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No presente documento de trabalho apresentam-se, de forma muito sintética, alguns dos 

resultados da missão 2CN-CLab Carta Cultural Ibero-americana Brasil 2018, com atenção 

especial aos cinco Workings Days promovidos. 

Dados complementares sobre a missão podem ser consultados nesta hiperligação. 

  

http://polobs.pt/2cn-clab-brasil-2018/
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NOTA INTRODUTÓRIA SOBRE A MISSÃO 

 

2CN-CLab (Cultural Cooperation Networks – Creative Laboratory) – que foi criado no âmbito do projeto de 

investigação “Redes de Cooperação Cultural: Portugal europeu, lusófono e ibero-americano” 

(SFRH/BPD/101985/2014) e que está a ser desenvolvido enquadrado no plano estratégico do Observatório de 

Políticas de Comunicação e Cultura da Universidade do Minho e em colaboração com a Dois Pontos Associação 

Cultural – é um laboratório criativo itinerante que 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. Desde a sua criação, no ano de 2016, já foram promovidas no âmbito do 2CN-CLab 

um total de 58 ações, no Brasil, Espanha e Portugal, que contaram com a intervenção/participação de 1.433 

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

Polónia e Portugal (informações adicionais sobre os balanços anuais do 2CN-CLab podem ser consultados em 

2CN-CLab 2016, 2CN-CLab 2017 e 2CN-CLab 2018). 

 

2CN-CLab tem sido dinamizado fruto do estabelecimento de um conjunto muito significativo de parcerias, 

nacionais e internacionais, com instituições de ensino superior, centros de investigação e organizações do setor 

cultural, públicas e privadas. Das múltiplas parcerias estabelecidas desde 2016, destacam-se aqui e agora a 

parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) Brasil, que foi co-promotor da missão 2CN-CLab Brasil 2017 e 

da missão 2CN-CLab Brasil 2018, e a parceria com a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (OEI), que foi co-promotora do ciclo, dinamizado em Portugal em dezembro de 2017,         

2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Carta Cultural Ibero-americana” e da missão 2CN-CLab Brasil 2018.  

 

Sobre a parceria com a OEI, no 2º semestre de 2017, a abertura em Portugal de um escritório da OEI foi 

encarado como o pano de fundo perfeito para a realização, no mês de dezembro, de um ciclo de 2CN-CLab Talks 

que concorresse para promover a discussão crítica e construtiva, em Portugal e com os agentes portugueses, 

sobre a Carta Cultural Ibero-americana (CCI). Não obstante a avaliação positiva do ciclo de Talks em torno da CCI, 

como se observou que a maioria dos intervenientes e dos participantes afirmou que teve o primeiro contacto com 

a CCI através do ciclo de Talks, considerou-se urgente dar seguimento ao processo de reflexão-ação iniciado em 

2017, alargando, até 2019, a discussão sobre a CCI a outras latitudes, nomeadamente através da dinamização 

de 2CN-CLab Working Days sobre a CCI em Portugal e a países da OEI e da CPLP. 

 

https://2cnclab.wordpress.com/
https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/
http://polobs.pt/
http://polobs.pt/
https://2cnclab.wordpress.com/programme-2016/
https://2cnclab.wordpress.com/2017-2/
https://2cnclab.wordpress.com/2018-2/
http://polobs.pt/2cn-clab-2017-brasil/
http://polobs.pt/2cn-clab-brasil-2018/
http://polobs.pt/wp-content/uploads/2017/07/RELAT%C3%93RIO-1-OEI-2CN-CLAB-TALKs-2017.pdf
http://polobs.pt/2cn-clab-brasil-2018/
http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=114
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Tendo em consideração o balanço francamente positivo da missão 2CN-CLab Brasil 2017 co-promovida com 

o Sesc, 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, de 2CN-CLab Working Days para analisar criticamente a CCI 

e de visitas/reuniões de trabalho a organizações culturais. 

 

Na conceção da missão 2CN-CLab Brasil 2018 

tivemos em consideração que o formato das ações 

incluídas no 2CN-CLab é muito flexível, variando, 

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 culturais em rede ou de redes culturais. 

As 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política” 

começaram a ser promovidas em 2017 e visam, 

independentemente das entidades co-promotoras e 

dos locais 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 horizontais, 

policentradas e multilaterais, que podem potenciar o 

trabalho no setor cultural) e com a política cultural 

(enquanto campo de ação individual e coletivo, 

público e privado). 

