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Novo Bauhaus Europeu: estão abertas as candidaturas aos prémios de
2023

Bruxelas, 6 de dezembro de 2022

A Comissão abre hoje as candidaturas aos prémios Novo Bauhaus Europeu de 2023. Tendo em conta
o êxito das suas duas últimas edições, que receberam mais de 3000 candidaturas de todos os
Estados-Membros, os prémios de 2023 recompensarão 15 iniciativas exemplares que associem
sustentabilidade, estética e inclusividade — os três valores fundamentais do Novo Bauhaus Europeu.
No contexto do Ano Europeu das Competências, esta edição dos prémios incluirá uma vertente
temática adicional sobre educação e aprendizagem. Pela primeira vez, as candidaturas para projetos
e conceitos podem igualmente provir dos Balcãs Ocidentais. Tal como no ano passado, serão
atribuídos prémios específicos aos jovens com menos de 31 anos. As candidaturas estão abertas até
31 de janeiro de 2023, às 19h00 CET.

Os prémios de 2023 recompensarão tanto conceitos como projetos já existentes, desenvolvidos por
jovens talentos, em quatro categorias diferentes:

Restabelecer a ligação com a natureza

Recuperar um sentimento de pertença

Dar prioridade aos lugares e às pessoas mais necessitados

Necessidade de uma reflexão de longo prazo centrada no ciclo de vida e integrada no
ecossistema industrial

Em cada categoria, os candidatos podem escolher entre três vertentes paralelas:

Vertente A: «Campeões do Novo Bauhaus Europeu» — projetos existentes e já concluídos que
tenham obtido resultados claros e positivos.

Vertente B: «Estrelas Ascendentes do Novo Bauhaus Europeu» — conceitos apresentados por
jovens talentos com menos de 31 anos de idade. Os conceitos podem encontrar-se em
diferentes fases de desenvolvimento, de ideias com um plano claro a protótipos.

Vertente C: «Campeões da Educação do Novo Bauhaus Europeu» — iniciativas centradas na
educação e na aprendizagem. São elegíveis tanto projetos já concluídos como iniciativas com
um nível mínimo de maturidade.

Os prémios de 2023 recompensarão 15 vencedores, que receberão um montante máximo de 30 000
euros, e um «pacote de comunicações» que os ajudará a desenvolver e promover os seus projetos e
conceitos.

Candidaturas

Os candidatos podem ser residentes na UE ou em países terceiros, desde que os seus projetos sejam
executados na UE ou em países dos Balcãs Ocidentais. As candidaturas devem ser apresentadas
através da plataforma oficial dos prémios do Novo Bauhaus Europeu.

Pode encontrar todos os pormenores relativos ao processo de candidatura no guia dos candidatos,
disponível em todas as línguas da UE e dos Balcãs Ocidentais.

Contexto

O Novo Bauhaus Europeu é uma iniciativa criativa e interdisciplinar que estabelece uma ligação entre
o Pacto Ecológico Europeu e os nossos espaços e experiências de vida. A iniciativa apela a todos os
europeus para que imaginem e construam, em conjunto, um futuro sustentável, inclusivo e belo.

Lançado pela presidente Ursula von der Leyen no seu discurso de 2020 sobre o estado da União, o
Novo Bauhaus Europeu foi concebido coletivamente por milhares de pessoas e organizações da
Europa e de outras partes do mundo.

Para mais informações:



Perguntas e Respostas

Guia dos candidatos em todas as línguas da UE e dos Balcãs Ocidentais

Plataforma dos prémios

Sítio Web do Novo Bauhaus Europeu

Comunicação da Comissão sobre o Novo Bauhaus Europeu

IP/22/7414

Quotes:

É com grande prazer que assisto ao lançamento da terceira edição dos prémios Novo Bauhaus Europeu. É essencial que demos a
conhecer projetos inovadores que ilustram as possibilidades oferecidas pelo Pacto Ecológico para melhorar a qualidade de vida
dos cidadãos. A ênfase especial dada à educação e aprendizagem reforçará os esforços que estamos a envidar em favor da
reconversão e aperfeiçoamento dos trabalhadores, a fim de podermos fazer face ao desafio da transição ecológica no quadro do
Ano Europeu das Competências.
Mariya Gabriel, comissária da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude - 06/12/2022

Os prémios destacarão projetos e conceitos inspiradores do Novo Bauhaus Europeu na Europa, reconhecendo a energia incrível
que está a ser mobilizada na nossa sociedade para encontrar soluções sustentáveis, belas e inclusivas. Precisamos de exemplos
de sistemas de aprendizagem e de educação que incarnem o espírito do Novo Bauhaus Europeu para podermos lograr uma
verdadeira transformação das nossas cidades e das nossas regiões e construir uma sociedade mais resiliente. Aguardo com
grande expectativa as candidaturas apresentadas para todas as categorias e vertentes.
Elisa Ferreira, comissária da Coesão e Reformas - 06/12/2022

Contactos para a imprensa:

Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)
Célia DEJOND (+32 2 298 81 99)

Perguntas do público em geral: Europe Direct pelo telefone 00 800 67 89 10 11 ou por e-mail
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