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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, no terceiro trimestre de 2015 considerou-se relevante e pertinente criar um espaço 

itinerante que permitisse que a discussão sobre a temática das redes culturais fosse mais próxima dos 

profissionais e das organizações do setor cultural, possibilitando uma participação mais ativa no projeto dos 

seus principais destinatários. Um espaço que promovesse a experimentação de formas de discussão e 

intervenção que concorressem, efetivamente, para uma mudança do paradigma vigente. E foi assim que surgiu 

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

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. Tendo em consideração o público-alvo, definiu-se que, para a implementação do 2CN-CLab, o mais 

adequado seria realizar inicialmente ações de curta duração, utilizando uma abordagem informal, exploratória 

e transdisciplinar, para, posteriormente, realizar ações mais prolongadas no tempo aplicando metodologias 

inspiradas no design thinking e na investigação-ação. 

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, que contaram com a intervenção/participação de 444 

estudantes, docentes, investigadores e profissionais do setor cultural. Em 2017, realizaram-se dezasseis ações 

no Brasil, em Espanha e em Portugal, que contaram com a intervenção/participação de um total de 540 

estudantes, docentes, investigadores e profissionais do setor cultural.



 
 
 
 

 

 

 

A abertura em Portugal, no 2º semestre de 2017, 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). Um ciclo que lançasse um primeiro olhar sobre a CCI a partir do 2CN-CLab. Um olhar 

que provocasse, no futuro, uma análise mais profunda da CCI que, eventualmente, pudesse consubstanciar-se 

em propostas ou projetos para a promoção da divulgação da CCI e da consolidação do Espaço Cultural Ibero-

americano. Definidas as linhas orientadoras, o projeto foi apresentado à OEI que, através da Secretaria-Geral 

em Madrid e do seu escritório em Portugal, decidiu associar-se ao ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e 

Política: Carta Cultural Ibero-americana”. 

Não obstante a avaliação muito positiva do ciclo de seis 2CN-CLab Talks sobre a CCI promovido, em 

dezembro de 2017 em Portugal, em colaboração com a OEI e com seis instituições de ensino superior, 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 a discussão sobre a CCI a outras latitudes, através da dinamização de 2CN-CLab Working 

Days sobre a CCI em Portugal e em outros países da OEI e da CPLP. 

Nos 2CN-CLab Working Days CCI um grupo de vinte participantes vai reunir-se durante um dia para, por um 

lado, analisar e discutir criticamente a CCI e, por outro lado, tentar identificar pontos de afinidade que, à luz 

das suas práticas e do espírito da CCI e do 2CN-CLab, concorram para a conceção ou consolidação de projetos 

culturais em rede nos contextos local, português ou ibero-americano. Na sequência dos 2CN-CLab Working 

Days vão, por um lado, ser promovidas, nos meses seguintes e de forma virtual, reuniões de acompanhamento 

ao desenho de eventuais projetos que possam surgir; e, por outro lado, ser umas Jornadas 2CN-CLab “Cultura, 

Cooperação e Redes: Carta Cultural Ibero-americana” para apresentar e discutir os casos práticos de projetos 

culturais em rede pensados em Portugal a partir da CCI. 

Manuel Gama || Coordenador Geral do 2CN-CLab 

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 e Produção    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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