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Novo Bauhaus Europeu no âmbito da política de coesão: publicação de um
convite à apresentação de propostas para projetos urbanos inovadores no
valor de 50 milhões de euros

Bruxelas, 11 de outubro de 2022

A Iniciativa Urbana Europeia (IUE) lança hoje um convite à apresentação de propostas no valor de
50 milhões de euros que visa apoiar projetos urbanos inovadores e contribuir para que as cidades
disponham das capacidades necessárias se poderem desenvolver de uma forma sustentável. Este
convite ilustra perfeitamente a aplicação prática dos valores fundamentais do Novo Bauhaus Europeu
em matéria de estética, sustentabilidade e inclusividade. Permitirá implementar os projetos
emblemáticos (demonstradores) da segunda geração do NBE após a execução dos primeiros seis
projetos financiados ao abrigo do Horizonte Europa. A IUE faz parte do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER).

A comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, afirmou: «A execução, no terreno, de projetos
inovadores que traduzam os valores do Novo Bauhaus Europeu é essencial para permitir uma
transição ecológica inclusiva que garanta uma boa qualidade de vida a todos os cidadãos. Apelo à
visão e à criatividade das cidades da UE para que tirem o máximo partido da oportunidade de
financiamento hoje proporcionada pela Iniciativa Urbana Europeia da Política de Coesão para
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e nos mostrar como fazer face aos desafios urbanos
complexos com base nos princípios do Novo Bauhaus Europeu.»

Mariya Gabriel, comissária da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, afirmou: «As
cidades desempenham um papel extremamente importante no processo de transformação
sustentável. Estão numa posição única não só para envolver os cidadãos, mas também para tirar
partido da diversidade e do património cultural da Europa para transformar os nossos espaços de
vida e as nossas mentalidades. Pretendemos, com este novo convite, integrar os valores do Novo
Bauhaus Europeu nos próprios edifícios e a nível do funcionamento das cidades. Aguardo com
expectativa a realização dos projetos e a sua replicação por toda a Europa.»

O convite visa identificar projetos com potencial para desencadear um processo de transformação da
cidades, gerar investimentos e inspirar outros projetos da política de coesão, em conformidade com
os princípios do NBE. Os projetos terão de abranger os quatro temas seguintes:

construção e renovação num espírito de circularidade e neutralidade carbónica

preservação e transformação do património cultural

adaptação e transformação de edifícios a fim de criar espaços de habitação a preços acessíveis

recuperação de espaços urbanos

O FEDER financiará 80 % do custo dos projetos selecionados. Cada projeto poderá beneficiar de um
financiamento de até 5 milhões de euros. Parte dos fundos servirá para apoiar a transferência de
soluções inovadoras para outras cidades da Europa, a fim de maximizar o seu impacto e preparar os
municípios e regiões mais necessitados para a futura economia verde. A mais longo prazo, as
autoridades urbanas selecionadas estabelecerão parcerias de transferência com três outras cidades
interessadas em replicar parcial ou totalmente os projetos. O convite está aberto até meados de
janeiro de 2023.

Contexto 

O Novo Bauhaus Europeu, que foi lançado pela presidente Ursula von der Leyen em setembro de
2021, veio adicionar uma dimensão cultural ao Pacto Ecológico, contribuindo para acelerar a
transição verde através de mudanças concretas no terreno que integrem os princípios da NBE em
matéria de estética, sustentabilidade e inclusividade.

Dotada de um orçamento específico do FEDER no valor de 450 milhões de euros, a IUE é um
instrumento inovador de apoio à vertente urbana da política de coesão para 2021-2027. Pelo menos
8 % dos recursos do FEDER atribuídos a cada Estado-Membro devem ser investidos em projetos e
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prioridades selecionados pelas próprias cidades, com base nas respetivas estratégias de
desenvolvimento urbano sustentável.

Para além de apoiar a inovação, a IUE contribui igualmente para reforçar as capacidades de todas as
zonas urbanas da Europa, fornecendo dados concretos para a elaboração de políticas e facilitando a
partilha de conhecimentos em matéria de desenvolvimento urbano sustentável, nomeadamente
através da Agenda Urbana da UE.

A Iniciativa é gerida pela Comissão e pela região francesa Hauts-de-France. Baseia-se nas Ações
Urbanas Inovadoras de 2014-2020, mas incide ainda mais na inovação urbana, na sustentabilidade e
na replicabilidade dos projetos.
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