Em 2018 iniciaram-se as 2CN-CLab Talks 

onde, com a ajuda de Brun (2008), Castells (2005), 

Ferreira (2016), Laaksonen (2016) e Rubim (2005), 

se procura responder coletivamente à pergunta: “De 

que falamos quando falamos de Redes Culturais?”. 

Os 2CN-CLab Working Days, que começaram a 

ser co-promovidos em 2018, foram pensados para 

potenciar a discussão e o debate informais, mas 

com consequências práticas, em torno de alguns 

documentos, nacionais e internacionais, 

considerados como basilares para os profissionais 

do setor cultural do século XXI. Para este o primeiro 

biénio foram selecionados documentos como a 

Agenda 21 da Cultura, a CCI e a Agenda 2030. 

Os 2CN-CLab Working Days são dias de 

trabalho prático em que um grupo de, no máximo, 

vinte profissionais e futuros profissionais do setor 

cultural, público e privado, se reúne para, durante a 

manhã, analisar e discutir criticamente o(s) 

documento(s) selecionado(s) e, durante a tarde, 

tentar identificar pontos de afinidade que, à luz das 

suas práticas e do espírito do(s) documento(s) e do 

2CN-CLab, concorram para a conceção ou 

consolidação de projetos culturais em rede a partir 

do contexto local, nacional ou transnacional. 

Na sequência dos Working Days vão, por um 

lado, ser promovidas, nos meses seguintes de forma 

virtual, reuniões de acompanhamento ao desenho 

de eventuais projetos que possam surgir; e, por 

outro lado, ser organizados momentos de partilha 

com o público para apresentar e discutir os casos 

práticos de projetos culturais em rede pensados no 

âmbito dos 2CN-CLab Working Days.
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CO-PROMOTORES DA MISSÃO 

 

Para além dos co-promotores principais do 2CN-CLab (Centro de Estudos 

de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, Portugal; Faculdade de 

Ciências da Comunicação, Universidade de Santiago de Compostela, Espanha; 

e Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, Brasil) e do apoio 

à produção da Dois Pontos Associação Cultural (Portugal), a missão 2CN-CLab 

Brasil 2018 só foi possível fruto de duas parcerias estratégicas – a OEI e o Sesc 

– que se associaram à missão como um todo, e de seis parcerias pontuais 

(Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo; Inspire Gestão Cultural, Minas 

Gerais; Universidade de Brasília; Universidade do Estado de Minas Gerais; 

Universidade Federal de Pernambuco; e Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

São Paulo) estabelecidas para a viabilização de ações específicas em cada um 

dos cinco Estados visitados. 

 

 

 

 

COMISSÕES DA MISSÃO 

 

Coordenação Geral 2CN-CLab 

Manuel Gama, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho 

 

Comissão Científica 2CN-CLab 

Helena Sousa, Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho 

Manuel Gama, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho 

Maria Immacolata Vassallo de Lopes, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo 

Xosé López Garcia, Faculdade de Ciências da Comunicação, Universidade de Santiago de Compostela 
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Comissão Organizadora 2CN-CLab 

Manuel Gama, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho 

 

Produção Executiva 2CN-CLab 

Fernanda Pinheiro, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho 

Clemência Matos, Dois Pontos Associação Cultural 

 

Co-Promotores Estratégicos 2CN-CLab Brasil 2018 

Ana Paula Laborinho, OEI, Portugal 

Andréa Nogueira, Sesc-São Paulo, Brasil 

Eliane Parreiras, Sesc-Minas Gerais, Brasil 

Leonardo Serikawa, OEI, Brasil 

Maria João Albernaz, OEI, Portugal 

Mónica Garcia, OEI, Secretaria-Geral 

Raphael Callou, OEI, Brasil 

Sônia Guimarães, Sesc-Pernambuco, Brasil 

 

Comissões Locais 2CN-CLab Brasil 2018 

Ana Farinha, Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo 

Augusto Amorim, Fundação Joaquim Nabuco, Recife 

Carlos Sandroni, Universidade Federal de Pernambuco, Recife 

Cláudia Hardagh, Universidade Mackenzie, São Paulo 

Daniela Cojol, Gente Arteira, Caixa Cultural, São Paulo 

Eduardo Sarmento, Paço do Frevo, Recife 

Lívio Avelino, Complexo Cultural da Funarte, Brasília 

Luís Reis, Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife 

Helena Cunha, Inspire Gestão Cultural, Belo Horizonte 

Marisabel Lessi de Mello, Centro Cultural São Paulo, São Paulo 

Nara Galvão, Instituto Ricardo Brennand, Recife 

Rita Egler, Escola de Design, Universidade Estadual de Minas Gerais, Belo Horizonte 

