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Qual é o objetivo dos prémios Novo Bauhaus Europeu?

Os primeiros prémios Novo Bauhaus Europeu visam distinguir as boas práticas, exemplos e conceitos
que ilustrem claramente os valores de sustentabilidade, estética e inclusão do novo Bauhaus
europeu. Estes exemplos devem já ter sido concluídos ou, se forem apresentados por estudantes ou
jovens profissionais (com idade igual ou inferior a 30 anos), devem preparar o caminho para o futuro.

Os prémios servem para exemplificar os pilares fundamentais da iniciativa e, por conseguinte,
inspirar o seu desenvolvimento futuro.

Que tipos de projetos são elegíveis?

O prémio Novo Bauhaus Europeu recompensará exemplos existentes ou novas ideias e conceitos em
dez categorias diferentes.

Em cada uma das categorias, existem duas vertentes paralelas em competição:

os prémios Novo Bauhaus Europeu para exemplos já concluídos; e

os prémios Estrela Ascendente do Novo Bauhaus Europeu para conceitos ou ideias
apresentados por jovens talentos.

As candidaturas devem demonstrar por que motivo e de que forma o exemplo ou projeto/conceito
representa ou incorpora os três principais valores subjacentes à iniciativa novo Bauhaus europeu —
estética, sustentabilidade e inclusão — bem como uma análise da sua dimensão inovadora. Além
disso, para as «estrelas ascendentes», as candidaturas devem apresentar as etapas previstas para o
desenvolvimento ou a aplicação do conceito ou ideia.

Quais são as categorias de prémios?

1. Técnicas, materiais e processos de construção e design - exemplos de soluções para o nosso
ambiente construído a fim de contribuir para atenuar as alterações climáticas, proteger o ambiente e
criar locais mais acessíveis e inclusivos;

2. Construção num espírito de circularidade - locais/espaços físicos exemplares que demonstrem
a reutilização e reciclagem de materiais, um elemento central do Pacto Ecológico Europeu;

3. Soluções para a co-evolução do ambiente construído e da natureza - mostrando de que
forma o ambiente construído pode contribuir para a proteção da natureza e da biodiversidade, tendo
em conta as necessidades culturais e sociais;

4. Espaços urbanos e rurais regenerados - exemplos emblemáticos de regeneração territorial que
combinam sustentabilidade, estética e inclusão, e que foram desenvolvidos com uma ampla
participação e envolvimento profundo dos cidadãos e das partes interessadas;

5. Produtos e estilo de vida - produtos e processos que contribuem para um estilo de vida
sustentável, atrativo e inclusivo. Pode tratar-se de moda, mobiliário ou design de interiores, mas
também de alimentos ou outros elementos da nossa vida quotidiana;

6. Património cultural preservado e transformado - exemplos bem-sucedidos de património
cultural que foi valorizado num espírito de sustentabilidade, estética e inclusão;

7. Locais reinventados para encontro e partilha - exemplos inspiradores de como os espaços
podem ser utilizados para intercâmbios positivos e a construção de comunidades;

8. Mobilização da cultura, artes e comunidades - para ilustrar o impacto das artes no
desenvolvimento sustentável das comunidades. Pode tratar-se de eventos, festivais, espetáculos
culturais que reúnam comunidades;

9. Soluções de vida modulares, adaptáveis e móveis - soluções inovadoras de



intervenções/alojamento que respondam a necessidades temporárias de emergência com elevados
padrões estéticos e sustentáveis;

10. Modelos educativos interdisciplinares - modelos e métodos educativos que integrem os
valores da sustentabilidade, inclusão e estética no conteúdo dos programas curriculares e no
processo de aprendizagem.

Quem pode candidatar-se aos prémios Novo Bauhaus Europeu?

Tanto os cidadãos da UE como os nacionais de países terceiros podem candidatar-se, desde que o
seu conceito, ideia e projetos sejam efetivamente desenvolvidos e/ou fisicamente localizados na UE.
Também são possíveis candidaturas conjuntas, em parceria ou em consórcio, com os mesmos
critérios para os projetos baseados na UE.

Os jovens com idade inferior a 30 anos em 31 de maio de 2021 podem candidatar-se a ambas as
vertentes, os prémios Novo Bauhaus Europeu e Estrela Ascendente do Novo Bauhaus Europeu. 

