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Ricardo Veludo 
47 anos 
Nasceu e reside em Lisboa 
 
Ricardo Veludo é Engenheiro do Território (IST) com larga experiência em 
planeamento urbanístico e em políticas de habitação. A par do seu trabalho 
académico, como professor e investigador, tem assumido funções na definição e 
coordenação de políticas públicas, nomeadamente no Município de Lisboa. Ao 
longo da sua carreira tem estudado modelos de participação e de governação 
cidadã, no sentido do desenvolvimento sustentável das cidades, articulando 
estrategicamente as disciplinas de Engenharia e Planeamento com as Ciências 
Sociais. 

 
 
Resumo biográfico 
Licenciado em Engenharia do Território pelo Instituto Superior Técnico (IST) em 
1999, desenvolveu em paralelo com a atividade profissional estudos de pós-
graduação em Planeamento Regional e Urbano (Universidade Técnica de Lisboa), 
Urbanística e Gestão do Território (IST), Gestão para Executivos (Universidade 
Católica Portuguesa), Gestão e Avaliação Imobiliária (Instituto Superior de 
Economia e Gestão).  

Foi dirigente da Associação de Estudantes do IST e fundador do Núcleo de 
Estudos dos alunos de Território. 

Iniciou a sua atividade profissional no Centro de Sistemas Urbanos e Regionais 
do IST (CESUR) onde participou na elaboração de planos municipais de 
ordenamento do território (Sines), planeamento estratégico (Península de 
Setúbal) e estudos de incidência ambiental do Novo Aeroporto de Lisboa (NAER 
SA) nas localizações de Rio Frio e Ota.  

Desenvolveu desde a licenciatura atividade de consultoria em planeamento 
estratégico, planeamento urbano e habitação para várias entidades. A 
colaboração com o Município de Sines foi iniciada em 2001, no âmbito do 
planeamento estratégico, gestão de planos municipais, grandes opções do plano, 
estudos de impacto ambiental do projeto de Refinaria Vasco da Gama, 
programação de equipamentos de utilização coletiva e o primeiro projeto de 
compras públicas electrónicas com agregação de procura dos municípios do 
Alentejo Litoral.  

Foi diretor no grupo espanhol ARMAGUI (2006 a meados de 2013), tendo 
coordenado o desenvolvimento de operações urbanísticas para promoção de 
habitação no Algarve.  Destacam-se ainda trabalhos de consultoria para o 
Governo sobre política de habitação (2010 e 2016), em colaboração com 
consultoras, e para autarquias locais, em colaboração com o Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa.   

Docente na Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa 
(2001-2004) onde lecionou nas disciplinas de “Política de gestão urbanística” 
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(2001/2) e “Política de Solos e Gestão Urbanística”, é docente desde 2003 na 
Escola Superior de Atividades Imobiliárias.  

Foi Assessor da Câmara Municipal de Lisboa entre Dezembro de 2013 e Agosto 
de 2019, inicialmente no Gabinete da Vereadora da Habitação e depois no 
Gabinete do Vereador das Finanças, atual Vice-Presidente.  

Coordenou a Equipa de Missão do Programa Renda Acessível da CML. 

É membro da Associação Portuguesa de Urbanistas e da Ordem dos Engenheiros.  

Autor de vários artigos em congressos, destaca-se a co-autoria do livro “20 ideias 
para 2020 – Inovar Portugal” (2005), Ed. Campo de Letras, Fundação Calouste 
Gulbenkian.  