Ricardo Stefanelli, Universidade Mackenzie, São Paulo 

Thais de Mendonça Jorge, Universidade de Brasília, Brasília 

Thiago Manfrini, Serviço Social do Comércio, Santo André, São Paulo  
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  AGENDA DA MISSÃO 

 

10 de agosto ||Salvador, BAHIA 

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

ENECULT, Universidade Federal da Bahia; 14:00-18:00] 

 

13 de agosto || Recife, PERNAMBUCO 

# Visita/Reunião de Trabalho || Paço do Frevo [09:00-11:00] 

# Visita/Reunião de Trabalho || Fundação Joaquim Nabuco [14:00-16:30] 

 

14 de agosto || Recife, PERNAMBUCO 

# 2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço 

Ibero-americano” [Serviço Social do Comércio, Casa Amarela, 09:45-18:00] 

 

15 de agosto || Recife, PERNAMBUCO 

# 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política” [Universidade Federal de Pernambuco, 10:00-12:00] 

# Visita/Reunião de Trabalho || Instituto Ricardo Brennand [14:00-15:30] 

# 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

[Universidade Federal de Pernambuco, 16:00-18:00] 

 

17 de agosto || São Paulo, SÃO PAULO 

# Visita/Reunião de Trabalho || Centro Cultural São Paulo [14:00-16:00] 

 

18 de agosto || Santo André, SÃO PAULO 

# 2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço 

Ibero-americano” [Sesc, Santo André, 09:45-18:00] 

 

21 de agosto || São Paulo, SÃO PAULO 

# 2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço 

Ibero-americano” [Sesc-CPF, São Paulo, 09:45-18:00] 

 

https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/11/2cn-clab-2018-2/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/11/2cn-clab-2018-2/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/14/2cn-clab-2018-work-visit-to-paco-do-frevo/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/14/2cn-clab-2018-work-visit-to-fundaj/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-working-day-3/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-working-day-3/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-7th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/16/2cn-clab-2018-work-visit-to-instituto-ricardo-brennand/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-8th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-8th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/18/2cn-clab-2018-work-visit-to-ccsp/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-working-day-4/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-working-day-4/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-working-day-5/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-working-day-5/
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22 de agosto || São Paulo, SÃO PAULO 

# Visita/Reunião de Trabalho || Caixa Cultural São Paulo [10:00-12:00] 

# 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

[Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 14:30-16:30] 

# 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

[Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo 20:00-22:00] 

 

27 de agosto || Belo Horizonte, MINAS GERAIS 

# Visita/Reunião de Trabalho || Sesc-Palladium [10:00-12:00] 

# 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

[Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 14:30-16:30] 

# 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

[Inspire Gestão Cultural, Belo Horizonte, 19:00-21:00] 

 

28 de agosto || Belo Horizonte, MINAS GERAIS 

# 2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço 

Ibero-americano” [Sesc-Palladium, 09:45-18:00] 

 

29 de agosto || Belo Horizonte, MINAS GERAIS 

# 2CN-CLab Working Day “Redes Culturais no Contexto Local” [Sesc-Palladium, 09:00-17:30] 

 

30 de agosto || Brasília, DISTRITO FEDERAL 

# Seminário “Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano” [OEI, Brasília, 15h30-18:00] 

# 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

[Universidade de Brasília, 20:00-22:00] 

 

31 de agosto || Brasília, DISTRITO FEDERAL 

# 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

[OEI, 09:30-13:00] 

 

01 de setembro || Brasília, DISTRITO FEDERAL 

# Visita/Reunião de Trabalho || Complexo Cultural da Funarte [15:30-17:00]  

https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/23/2cn-clab-2018-work-visit-to-caixa-cultural/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-10th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-10th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-11th-talk-2/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-11th-talk-2/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/28/2cn-clab-2018-work-visit-to-sesc-palladium/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-12th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-12th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-13th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-13th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-working-day-7/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-working-day-7/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-working-day-8/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-14th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-14th-talk/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-7th-talk-2/
https://2cnclab.wordpress.com/2cn-clab-2018-7th-talk-2/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/09/02/2cn-clab-2018-work-visit-to-complexo-cultural-funarte/
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NÚMEROS & GRÁFICOS DA MISSÃO 