Os promotores de projetos com idade superior a 30 anos só podem candidatar-se aos prémios Novo
Bauhaus Europeu.

Só projetos tangíveis ou físicos podem candidatar-se ao prémio, ou também conceitos e
ideias?

A primeira vertente dos prémios Novo Bauhaus Europeu será dedicada a exemplos de projetos
existentes. Estes projetos devem já estar concluídos no momento da candidatura. Não são elegíveis
os conceitos, protótipos e soluções (ferramentas, métodos, ideias) que não tenham sido aplicados em
contextos reais.

No entanto, estes projetos não têm necessariamente de ter uma existência física, sob a forma de um
edifício ou de um produto material. Para determinadas categorias, podem também assumir a forma
de metodologias ou processos realizados/aplicados, como por exemplo modelos educativos ou
projetos culturais.

A segunda vertente, os prémios Estrela Ascendente do Novo Bauhaus Europeu, será dedicada a
conceitos ou ideias apresentados por jovens talentos com idade igual ou inferior a 30 anos. Os
conceitos/ideias no âmbito desta vertente podem estar em diferentes fases de desenvolvimento,
desde conceitos iniciais até ao nível de protótipo, e devem ser apresentados com um plano de
desenvolvimento que defina as etapas previstas para continuar a desenvolver, promover e/ou aplicar
o conceito/ideia, com especial incidência no ano seguinte ao da candidatura.

Haverá apoios para os vencedores «estrela ascendente» concretizarem as suas ideias?

As «estrelas ascendentes» receberão um pacote de comunicação destinado a ajudá-las a transformar
as suas ideias em realidade. Por exemplo, a produção de um curto documentário pode servir para
aumentar a sensibilização do público para o projeto, explicando não só os seus resultados como
também todo o processo subjacente.

Do mesmo modo, os vencedores receberão orientação sobre a forma de apresentar os seus projetos,
o que aumentará as possibilidades de obter mais apoios e financiamento. 

Quais são os critérios de atribuição?

Os critérios de atribuição são diferenciados entre as duas vertentes e incluem:

a) O caráter exemplar do projeto na categoria selecionada, incluindo a forma como os valores
fundamentais da sustentabilidade, estética e inclusão são promovidos e combinados;

b) Os resultados/impactos demonstrados do projeto em relação ao objetivo de cada categoria, ou a
relevância, qualidade e credibilidade do plano de desenvolvimento das «estrelas ascendentes»;

c) O caráter inovador relativamente às práticas correntes.

Além disso, para os exemplos já concluídos:

d) A participação e envolvimento dos cidadãos. Será atribuído um valor específico à qualidade do
envolvimento dos cidadãos e da sociedade civil;

e) O elevado potencial de transferibilidade da ideia, conceito ou projeto para diferentes contextos.

Como serão selecionados os vencedores dos prémios Novo Bauhaus Europeu?

O processo de seleção desenrolar-se-á em quatro fases:

1. Análise das candidaturas e avaliação da elegibilidade;



2. Votação pública em linha de todos os projetos elegíveis;

3. Avaliação dos três projetos mais votados por categoria, em cada vertente, por um júri composto
pelos parceiros do novo Bauhaus europeu (até 31 de maio de 2021); e

4. Elaboração da lista de vencedores pelo comité de avaliação.

A seleção dos vencedores será organizada e controlada pelo comité de avaliação.

O que inclui o pacote do prémio?

Os vencedores de cada categoria e cada vertente receberão um prémio pecuniário (um vencedor por
categoria em cada vertente): 

- 30 000 euros para os vencedores dos prémios Novo Bauhaus Europeu e

- 15 000 euros para os vencedores dos prémios Estrela Ascendente do Novo Bauhaus Europeu.

Todos os vencedores receberão igualmente um pacote de comunicação (por exemplo, promoção paga
em meios de comunicação social, produção de um pequeno documentário, orientação sobre a forma
de apresentarem o projeto). 

Para mais informações

Página Web do novo Bauhaus europeu

Página dos prémios
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Contactos para a imprensa:

Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Sinéad MEEHAN - VAN DRUTEN (+ 32 2 298 40 94)

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


