
Ficha do Projeto: R.U.-I.S. | Reabilitação Urbana Inteligente e Sustentável 
 

 
Projeto: 
Promotor:  Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas – AICCOPN 
Número do Projeto: 46443  
Código da operação: POCI-02-0853-FEDER-046443 
Designação: R.U.-I.S. | Reabilitação Urbana Inteligente e Sustentável 
Objetivo: O projeto visa qualificar o Setor da Construção e Imobiliário, desenvolvendo 
competências específicas, promovendo a inovação, diferenciação e competitividade das PME e 
sensibilizando empresas e público em geral para a importância e os valores da Reabilitação 
Urbana Inteligente e Sustentável (RU-IS). 
Investimento Elegível aprovado Total: 538.834,96 € 
Incentivo não reembolsável total: 458.009,72 € 
Comparticipação Privada: 80.825,24€ 
 
Candidatura: 
Aviso – AVISO 02/SIAC/2019 – SIAC QUALIFICAÇÃO 
Medida: SISTEMA DE APOIO ÀS AÇÕES COLETIVAS - “QUALIFICAÇÃO” 
Programa Operacional: PO Competitividade e Internacionalização 
Data de submissão da candidatura: 30-09-2019 
Data da notificação de proposta de decisão: 19-02-2020 
Data da contratação: 05-03-2020 
 
Período de execução: 
Data de início do Projeto: 27-01-2020 
Data de conclusão do Projeto: 30-06-2022 
 
 
 
Síntese do Projeto 
 
A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas - AICCOPN, como Associação 
Empresarial Setorial, agrega e representa as empresas de construção e imobiliário em Portugal, 
desenvolveu o projeto R.U.-I.S. | Reabilitação Urbana Inteligente e Sustentável, que conta com 
o apoio do COMPETE 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. 

O Projeto constitui uma Ação Coletiva inovadora que visa qualificar o tecido empresarial do 
Setor da Construção e imobiliária e demonstrar a vantagem existente na adoção de práticas 
colaborativas e em cooperação, entre empresas, e entre estas e Instituições do Ensino Superior, 
para desenvolver a cadeia de valor do processo construtivo, com o intuito de disponibilizar às 
empresas do setor conhecimento nos domínios da inovação, sustentabilidade e impacto das 
políticas públicas. 

Este projeto visa implementar um conjunto de ações para diferenciar e capacitar o tecido 
empresarial do Setor da Construção e Imobiliário, em especial as PME, através da valorização da 
marca setorial R.U.-I.S., do fomento à gestão estratégica, inovação, cooperação empresarial e 
marketing digital, e da sensibilização tanto das empresas como do mercado em geral, para a 



importância da Reabilitação Urbana Inteligente e Sustentável. O Projeto apoia ainda o 
desenvolvimento de um ambiente legal, tecnológico, institucional e social, que estimule a 
qualificação e a competitividade empresarial nas empresas do setor.  
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