 

 

 

 
 

  

5 WORKING DAYS SOBRE A CCI

7 VISITAS/REUNIÕES DE TRABALHO

10 TALKS/SEMINÁRIOS/COMUNICAÇÕES

14 IDEIAS DE PROJETO A PARTIR DA CCI

16 CO-PROMOTORES

330 INTERVENIENTES/PARTICIPANTES
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Gráfico 1: Percentagem de intervenientes/participantes por tipologia de ação 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Ocupação principal dos intervenientes/participantes por tipologia de ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Ocupação principal dos intervenientes/participantes das 2CN-CLab Talks 
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Gráfico 4: Avaliação da missão 2CN-CLab Brasil 2018 por parte dos intervenientes/participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 & Gráfico 6: Fins, Princípios e Âmbitos de Aplicação da CCI selecionados pelos grupos dos 2CN-CLab Working Days 

  

3

1
1

1

4

1

2

1

Fim 1 Fim 2 Fim 3 Fim 4

Princípio 1 Princípio 2 Princípio 3 Princípio 4 Princípio 6 Princípio 8 Princípio 9

2
1

1

11
3 1

1
1 1
1

Âmbito de Aplicação 1 Âmbito de Aplicação 2 Âmbito de Aplicação 4 Âmbito de Aplicação 6 Âmbito de Aplicação 7

Princípio 1 Princípio 2 Princípio 3 Princípio 4 Princípio 6 Princípio 8 Princípio 9

83,9%

63,3%

73,9%

20,2%

58,0%

71,8%

57,2%

13,9%

29,2%

17,4%

32,6%

35,1%

25,2%

36,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Qualidade dos Oradores

Metodologia

Pertinência da Temática

Divulgação da Ação

Logística

Organização

Nível de Satisfação Geral

Excelente Bom Suficiente Insuficiente Mau Péssimo



2CN-CLab Carta Cultural Ibero-americana Brasil 2018 
 

                

General coordinator Manuel Gama [mea0911@gmail.com] supported by FCT [SFRH/BPD/101985/2014] – www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com 

 

CLIPPING DA MISSÃO 

 

2CN-CLab Brasil 2018 [Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura, Universidade do Minho] 

 

2CN-CLab Brasil 2018 [Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho] 

 

2CN-CLab Brasil 2018 [Organização de Estados Ibero-americanos, Portugal] 

 

2CN-CLab Working Day Carta Cultural Ibero-americana | São Paulo [evensi] 

 

Cultura e redes culturais em debate no CAC e no CFCH [Universidade Federal de Pernambuco] 

 

Cultura, Redes e Política. De que falamos quando falamos de Redes Culturais? [UnB Notícias] 

 

FAAP sedia workshop para discutir e fomentar o trabalho em rede no setor cultural com a participação 

de pesquisadores da Universidade do Minho, de Portugal – 22 de Agosto [Fundação Armando Alvares 

Penteado] 

 

OEI abre rodada de conversa sobre projetos culturais em rede na Ibero-América [Organização de Estados 

Ibero-americanos, Brasil] 

 

“Projetos culturais em rede na Ibero-América” é tema de encontro na OEI [Organização de Estados Ibero-

americanos, Brasil] 

 

Redes de Cooperación Cultural: La OEI en el proyecto 2CN-CLab [Organização de Estados Ibero-

americanos, Espanha] 

 

UFPE recebe debate sobre redes e políticas culturais [JC Online]  

