
Manifesto Bauhaus Euroace 
Uma solução sustentável para os desafios demográficos da Europa 

Cem anos após a Bauhaus ter revolucionado a arte, o design e a indústria com conceitos que 
combinavam beleza e praticidade, colocando o artesão no mesmo nível do artista, a União 
Europeia propõe uma nova Bauhaus para promover a implementação de um Green Deal 
baseado na sustentabilidade, inclusão e um novo projeto cultural para a Europa.

A eurorregião EUROACE, formada pelas regiões portuguesas da Estremadura, Alentejo e Centro, 
forma um território diversificado com um rico património histórico e artístico e extensas áreas 
de grande valor paisagístico e de qualidade ambiental. Com estes elementos distintivos, a 
eurorregião EUROACE enfrenta o desafio de participar na construção desta nova Bauhaus 
europeia em que a beleza, a sustentabilidade e a inclusão (beautiful, sustainable, together) 
devem ser inseparáveis.

Se a Bauhaus do século XX estava ligada aos espaços urbanos ou ao desenvolvimento 
industrial e tecnológico, a Bauhaus do século XXI não pode ter limitações, constrangimentos 
ou fronteiras: nem geográficas, nem culturais, nem de qualquer outro tipo. A eurorregião 
EUROACE já está a trabalhar na divulgação desta filosofia Bauhaus para que não fique apenas 
nas grandes cidades e se estenda a diferentes territórios, a zonas com um caráter 
marcadamente rural e que formam aquele pulmão europeu essencial que necessitará da 
presença humana para ser cuidado.

Com uma área de quase 100.000 km2 e uma densidade populacional inferior a 40 habitantes/
km2, o território EUROACE está a avançar para projetos transfronteiriços em que o discurso 
local é transcendido e o espírito europeu é o principal denominador comum. É um 
compromisso de desenvolver, de forma participativa e sob diferentes perspetivas, propostas 
nas quais a criatividade, a inovação, a cooperação, a integração respeitosa com o meio 
ambiente, a valorização do património, da cultura e da arte e uma nova forma de relacionar o 
planeamento urbano e o meio ambiente dão lugar a uma nova ruralidade que posiciona a 
EUROACE como um lugar sustentável, saudável e atrativo para viver, em oposição aos 
problemas causados pela superlotação das grandes cidades.

O compromisso das três regiões que compõem a eurorregião EUROACE (Alentejo - Centro de 
Portugal - Extremadura) é também recolher e difundir as experiências e iniciativas da Bauhaus 
que irão surgir nos nossos territórios e ligá-las aos desafios sociais do momento. 


