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A Câmara Municipal de Loulé definiu, na sua visão estratégica para o concelho, a cultura como um dos 

factores chave para o desenvolvimento sustentável do território e como elemento diferenciador de atração de 

população, bem como para a construção de uma cidadania ativa. Neste sentido, na área do ordenamento, com 

vista a uma forte coesão territorial e social, planeou e desenvolveu uma rede de equipamentos culturais 

complementares, que se localizam por todo o concelho (764km2) – monumentos, museu e pólos, biblioteca e 

pólos, arquivo e Cine-Teatro. Por outro lado, cria as condições para o desenvolvimento de um tecido associativo 

cultural com forte impacto na vida das populações, desde a música, ao teatro, passando pela dança, permitindo 

o desenvolvimento pessoal, o acesso e a democratização cultural. 

Uma estratégia de território que assenta, em termos de execução, na construção de conhecimento e numa 

forte ligação à comunidade, com uma programação acessível, regular e diversificada. Assim como numa 

relação transversal da cultura com outras áreas como a educação, o turismo, a inclusão, o emprego, o 

ambiente, permitindo, por isso, criar novos desafios e práticas, de modo a potenciar fortes dinâmicas sociais e 

territoriais. 

A diversidade cultural está no ADN de Loulé, território onde convivem diariamente mais de meia centena de 

nacionalidades, que escolheram esta terra para viver. O executivo municipal aposta no conhecimento para uma 

melhor gestão e apoio à decisão, assim como na cooperação com outros municípios nacionais e estrangeiros 

(as cidades geminadas) para o desenvolvimento económico, cultural e ambiental do território e das suas 

comunidades.  

O Município de Loulé promove com regularidade a participação em redes regionais, nacionais e 

internacionais, por forma a potenciar os seus recursos endógenos, o seu património natural e cultural, defender 

o seu ambiente e capacitar as pessoas. Nesse sentido, na área cultural, tem estado sempre ligada à criação 

de redes regionais – museus, teatros, bibliotecas e arquivos – fazendo, através dos seus técnicos, parte dos 

grupos fundadores, de criação e pensamento dessas redes, assim como da dinamização de ações. Em 2014 

iniciou uma rede local na área das indústrias culturais e criativas e do turismo criativo, tendo dois anos depois 

aderido à rede internacional de turismo criativo. Considerando o trabalho em rede imprescindível no contexto 

atual, o Museu Municipal de Loulé integrou em 2017 a Rede Portuguesa de Museus. A câmara municipal de 

Loulé, juntamente com 25 municípios portugueses, está a desenvolver um projeto em rede para desenhar uma 

estratégia para adaptação às alterações climáticas - um dos desafios do nosso milénio - em que a cultura é um 

fator de transformação que deve contribuir para a mudança de hábitos e práticas. Reforçar o papel da cultura 

na consolidação de uma sociedade livre e democrática e na densificação da cidadania é um dos principais 

fatores para dinamizar o trabalho em rede na área cultural. 



 
 
 
 

 

 

 

Debater a Carta Cultural Ibero-Americana (CCI) em Loulé é muito pertinente e actual, num momento em 

que o Município se afirma pela aposta clara na Cultura como instrumento de transformação social, de presente 

e de futuro. Os fins da Carta Cultural Ibero-Americana, que coloca a cultura em diálogo com as outras áreas, 

estão a ser fortemente desenvolvidos em Loulé em vários projectos na criação artística e literária na ligação 

com a Casa da América Latina, com a presença de escritores e artistas latino-americanos nas programações 

do Cine-Teatro ou da Biblioteca; na área das indústrias culturais e criativas e do turismo com o projeto do Loulé 

Criativo/ Loulé Design Lab, que está envolvido em várias redes; na área do Património Cultural com uma forte 

aposta na diversidade cultural do mesmo e da sua relação com as três culturas – cristianismo, judaísmo e 

islamismo; na relação com a educação privilegiando acções que possibilitem o respeito pelos direitos humanos, 

pela tolerância e pelo outro. Neste caso a CCI reforça, e bem, a importância do pensamento estratégico em 

matéria de ordenamento do território, que inclui o desenho de medidas integradas de proteção e valorização 

do ambiente, no qual se insere o património cultural. 

A Carta Cultural Ibero-Americana, como outras cartas internacionais, é um estímulo para o reforço de uma 

cultura diversa mas comum e para a construção de uma identidade múltipla, que deve assentar no respeito 

pelo outro e pela diferença, assim como na responsabilização de cada estado (nacional e local) e de cada 

indivíduo para afirmar este território material e imaterial que nos une. A CCI, por outro lado, serve de 

impulsionador e motivador para o desenvolvimento de projetos de cooperação cultural, uma vez que implica 

os estados e também os cidadãos. Estes documentos são orientadores de boas práticas, novas formas de 

cooperação, novas abordagens, de encontros e, acima de tudo, criam a possibilidade de desenho de novos 

mapas mentais e territoriais que ajudam a construir uma sociedade mais plural, humanista e que liga as 

culturas para transformar os povos através da identidade e da arte. 

 

Dália Paulo 

 
 
 
 
 
 

A participação no 2CN-CLab é gratuita mas a inscrição é obrigatória através de formulário online. 

A Carta Cultural Ibero-americana está disponível aqui.  

https://goo.gl/forms/CimpARIc0eTloXYA3
http://culturasiberoamericanas.org/carta_cultural_portugues.php
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09h45 – 10h00 || Receção dos participantes 

10h00 – 10h20 || Apresentação do Projeto de Investigação e do Laboratório Criativo 2CN-CLab 

10h20 – 10h40 || Aproximação ao conceito de “Rede Cultural” 

10h40 – 12h40 || Análise e Discussão da Carta Cultural Ibero-americana 

13h00 – 14h30 || Almoço de Trabalho 

14h30 – 17h00 || Trabalho prático em pequeno grupo 

17h00 – 18h00 || Apresentação e Discussão em grande grupo dos trabalhos práticos 

 
 
 
 
EQUIPA 2CN-CLab Working Days 

Coordenação Geral Manuel Gama 
Técnica de Investigação Fernanda Pinheiro 
Secretariado  Clemência Matos 

 
CO-PROMOTORES PRINCIPAIS 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, Portugal 
Faculdade de Ciências da Comunicação, Universidade de Santiago de Compostela, Espanha 
Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, Brasil 

 
PRODUÇÃO EXECUTIVA 

Dois Pontos Associação Cultural 
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