
 

2CN-CLab TALKS 
CULTURA, REDES E POLÍTICA 

 

 
 
 

 
+ INFO: 2CN.CLAB@GMAIL.COM || WWW.2CNCLAB.WORDPRESS.COM 

 

 
 

Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

 
   

 
10 a 14 de SETEMBRO de 2018 

 

Idanha-a-Nova, Óbidos, 
Braga, Barcelos, Amarante 

 
Realizado no âmbito do projeto “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e ibero-americano” apoiado pela FCT (SFRH/BPD/101985/2014)  

file:///C:/Users/Utilizador/Desktop/2CN-CLab%202017/TALK%20SÃO%20PAULO%20-%20MARÍLIA/2cn.clab@gmail.com
http://www.2cnclab.wordpress.co/#M


2CN-CLab TALKS 
 

CULTURA, REDES E POLÍTICA 
 

 

 

 

 

“Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e ibero-americano” é um projeto de 

investigação que está a ser desenvolvido, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no Centro de Estudos 

de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho (CECS-UM), 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, e 

fruto da colaboração entre a equipa do projeto, o Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura (POLObs) do CECS-

UM e instituições de ensino superior, centros de investigação, organizações públicas e privadas que, entre outros, operam 

no setor cultural e profissionais do setor cultural, o Cultural Cooperation Networks – Creative Laboratory (2CN-CLab). O 

2CN-CLab visa promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes culturais e, desta forma, sensibilizar e potenciar 

a capacitação dos envolvidos para a participação em organizações desta natureza.  

Promovidas na senda das quinze ações dinamizadas na Península Ibérica no âmbito do 2CN-CLab 2016, em 2017 

começaram a ser dinamizadas as 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política” que visam, independentemente dos co-

promotores e dos contextos institucionais onde decorrem, a realização de conversas informais, mas consequentes, sobre 

aspetos relacionados com a cultura (nos seus mais variados domínios, funções ou dimensões), com as redes (enquanto 

estruturas organizacionais que podem potenciar o trabalho no setor cultural) e com a política cultural (enquanto campo 

de ação individual e coletivo, público e privado). A construção do programa de cada 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e 

Política” ocorre sempre de forma colaborativa, sendo que o formato, o sub-tema e o público-alvo estão completamente 

em aberto. Assim, e em função das propostas dos co-promotores, as 2CN-CLab Talks podem realizar-se num auditório 

de uma instituição de ensino superior, num laboratório de um centro de investigação, numa biblioteca, num museu, num 

teatro, numa sala de ensaios, na sede de uma associação, num café ou mesmo na rua…; podem acontecer de manhã, 

de tarde ou à noite…; e podem destinar-se a 10, 100 ou mesmo 1.000 participantes…. No que concerne ao contexto 

geográfico de realização, em 2017 considerou-se que o adequado seria alargar a promoção de 2CN-CLab Talks, pelo 

menos, aos três países onde o projeto de investigação está a ser desenvolvido. 
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Estas foram as premissas que concorreram para que, em 2017, se tenham realizado doze 2CN-CLab Talks (quatro 

no Brasil, duas em Espanha e seis em Portugal), que contaram com a presença de 398 intervenientes/participantes. Do 

conjunto ações do 2CN-CLab 2017, que também integrou quatro Jornadas 2CN-CLab “Cultura, Redes e Cooperação”, 

destaca-se o ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Carta Cultural Ibero-americana” (CCI) dinamizado para 

assinalar a abertura em Portugal do escritório da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (OEI): o ciclo visou promover a discussão crítica e construtiva, em Portugal e com os agentes culturais 

portugueses, sobre a CCI; a avaliação do ciclo revelou que a maioria dos 194 intervenientes/participantes afirmou que 

teve o primeiro contacto com a CCI através do ciclo de Talks; e na sequência da avaliação decidiu-se dar seguimento ao 

processo de reflexão-ação iniciado em 2017 através da inclusão de Working Days sobre a CCI no 2CN-CLab 2018. 

Com base na experiência e na relevância do ciclo de 2CN-CLab Talks sobre a CCI, e tendo em consideração a missão 

da Rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN) criada no ano de 2004, que em 2015 tinha duas cidades portuguesas, 

às quais se juntaram mais três cidades portuguesas em 2017, considerou-se pertinente incluir no plano de atividades do 

2CN-CLab 2018 um ciclo de talks para refletir estrategicamente sobre a presença portuguesa na UCCN e sobre o impacto 

dessa presença nas cidades portuguesas e nos profissionais do setor cultural e criativo português. 

Foi com este pano de fundo que, no início de 2018, os municípios portugueses membros da UCCN (Amarante, 

Barcelos, Braga, Idanha-a-Nova e Óbidos) foram desafiados para se juntarem à equipa do projeto de investigação para a 

dinamização do ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO”. 

Um ciclo de cinco Talks sobre a UCCN, a decorrer de forma descentralizada durante uma semana nas cinco cidades, 

que, sob o formato de mesas-redondas, contaria com a intervenção de representantes das entidades co-promotoras, de 

profissionais e de organizações de diferentes setores criativos da UCCN, com o objetivo de promover o debate sobre as 

caraterísticas do trabalho em rede e a importância estratégica de integrar a UCCN. 

A terminar esta breve apresentação, sublinha-se que, em função do trabalho desenvolvido e tal como a aconteceu 

como sequência do ciclo de seis 2CN-CLab Talks promovido sobre a CCI, este ciclo de Talks sobre a UCCN poderá 

originar a organização de um ciclo de Working Days com o objetivo de se tentar identificar pontos de afinidade entre os 

participantes que, à luz das suas práticas e do espírito da UCCN e do 2CN-CLab, concorram para o desenvolvimento de 

novos projetos culturais em rede ou para a consolidação de projetos culturais em curso. 

Manuel Gama || Coordenador do 2CN-CLab 
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Mission 

Launched in 2004, the UNESCO Creative Cities Network (UCCN) aims to strengthen cooperation 

with and among cities that have recognized creativity as a strategic factor of sustainable development 

as regards economic, social, cultural and environmental aspects. By joining the Network, cities 

acknowledge their commitment to sharing best practices, developing partnerships that promote 

creativity and the cultural industries, strengthening participation in cultural life and integrating culture 

in urban development plans. The UNESCO Creative Cities Network covers seven creative fields: 

Crafts and Folk Arts, Design, Film, Gastronomy, Literature, Media Arts, and Music. 

 

How The UCCN Works 

A bridge linking international development agenda and glowing local momentum, the UCCN 

operates through a multi-level structure: UNESCO’s Secretariat is responsible for the management 

and global strategy. It proposes programmatic initiatives, manages the designation process, and 

promotes the Network’s visibility. The 7 sub-networks, corresponding to the 7 creative fields covered 

by the Network, enable member cities to focus on, in particular, one field as a starting point but also 

an active lever to harness the transformative potential of culture and creativity. The Steering Group 

facilitates the coordination between the Secretariat and the member cities through the 7 sub-networks, 

allowing activities and initiatives undertaken within the Network to run more effectively and efficiently. 

 

The Creative Cities Network is currently formed by 180 Members from 72 countries. 

 

The next Call for Applications for the UNESCO Creative Cities Network will be launched in 2019. 


