicos e privados, designadamente com organismos desportivos, associações juvenis, estudantis
e autarquias locais.
O CC IPDJ reúne ordinariamente pelo menos duas vezes por ano e extraordinariamente
sempre que convocado pelo presidente, ou a pedido de um terço dos seus membros.

A Legislação
A composição, competência, organização e modo de funcionamento do CC IPDJ estão definidos
no decreto-lei no 132/2014 de 3 de Setembro.

A Candidatura
Motivações
A minha candidatura a representante das Associações de Estudantes do Ensino Superior no CC
IPDJ surge na ordem do reforço da posição e contínuo envolvimento dos estudantes do
Ensino Superior, não só na definição das políticas a seguir no ramo da juventude e desporto
como também na interligação com os vários quadrantes da sociedade que neste órgão estão
representados. Consequentemente, é com sentido de responsabilidade acrescido que pretendo
demonstrar e engrandecer a preponderância do Ensino Superior bem como as suas importantes
orientações no atual panorama conjuntural.

A participação assídua e a transmissão fiel das diretrizes definidas em ENDA, bem como a
auscultação das Associações em matérias a discutir, são também princípios aos quais
pretendo corresponder. De igual modo, relevante a comunicação no sentido inverso, informando antecipadamente as Associações dos temas em discussão.

Objetivos
•

Reforçar a posição do ES junto do governo;

•

Realçar a preponderância do ES na definição das políticas de juventude;

•

Relacionamento com os vários quadrantes da sociedade que nele têm assento,
com sérios benefícios para o ES;

•

Manutenção da posição responsável e estratégica do Ensino Superior;

•

Promoção da participação juvenil em atos cívicos, voluntários e associativos;

•
Divulgar e ampliar a importância deste órgão tornando as posições nele definidas em ações
concretas e com impacto real;
•
Ser voz ativa no sentido do cumprimento do decreto de Lei 129-2015, Artigoº. 9 que diz que
o CC IPDJ reúne ordinariamente de duas vezes por ano e extraordinariamente sempre que convocado pelo seu presidente ou a pedido de um terço dos seus membros.