http://polobs.pt/2cn-clab-brasil-2018/
http://www.cecs.uminho.pt/2cn-clab-brasil-2018/
https://www.oeiportugal.org/Oei/Noticia/2cn-clab-brasil-2018
https://www.evensi.com/amp/2cn-clab-working-day-carta-cultural-ibero-americana-a-paulo-rua-tamarutaca-302-vila-guiomar-09071130-santo-andre-brazil/265911880
https://www.ufpe.br/agencia/noticias/-/asset_publisher/VQX2pzmP0mP4/content/id/1598523
https://noticias.unb.br/component/agenda/agenda/1957
http://www.faap.br/noticia/faap-sedia-workshop-para-discutir-e-fomentar-o-trabalho-em-rede-no-setor-cultural-com-a-participacao-de-pesquisadores-da-universidade-do-minho-de-portugal-22-de-agosto/585
http://www.faap.br/noticia/faap-sedia-workshop-para-discutir-e-fomentar-o-trabalho-em-rede-no-setor-cultural-com-a-participacao-de-pesquisadores-da-universidade-do-minho-de-portugal-22-de-agosto/585
https://oei.org.br/noticia/oei-abre-rodada-de-conversa-sobre-projetos-culturais-em-rede-na-ibero-america
https://oei.org.br/noticia/-projetos-culturais-em-rede-na-ibero-america-e-tema-de-encontro-na-oei
https://www.oei.es/Cultura/Noticia/redes-de-cooperacion-cultural-la-oei-en-el-proyecto-2cn-clab
https://m.jc.ne10.uol.com.br/canal/cultura/noticia/2018/08/13/ufpe-recebe-debate-sobre-redes-e-politicas-culturais-350748.php?utm_source=undefined&utm_medium=referral&utm_campaign=mobile-redirect
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APONTAMENTOS SOBRE OS WORKING DAYS DA MISSÃO 

 

A CCI foi documento que enquadrou toda a missão 2CN-CLab Brasil 2018, sendo por isso a protagonista dos 

2CN-CLab Working Days que foram dinamizados, em Minas Gerais, em Pernambuco e em São Paulo, com o 

objetivo de gerar ideias de projeto culturais em rede nos contextos local, nacional ou ibero-americano, que, à luz 

das práticas dos intervenientes/participantes nos Working Days e do espírito da CCI e do 2CN-CLab, pudessem 

concorrer, à sua escala, para a consolidação do Espaço Cultural Ibero-americano. 

 

A agenda de trabalhos dos 2CN-CLab Working Days sobre a CCI foi intensa: 

 

Durante a manhã, depois da apresentação do 

projeto de investigação e do 2CN-CLab, iniciou-se a 

discussão, em grande grupo, em torno dos 

conceitos de “cultura” e “redes culturais”, sendo 

que para o efeito convocada a “Conta Satélite da 

Cultura 2010-2012 Notas metodológicas” (CSC), 

para se encontrar uma forma de operacionalização 

do conceito de “cultura”, e autores como Brun 

(2008), Castells (2005), Ferreira (2016), 

Laaksonen (2016) e Rubim (2005), para responder 

à pergunta “De que falamos quando falamos de 

Redes Culturais?”. Encontrada a gramática comum 

possível em torno de conceitos altamente 

complexos, passou-se para a análise e discussão 

crítica da CCI. Depois de uma apresentação 

sintética do contexto em que a CCI surgiu e dos 

objetivos que se propõe atingir, iniciou-se a viagem 

pelos 6 Fins, 9 Princípios e 12 Âmbitos de Aplicação 

da CCI. Tendo em consideração que o documento 

foi enviado antecipadamente, optou-se por utilizar 

uma metodologia que permitisse que, no final da 

discussão, cada interveniente/participante tenha 

escolhido o percurso pela CCI (1 Fim + 1 Princípio 

+ 1 Âmbito de Aplicação) com que mais se 

identifica, em função, nomeadamente, do domínio 

e função da cultura identificados anteriormente a 

partir da CSC. A tarde de trabalho iniciou-se com a 

formação dos pequenos grupos que, através de um 

conjunto de exercícios práticos baseados na 

metodologia de projeto, tiveram 150 minutos para 

gerar ideias de projetos culturais em rede a partir 

da CCI. As sete horas do dia de trabalho 

terminaram com a apresentação, ao grande grupo, 

das Pechas Kuchas dos trabalhos práticos 

produzidos nos pequenos grupos. 

Realça-se que, não obstante algumas das 

ideias de projeto terem potencial para, no futuro, 

serem aprofundadas e implementadas, o mais 

importante nos 2CN-CLab Working Days é o 

processo de discussão prática sobre cooperação 

cultural, redes culturais e a CCI. 

