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Ruben Gabriel Teixeira Fernandes é doutorado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto e mestre em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. 

 

Colaborou, numa base regular e ativa, com a Universidade do Porto em estudos de impacto socioeconómico e 

ambiental.É autor e coautor de artigos científicos e capítulos de livros em editoras indexadas ao International 

Scientific Indexing, e participa, com frequência, em conferências e congressos nacionais e internacionais, 

nomeadamente na qualidade de orador. 

 

Iniciou a sua atividade profissional no Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente, da Faculdade 

de Engenharia da Universidade do Porto, tendo participado, entre 2004 e 2012, em múltiplos projetos de I&I e 

consultoria em áreas como a das políticas de planeamento e desenvolvimento territorial, governança e 

regeneração urbana, planeamento de transportes e eficiência de operadores de transportes públicos, mobilidade 

urbana sustentável, economia pública e finanças locais, entre outras. 

 

Exerceu funções de docência, na categoria de Professor Auxiliar, no Departamento de Engenharia e Ciências do 

Mar, da Universidade de Cabo Verde, entre 2012 e 2014, tendo lecionado as unidades curriculares de Transportes, 

Análise de Estruturas, Mecânica dos Solos, Estruturas de Suporte e Fundações, Economia, entre outras da 

Licenciatura em Engenharia Civil. 

 

Desempenhou funções técnicas e de coordenação em diferentes entidades do meio empresarial que 

desenvolvem atividades de consultoria em planeamento do território, ambiente e transportes, entre 2014 e 2016. 

Integrou, na qualidade de Investigador de Pós-Doutoramento, o Centro de Investigação do Território, Transportes 

e Ambiente, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde desenvolveu, entre 2016 e 2017, 

atividades de I&I na área do metabolismo urbano e regional. 

 

Foi Coordenador do Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais do Norte, com estatuto de alto cargo 

público, entre 2020 e 2021, liderando, neste particular, uma estrutura criada junto da CCDR-NORTE no âmbito do 

Acordo de Parceria entre Portugal e Comissão Europeia no ciclo de fundos comunitários para o período 2014-20 

(Portugal 2020). 

 

Entre 2017 e 2021 foi quadro da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-

NORTE), onde desempenhou funções de apoio à monitorização estratégica da aplicação dos fundos da União 

Europeia (UE) na Região Norte, à programação do ciclo de fundos comunitários para o período 2021-27, a 

processos de planeamento estratégico e a iniciativas de reflexão sobre políticas públicas de desenvolvimento 

regional, e ao acompanhamento de projetos apoiados por iniciativas de gestão direta pela Comissão Europeia e 



de gestão partilhada entre a UE e os seus Estados-Membros (destacando-se, neste último caso, a cooperação 

territorial europeia). 
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