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A Comissão adotou no dia 15 de setembro (discurso 
sobre o Estado da União 2021) uma comunicação na 
qual define o conceito do Novo Bauhaus Europeu. O 
projeto, que inclui uma série de ações e possibilidades 
de financiamento, visa acelerar a transformação de 
vários setores económicos, como os da construção 
e dos têxteis, a fim de facilitar o acesso de todos os 
cidadãos a bens circulares e com menor intensidade 
de carbono.
O Novo Bauhaus Europeu introduz uma dimensão 
cultural e criativa no Pacto Ecológico Europeu a fim 
de demonstrar de que modo a inovação sustentável 
se pode traduzir, no nosso dia a dia, em experiências 
concretas e positivas.
Em 2021-2022 serão disponibilizados, 85 milhões de 
euros destinados a financiar projetos a realizar no 
âmbito Novo Bauhaus Europeu. Muitos outros pro-
gramas da UE integrarão o Novo Bauhaus Europeu 
como elemento de contexto ou prioritário, sem um 
orçamento específico predefinido.
O financiamento provirá de diferentes programas da 
UE, incluindo o Horizonte Europa (um programa 
de investigação e inovação), o programa LIFE para 
o ambiente e a ação climática e o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. Além disso, a Comissão 
convidará igualmente os Estados-Membros a inte-
grar os valores fundamentais do Novo Bauhaus Eu-
ropeu nas respetivas estratégias de desenvolvimen-
to territorial e socioeconómico e a mobilizar os ele-
mentos pertinentes dos seus planos de recuperação 
e resiliência, bem como dos programas relacionados 
com a política de coesão, a fim de criar um futuro 
melhor para todos.
A Comissão fundará um laboratório do Novo 
Bauhaus Europeu, um grupo de reflexão e de ação 
que se destina a cocriar, desenvolver protótipos e tes-

tar ferramentas, soluções e ações que permitirão fa-
cilitar a transformação no terreno. O laboratório re-
tomará o espírito colaborativo que está na base deste 
projeto a fim de harmonizar diferentes perspetivas, 
estabelecer ligações com a sociedade, a indústria e a 
política e entre os cidadãos e inventar novas formas 
de criação conjunta.
A comunicação inspira-se nos contributos recebidos 
durante a fase de conceção conjunta, que decorreu de 
janeiro a julho de 2021, e durante a qual a Comissão 
recebeu mais de 2000 contribuições de toda a Europa 
e de outras partes do mundo.
Em janeiro de 2021 foi lançada uma fase de conce-
ção conjunta cujo intuito era identificar e promover 
uma reflexão sobre soluções estéticas, sustentáveis e 
inclusivas para os nossos espaços de vida e contribuir 
para a realização dos objetivos do Pacto Ecológico 
Europeu. Durante a primeira fase de desenvolvimen-
to, todos os cidadãos foram convidados a participar 
num debate a fim de repensar a forma como vivemos 
juntos. Esta troca de ideias contribuiu para dar cor-
po à Comunicação sobre o Novo Bauhaus Europeu 
apresentada.
Segundo a presidente da Comissão Europeia ,Ursula 
von der Leyen: «O Novo Bauhaus Europeu combi-
na a grande visão do Pacto Ecológico Europeu com 
mudanças concretas no terreno: mudanças que con-
tribuam para tornar o nosso quotidiano mais aprazí-
vel e que as pessoas possam ver e sentir nos edifícios 
e espaços públicos, bem como artigos de moda ou 
mobiliário. O Novo Bauhaus Europeu visa criar um 
novo estilo de vida que combine sustentabilidade e 
design de qualidade, que exija menos carbono e que 
seja inclusivo e acessível para todos.»
Para mais informações consultar:
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_en
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Bragança é o principal foco da doença no distrito
Tem 75 por cento de todos os casos registados. Números voltaram a subir esta semana, ainda que ligeiramente.

Depois de uma semana de acalmia, o 
número de casos no distrito de Bragan-
ça voltou à tendência de subida.
Entre a quarta-feira da semana passada 
e a terça-feira desta semana (último dia 
em que o boletim da ULS foi conheci-
do), o distrito de Bragança teve mais 21 
casos ativos.
Isto porque ao longo dos últimos sete 
dias foram contabilizados 41 casos no-
vos enquanto apenas 20 pacientes tive-
ram alta.
Bragança foi o concelho mais afetado, 
congregando, agora, mais de 75 por 
cento de todos os casos ativos no dis-
trito.
Quer isto dizer que três em cada qua-
tro casos são no concelho da capital de 
distrito, com 55 dos 73 casos ativos no 
distrito.
Ao todo, são cinco os concelhos afe-
tados, dos 12 que compõe o Nordeste 
Transmontano, pelo que mais de me-
tade do distrito está novamente livre da 
doença.

Na prática, apenas Bragança e Miran-
dela têm um número substancial de ca-
sos, pois nos restantes três concelhos 

afetados o número é residual (apenas 
um caso).
Nos hospitais, a situação melhorou li-

geiramente.
Esta quarta-feira às 8h00 havia cin-
co pacientes internados em enferma-