 

https://www.ine.pt/xportal/%20xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cs&selTab=tab3&perfil=220%20674570&INST=220617355
https://www.ine.pt/xportal/%20xmain?xpid=INE&xpgid=ine_cnacionais2010&contexto=cs&selTab=tab3&perfil=220%20674570&INST=220617355
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Redes_Culturales.pdf
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Redes_Culturales.pdf
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Redes_Culturales.pdf
http://www.tnsj.pt/download/comunicacao/2017/EstudosobreRede5Sentidos.pdf
http://media.ifacca.org/files/DArt49_International_Culture_Networks.pdf
http://media.ifacca.org/files/DArt49_International_Culture_Networks.pdf
http://www.cult.ufba.br/arquivos/cult_politicas_e_redes.pdf
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Sobre a agenda dos 2CN-CLab Working Days dinamizados no Brasil, sublinha-se que uma das entidades co-

promotoras desafiou-nos a desenhar um programa específico para ser implementado internamente e que 

concorresse para a promoção do trabalho em rede no contexto local. Para o efeito, operou-se uma adaptação 

à estrutura-base do Working Day que acabou de se apresentar e que passou a incluir, na parte da manhã, uma 

apresentação e discussão de mais dois documentos: a Agenda 21 da Cultura e a Agenda 2030. Destaca-se 

ainda que a OEI-Brasil considerou mais adequado desdobra em dois momentos distintos o Working Day previsto 

para Brasília, retirando-lhe por questões práticas a componente da geração de ideias de projeto. 

 

No que concerne à seleção dos intervenientes/participantes foi criado um formulário de inscrição online para 

que os co-promotores pudessem divulgar a ação junto de responsáveis, técnicos e profissionais de organizações, 

públicas e privadas, formais e informais, que operam no setor cultural. Não obstante, os co-promotores poderiam 

endereçar diretamente convites a personalidades ou organizações que considerassem pertinente integrar no grupo 

restrito de, no máximo, 20 elementos por Working Day. Durante o processo de organização dos seis Working Days 

previstos, duas das entidades co-promotoras optaram utilizar o formulário de inscrição como único meio de seleção 

dos participantes (o que, por motivos diversos, não se revelou a melhor opção). 

 

Os cinco 2CN-CLab Working Days promovidos no Brasil tiveram uma média de 13 intervenientes/participantes 

por ação oriundos um conjunto muito diversificado de organizações públicas e privadas que operam em domínios 

e funções da cultura muito distintos. No âmbito dos Working days foram criados 14 grupos de trabalho, que 

geraram 14 ideias de projeto culturais em rede a partir da CCI. Sublinha-se que os grupos estão a ser desafiados 

para aprofundarem as ideias de projeto, sendo que para o efeito a equipa do 2CN-CLab tem reiterado a sua 

disponibilidade para a realização de reuniões virtuais para acompanhamento do processo de transformação das 

ideias em projetos e, eventualmente, de implementação de algum dos projetos em 2019. 

 

Segue-se a apresentação sintética dos objetivos das 14 ideias de projeto culturais em rede geradas, sendo 

importante assinalar, por um lado, que os projetos foram sempre enquadrados pela CCI (cada grupo teve que 

indicar de forma inequívoca o Fim, o Princípio e o Âmbito de Aplicação que justificou as opções; a numeração que 

se fixou para os fins, os princípios e os âmbitos de aplicação respeita a ordem em que figuram na CCI); e, por 

outro lado, que durante o trabalho prático foram pensadas muitas outras dimensões das ideias de projeto – como 

o contexto e necessidades, como as metas, os resultados estratégicos e os indicadores, como as atividades e os 

recursos necessários. Por se tratarem de ideias de projeto que poderão ser aprofundadas no futuro pelos grupos 

de trabalho, optou-se por convocar neste momento os títulos, os objetivos e os enquadramentos pela CCI das 14 

ideias de projeto tal qual como foram formulados durante os Working Days, bem como uma hipótese articulação 

entre as ideias de projeto elaborada pela equipa do 2CN-CLab com base nas diferentes dimensões da CCI.  

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/ag21c_pt.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeV62UYclT47kYXgS2Y4RB0TfFdZP5sUBoSG90wkODvVRuX-w/viewform?usp=send_form
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IDEIAS DE PROJETO GERADAS NA MISSÃO A PARTIR DA CCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F1 P1 AP1 # Formação no Campo Expandido 
# Vivências: Unidades em Rede 

AP6 # Ciranda Popular 

P2 AP1 # Acessibilidade Expandida 

P3 AP7 # Cultura e Educação: Diálogos 

P8 AP1 # Merenda Cultural 

AP7 # Programa de Formação Continuada 

F2 P4 AP2 # Praticas Artísticas no Além Mar 

F3 P6 AP7 # Líderes Culturais: Capacitação em liderança 
cultural ibero-americana 

