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Formação-Ação 2CN-CLab “Redes Culturais: Cooperação e Internacionalização” 

 
Local   A disponibilizar pela entidade co-promotora 

 
Destinatários  Técnicos dos órgãos, serviços e agentes do Estado e de outras entidades públicas 

que operam no setor cultural 
 Responsáveis de Organizações Privadas que operam no setor cultural 
 Profissionais do setor cultural 

 
Duração  6 meses e 128 horas (mínimo) 

64 horas de formação 
32 horas de consultoria 
32 horas de consultoria formativa 
 

Objetivos  Promover o diálogo entre os agentes do setor cultural do território 
 Sensibilizar os envolvidos para a importância do trabalho em rede no setor 

cultural 
 Potenciar a capacitação dos envolvidos para a participação qualificada em redes 

culturais, nacionais e transnacionais 
 Estabelecer uma ponte entre o conhecimento científico e casos práticos, 

nacionais e transnacionais, de redes culturais 
 Identificar formas de adequação de casos práticos, nacionais e transnacionais, 

de redes culturais a contextos específicos 
 Desenhar projetos culturais em rede a implementar a curto prazo 
 Acompanhar a implementação de projetos culturais em rede 
 Avaliar a implementação de projetos culturais em rede 

 
Metodologia  As sessões são de cariz teórico-prático 

 São encorajadas metodologias participativas que confiram aos formandos um 
papel importante enquanto sujeitos na troca de experiências pessoais e 
profissionais e na construção do conhecimento 

 O estabelecimento da ponte entre os conteúdos expostos teoricamente, com 
base em bibliografia disponibilizada para o efeito, e a sua aplicação prática, 
através do desenho de projetos em rede, é efetuada através do constante 
questionamento e confronto de ideias permitindo aos formandos a construção 
de um discurso crítico cientificamente sustentado através da convocação de 
casos práticos, bem como de conhecimentos e experiências adquiridas ao longo 
da sua vida pessoal e dos seus percursos académico e profissional 
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Observações  O grupo de participantes deve integrar um máximo de 30 membros oriundos de, 
no máximo, 10 organizações, públicas e privadas, que operam no setor cultural 
(a inscrição dos participantes é efetuada através de formulário online, sendo a 
seleção efetuada pela entidade co-promotora em articulação com a coordenação 
do projeto) 

 O programa contempla um 1º momento de sensibilização/mobilização e um 2º 
momento de operacionalização que integra 3 fases (diagnóstico e desenho de 
projeto; implementação de projeto; avaliação) 

 O 1º momento de formação teórica tem a duração de 16 horas e visa sensibilizar 
e mobilizar os formandos para a temática das “Redes Culturais: Cooperação e 
Internacionalização” 

 O diagnóstico é efetuado, no 1º mês do programa, através de 12 horas de 
consultoria 

 Para o desenho do projeto é efetuado, no final do 1º mês do programa, um 
módulo de formação teórica com a duração de 16 horas sobre “Gestão de 
Projetos Culturais em Rede”, complementadas, durante o 2º mês do programa, 
por 12 horas de consultoria formativa e por 16 horas de formação teórica sobre 
temáticas consideradas relevantes em função dos diagnósticos efetuados e dos 
projetos a desenhar 

 Para a implementação do projeto estão destinadas, a partir do 3º mês do 
programa, 8 horas de consultoria, 12 horas de consultoria formativa e 16 horas 
de formação teórica 

 A avaliação de desempenho ocorrerá no último mês do programa e para o efeito 
estão destinadas 8 horas de consultoria formativa e 12 horas de consultoria 

 A apresentação dos resultados da formação-ação será efetuada através de um 
Seminário de Encerramento 
 

Indicadores 
 
 

 

 

 

Realização 
 30 profissionais do setor cultural 
 5 projetos culturais em rede 
 1 Seminário de Encerramento 

 
Resultado 
 75% dos profissionais afirmam, por método de inquirição, que estão mais aptos 

para trabalhar em rede 
 50% dos profissionais afirmam, por método de inquirição, que vão promover o 

trabalho em rede na organização onde estão inseridos 
 

Custo-base  Formação: 30 €/hora 
 Consultoria: 170 €/dia 

 Ajudas de custo Formadores e Consultores: 43,39 €/dia 
 Transportes: 0,36 €/km 

 
Logística Para além de providenciar o local, a entidade co-promotora fica responsável pelos 

seguintes aspetos logísticos: 
 Apoio ao secretariado do programa de Formação-Ação 
 Material de divulgação do programa de Formação-Ação 
 Alojamento e Refeições Formadores e Consultores 
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Considerações Gerais 2CN-CLab 

 

Nos últimos anos a relevância da cultura para o desenvolvimento sustentável tem sido sublinhado reiteradamente 

e as redes, enquanto estruturas organizacionais policentradas caracterizadas pela horizontalidade do processo de 

comunicação, têm sido encaradas como um dos contextos privilegiados para fomentar a cooperação. No entanto, a 

recorrente ausência de estratégias consistentes tem concorrido para que as redes de cooperação cultural não sejam 

uma prática ancorada, de tal forma que as prioridades do Programa Europa Criativa para o período 2014-2020 voltam 

a sublinhar a importância de apostar no trabalho em rede para se reforçar o setor cultural e criativo. 

