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

de pós-doutoramento que está a ser desenvolvido, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

(SFRH/BPD/101985/2014) desde fevereiro de 2015, em Portugal no Centro de Estudos de Comunicação e 

Sociedade da Universidade do Minho (CECS-UM), em Espanha na Faculdade de Ciências da Comunicação da 

Universidade de Santiago de Compostela (FCC-USC) e no Brasil na Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo (ECA-USP). 

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, e até julho de 2018, foram desenvolvidas um conjunto de tarefas, a saber: 

 criação de 4 plataformas online (projeto1, redes nacionais2, redes transnacionais3, 2CN-CLab4); 

 mapeamento internacional de organizações culturais (que permitiu a identificação de 1019 potenciais 

redes e observatórios, nacionais e transnacionais, que se encontram em fase de validação); 

 criação do 2CN-CLab (Cultural Cooperation Networks – Creative Laboratory); 

 organização de um congresso internacional (cujo eBook5 já se encontra disponível); 

 recolha de depoimentos vídeo a personalidades, de diversas nacionalidades, sobre temáticas 

relacionadas com as redes culturais (os 60 depoimentos recolhidos encontram-se em fase de tratamento 

antes de serem disponibilizados online); 

 implementação de um questionário (que contou com a participação de 202 profissionais e organizações 

do setor cultural português). 

 

                                                           
1 https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/. 
2 https://nationalculturalnetworks.wordpress.com/. 
3 https://transnationalculturalnetworks.wordpress.com/. 
4 https://2cnclab.wordpress.com/. 
5 http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/article/view/2650/2559. 
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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 qualificada em organizações desta 

natureza. 

O 2CN-CLab foi dinamizado de forma experimental no ano de 2016 na Península Ibérica com a realização, 

entre janeiro e dezembro, de um total de quinze ações de curta duração (regra geral meio-dia), co-promovidas 

com catorze instituições de ensino superior e centros de investigação de Portugal e Espanha. Os 444 

estudantes, docentes, investigadores e profissionais do setor cultural originários do Brasil, Espanha, Itália, 

México, Polónia e Portugal, que participaram no 2CN-CLab 2016 avaliaram as ações de forma muito positiva. 

No âmbito do 2CN-CLab 2017 realizou-se, entre junho e dezembro, um total de dezasseis ações (umas 

Jornadas e quatro Talks no Brasil; duas Talks em Espanha; e três Jornadas e seis Talks em Portugal), que 

contaram com a intervenção/participação de um total de 540 estudantes, docentes, investigadores e 

profissionais do setor cultural. Das parcerias estabelecidas em 2017, salientam-se as colaborações com o 

Serviço Social do Comércio São Paulo, que foi co-promotor da missão ao Brasil realizada em outubro, e com a 

Organização de Estados Ibero-americanos Para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), que foi co-promotora 

do ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Carta Cultural Ibero-americana” dinamizado em dezembro 

para assinalar a abertura em Portugal do escritório da OEI. 

Face ao balanço francamente positivo do 2CN-CLab 2016 e do 2CN-CLab 2017, nomeadamente fruto das 

parcerias com o Sesc e com a OEI, considerou-se relevante e pertinente a realização, em agosto de 2018, de 

uma nova missão ao Brasil para a dinamização de um conjunto de 2CN-CLab Talks para discutir o conceito de 

Redes Culturais, de 2CN-CLab Working Days para analisar criticamente a Carta Cultural Ibero-americana e de 

visitas de trabalho a organizações culturais de diferentes Estados do Brasil. 

A terminar, registamos como muita satisfação o facto de se ter observado uma fortíssima adesão por parte 

de instituições, públicas e privadas, a mais esta iniciativa do 2CN-CLab, obrigando a equipa do projeto a iniciar 

as diligências para a realização de uma nova missão ao Brasil em 2019! 

 

Manuel Gama || Coordenador do 2CN-CLab  
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10 de agosto || XIV ENECULT, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BAHIA 

Comunicação “2CN-CLab Carta Cultural Ibero-americana: 1ª fase (Portugal, 2017)” 
 
 

14 de agosto || Serviço Social do Comércio, Casa Amarela, Recife, PERNAMBUCO 
2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” 

15 de agosto || Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação, Recife, PERNAMBUCO 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política” 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

 
 

18 de agosto || Serviço Social do Comércio, Santo André, SÃO PAULO 
2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” 

20 de agosto || Universidade de São Paulo, São Paulo, SÃO PAULO 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

21 de agosto || Serviço Social do Comércio, Centro de Pesquisa e Formação, SÃO PAULO 
2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” 

22 de agosto || Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, SÃO PAULO 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

22 de agosto || Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo, SÃO PAULO 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

 
 

27 de agosto || Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MINAS GERAIS 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

27 de agosto || Inspire Gestão Cultural, Belo Horizonte, MINAS GERAIS 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

28 de agosto || Serviço Social do Comércio, Palladium, Belo Horizonte, MINAS GERAIS 
2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” 

29 de agosto || Serviço Social do Comércio, Palladium, Belo Horizonte, MINAS GERAIS 
2CN-CLab Working Day “Redes Culturais no Contexto Local” 

 
 

30 de agosto || Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília, DISTRITO FEDERAL 
2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

31 de agosto || Organização de Estados Ibero-americanos, Brasília, DISTRITO FEDERAL 
Seminário “Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” 
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