F4 P4 AP4 

# Forma-Ação: Intercâmbio de práticas culturais 
dos países Ibero-americanos 
# Gravando 
# Planejamentoe Execução de Projetos 
Culturais em Rede 

AP7 # Janela da Música Popular: Intercâmbio Ibero-
americano de Educação para a Música Popular 

P9 AP1 # Observatório de Políticas Culturais – ABC/Alto 
Tietê 
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“afirmar o valor central da cultura como base indispensável para o desenvolvimento 

integral do ser humano e para a superação da pobreza e da desigualdade” 

 

PRINCÍPIO DE RECONHECIMENTO E DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS 

 

 

PRINCÍPIO DE PARTICIPAÇÃO 

 

PRINCÍPIO DE SOLIDARIEDADE E DE COOPERAÇÃO 

 

PRINCÍPIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL 

 

 

 

•OBJETIVO GERAL: Potencializar as ações formativas nas Unidades Sesc de maneira
descentralizada e participativa.

•OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer a formação artística e cultural nas Unidades do Sesc,
de maneira articulada, nas áreas de mediação cultural, ação formativa e de biblliotecas,
inclusive para públicos dirigidos.

FORMAÇÃO NO CAMPO EXPANDIDO 

•OBJETIVO GERAL: Resgate e valorização das identidades locais, promovendo a
tranformação social dos indivíduos.

VIVÊNCIAS: UNIDADES EM REDE

•OBJETIVO GERAL: Viabilizar o acesso, a circulação e a preservação da memória de
manifestações de cultura popular.

•OBJETIVO ESPECÍFICO: Formação de público, geração de emprego e renda, criação de
rede de cultura popular e preservação da memória.

CIRANDA POPULAR 

•OBJETIVO GERAL: Criar fluxo de comunicação e divulgação em rede das atividades
oferecidas pelo Sesc em Minas [Gerais].

ACESSIBILIDADE EXPANDIDA 

•OBJETIVO GERAL: Incentivar a transformação social a partir da educação e da cultura de
alunos de escolas públicas e privadas da cidade de Belo Horizonte, provendo esse diálogo
por meio de intercâmbios culturais, circulação, oficinas e mostras artísticas.

CULTURA E EDUCAÇÃO: DIÁLOGOS 

•OBJETIVO GERAL: Projeto de Inclusão Social a partir da Formação Cultural.

MERENDA CULTURAL 

•OBJETIVO GERAL: Capacitar os profissionais que atuam na área da cultura das Unidades
Sesc em Minas [Gerais] para criação de programação de cultura nessas Unidades.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
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“promover e proteger a diversidade cultural que é origem e fundamento da cultura 

ibero-americana, assim como a multiplicidade de identidades, línguas e tradições 

que a conformam e a enriquecem” 

 

PRINCÍPIO DE ABERTURA E DE EQUIDADE 

 

 

 

 “consolidar o espaço cultural ibero-americano como um âmbito próprio e singular, 

com base na solidariedade, no respeito mútuo, na soberania, no acesso plural ao 

conhecimento e à cultura, e no intercâmbio cultural” 

 

PRINCÍPIO DE COMPLEMENTARIDADE 

 

 

 

 “facilitar os intercâmbios de bens e serviços 

culturais no espaço cultural ibero-americano” 

 

PRINCÍPIO DE ABERTURA E DE EQUIDADE 

 

 

•OBJETIVO GERAL: Mapeamento das praticas culturais e artísticas em território
estrangeiro. [Brasil/Portugal/Espanha]

PRÁTICAS ARTÍSTICAS NO ALÉM MAR 

•OBJETIVO GERAL: Capacitação de Líderes Culturais.

•OBJETIVO ESPECÍFICO: Mapear gestores/líderes culturais ibero-americanos.

LÍDERES CULTURAIS: CAPACITAÇÃO EM LIDERANÇA 
CULTURAL IBERO-AMERICANA

•OBJETIVO GERAL: Troca de conhecimento entre gestores e produtores culturais;
reconhecimento das diversidades culturais; diálogo entre diversas culturas; intercâmbio e
qualificação das competências; fortalecimento da presença do setor cultural na oferta de
bens e serviços para a sociedade. Fomentar a cadeia criativa nos países Ibero-
americanos.

•OBJETIVO ESPECÍFICO: [Promover a realização de] residência-intercâmbio de gestores e 
produtores culturais em instituições públicas, privadas e do terceiro setor dos países 
ibero-americanos e da CPLP.