Foi com este enquadramento que, no terceiro trimestre de 2014 se considerou pertinente e relevante desenhar 

um projeto de investigação internacional que, inspirado no politeísmo metodológico e na importância de articular 

preocupações académicas com uma exigência de intervenção cívica que os Estudos Culturais encerram, procurasse 

intervir sobre as redes de cooperação cultural transnacionais a partir da realidade portuguesa. 

E assim surgiu “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e ibero-americano” – 

o projeto 1º qualificado no Concurso para a atribuição de Bolsas Individuais de Doutoramento e Pós-Doutoramento 

2014 promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia – que está a ser desenvolvido, desde fevereiro de 2015 

e até janeiro de 2021, no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, na Faculdade 

de Ciências da Comunicação da Universidade de Santiago de Compostela e na Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo. 

O projeto tem como objetivo principal fomentar práticas qualificadas de trabalho em rede em profissionais e 

organizações do setor cultural, apoiando a aquisição de aptidões, competências e conhecimentos que concorram para 

facilitar o acesso mais generalizado às oportunidades profissionais e para promover a cooperação cultural nacional e 

transnacional. 

No âmbito do projeto começou a ser promovido, de forma experimental no ano de 2016 em Portugal e Espanha, 

o Cultural Cooperation Networks – Creative Laboratory (2CN-CLab). 

O 2CN-CLab visa promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes de cooperação cultural e, desta forma, 

sensibilizar e potenciar a capacitação dos envolvidos para a participação em organizações desta natureza. 
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O formato das ações incluídas no 2CN-CLab é muito flexível pois varia, nomeadamente, em função do contexto 

onde são promovidas, podendo ser: sessões mais teóricas em jeito de conferências, palestras e seminários; sessões 

de partilha de experiências como debates, grupos de discussão e mesas-redondas; ou sessões eminentemente 

práticas de formação-ação de apoio à avaliação, ao desenho e à implementação de projetos de redes culturais. 

Tendo em consideração a avaliação que foi efetuada às 10 primeiras ações do 2CN-CLab 2016, a 15 de julho de 

2016 iniciou-se a preparação do 2CN-CLab 2017-2018. 

Para a organização das ações do 2CN-CLab 2017-2018, para além das entidades que se associaram ao 2CN-

CLab 2016 e de outras instituições de ensino superior e centros de investigação, vamos contar com a colaboração de 

outro tipo de organizações, públicas ou privadas, que, entre outros, operam no setor cultural, bem como de 

profissionais do setor cultural. 

Depois de ouvidas algumas organizações que operam no setor cultural em Portugal, decidiu-se que o mais 

adequado será continuar a dinamização de Talks, tal como aconteceu no 2CN-CLab 2016, mas privilegiar em 2017 

a realização de Jornadas (Territoriais ou Temáticas) e de Programas de Formação-Ação. 

As Jornadas 2CN-CLab “Cultura, Cooperação e Redes”, que têm a duração de dois dias em cada um dos territórios 

aderentes e integram um conjunto diversificado de atividades, começaram a ser promovidas no 1º semestre de 2017 

em Portugal e no 2º semestre de 2017 alargaram-se ao Brasil. Nas Jornadas Temáticas o foco é o trabalho em rede 

num domínio cultural específico a selecionar pelas entidades co-promotoras e nas Jornadas Territoriais o fio condutor 

são as práticas de trabalho em rede num determinado território. 

Os Programas de Formação-Ação “Redes Culturais: Cooperação e Internacionalização” têm a duração mínima de 

128 horas (64 horas de formação + 32 horas de consultoria + 32 horas de consultoria formativa) em cada um dos 

territórios aderentes. Apesar de haver uma estrutura pré-definida, os programas de formação-ação são desenhados 

especificamente em função do contexto onde vão ser implementados. 

Face ao balanço efetuado ao 2CN-CLab 2017, a equipa do projeto considerou que em 2018 se deveria lançar uma 

nova tipologia de ações, os 2CN-CLab Working Days, que são encontros de trabalho em torno de alguns documentos, 

nacionais e internacionais, considerados como basilares para os profissionais do setor cultural do século XXI. 

Paralelamente às Talks, aos Working Days, às Jornadas e aos Programas de Formação-Ação, no 2CN-CLab poderão 

ser desenvolvidos, em colaboração com o Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura da Universidade do 

Minho, estudos específicos das práticas de trabalho em rede no setor cultural. 

Assim sendo, a equipa do projeto “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e 

ibero-americano” desafia desde já as organizações públicas e privadas que, direta ou indiretamente, operam no setor 

cultural a associarem-se ao 2CN-CLab. 