FORMA-AÇÃO: INTERCÂMBIO DE PRÁTICAS CULTURAIS 
DOS PAÍSES IBERO-AMERICANOS
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PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS NO DESENHO E NA APLICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•OBJETIVO GERAL: Capacitar os profisssionais e futuros profissionais atuantes em Música
e/ou Produção Fonográfica.

•OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar um curso que integre aspectos da formação curricular
em Música e Produção Fonográfica.

GRAVANDO 

•OBJETIVO GERAL: Promover o intercâmbio de serviços de educação para a música
popular/tradicional no espaço Ibero-americano.

•OBJETIVO ESPECÍFICO: Criar sistema de escolas de música em Recife e Aveiro.

JANELA DA MÚSICA POPULAR: INTERCÂMBIO IBERO-
AMERICANO DE EDUAÇÃO PARA A MÚSICA POPULAR

•OBJETIVO GERAL: Articular, fortalecer ações comuns de interesses que possam ser
compartilhadas no âmbito de politicas públicas.

OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS CULTURAIS – ABC/ALTO 
TIETÊ

•OBJETIVO GERAL: Estimular a circulação e intercâmbio de processos e/ ou produtos
artísticos e culturais e experiências comunitárias existentes na Região do ABCDMRR
(Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra), na própria região, no Estado, no País e no exterior.

•OBJETIVO ESPECÍFICO: Formar multiplicadores e oferecer noções teóricas e práticas de
dinâmica cultural contemporânea, ferramentas de planejamento de projetos culturais e
articulação de redes.

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS 
EM REDE
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TÓPICOS EM JEITO DE CONCLUSÃO 

1. A análise dos resultados da missão 2CN-CLab Brasil 2018 está a revelar que os motivos que concorreram 

para a sua realização se justificavam uma vez que 91,3% avaliou a pertinência da temática com excelente 

ou bom. 

2. Sobre o trabalho desenvolvido em torno da CCI, destaca-se que, também no Brasil, se encontraram 

evidências da necessidade urgente de continuar a promover a divulgação da e a discussão sobe a CCI: 

a) observou-se que, independentemente do contexto e da tipologia da ação, o conhecimento que a grande 

maioria dos 330 intervenientes/participantes tinha da CCI era residual; b) a análise das 14 ideias de 

projeto geradas no âmbito dos Working Days permite perceber claramente que houve um conjunto muito 

significativo de fins (dois), princípios (dois) e âmbitos de aplicação (sete) que os 

intervenientes/participantes não consideraram relevantes para enquadrar a sua ação ou o projeto em 

rede que gostariam de desenvolver no futuro. 

3. Na sequência do trabalho presencial desenvolvido no âmbito dos Working Days e do acompanhamento 

virtual que está a ser realizado de forma muito tímida, estão a ser organizadas, como previsto em Portugal 

e em colaboração com a Direção Regional de Cultura do Norte do Ministério da Cultura nos dias 4 e 5 

de dezembro de 2018, as Jornadas 2CN-CLab “Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano”: 

regista-se com satisfação que já rececionamos diversas manifestações de interesse de deslocação a 

Portugal por parte de profissionais e organizações que participaram em ações da missão nos vários 

Estados para integrarem o programa das Jornadas. 

4. A experiência de colocar em diálogo, num mesmo Working Day, documentos como a CCI, a Agenda 21 

da Cultura e a Agenda 2030, foi muito profícuo e, por isso, a partir de 2019 os 2CN-CLab Working Days 

passarão a ter, regra geral, esta dinâmica, sendo necessário, para o efeito, efetuar um ajuste na estrutura-

base e na duração dos Working Days, que deverão passar a ter mais uma sessão extra de três horas na 

véspera do dia de trabalho que até poderá ser aberta ao público. 

5. Fruto do trabalho desenvolvido no âmbito da missão 2CN-CLab Brasil 2018 estamos neste momento a 

preparar já a 2CN-CLab Brasil 2019 uma vez que já recebemos manifestação por parte de diversas 

organizações, públicas e privadas, para serem co-promotores de Talks e Working Days. Tendo em 

consideração os contactos em curso, pensamos que a missão deverá decorrer nos meses de maio e 

junho de 2019, sendo que é nossa intenção aproveitar a deslocação ao Brasil para alargar a missão a 

outros países da região membros da OEI. 
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