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Nota Introdutória 

“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 e no Brasil 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. 

Para se atingir o objetivo macro enunciado, foram definidos os seguintes objetivos específicos para o projeto de 

investigação: Objetivo 1) Estudar os principais modelos internacionais de redes de cooperação cultural nacionais e 

transnacionais; Objetivo 2) Mapear redes culturais existentes em Portugal; Objetivo 3) Analisar as relações, internas e 

externas, estabelecidas nas redes de cooperação cultural portuguesas identificadas; Objetivo 4) Analisar o processo e a 

estratégia de comunicação das redes de cooperação cultural portuguesas identificadas; e Objetivo 5) Identificar e 

apresentar condições para o estabelecimento de um ambiente potenciador para a promoção de redes de cooperação 

cultural em contexto nacional e para a participação dos profissionais e das organizações do setor cultural portugueses 

em redes transnacionais. Para cumprir os cinco objetivos específicos foram definidas quatro tarefas com as seguintes 

designações: Tarefa 1) Boas Práticas Internacionais de Redes de Cooperação Cultural Transnacionais; Tarefa 2) Redes 

Culturais Portuguesas; Tarefa 3) Densidade e Expressividade das Redes de Cooperação Cultural Portuguesas; e Tarefa 4) 

Dinâmica e Transnacionalidade para as Redes de Cooperação Cultural. Todas as informações sobre o projeto de 

investigação, nomeadamente a articulação entre os objetivos específicos e as tarefas, bem como as etapas de cada tarefa, 

podem ser consultadas em https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/. 

https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/
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No âmbito do projeto, e até dezembro de 2018, foram desenvolvidas um conjunto de etapas das tarefas, a saber: 

 criação de quatro 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 65 depoimentos recolhidos encontram-se em fase de tratamento antes de serem 

disponibilizados online); 

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

organizações do setor cultural português). 

Para o desenvolvimento de algumas etapas da Tarefa 2 e da Tarefa 3 do projeto de investigação, no 3º 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. Um 

espaço que, de formas diversas, procurasse novas abordagens para problemas velhos. 

Foi neste contexto que surgiu o Cultural Cooperation Networks – Creative Laboratory (2CN-CLab). 

Em linha com o objetivo principal do projeto de investigação, o 2CN-CLab visa promover a discussão crítica e 

construtiva sobre as redes de cooperação cultural e, desta forma, sensibilizar e potenciar a capacitação dos envolvidos 

para a participação qualificada em organizações desta natureza. 

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

seria realizar inicialmente ações de curta duração (um dia no máximo), utilizando uma abordagem informal, exploratória 

                                                           
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 
 

https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/
https://nationalculturalnetworks.wordpress.com/
https://transnationalculturalnetworks.wordpress.com/
https://2cnclab.wordpress.com/
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/article/view/2650/2559
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e transdisciplinar, para, posteriormente, realizar ações mais prolongadas no tempo aplicando, nomeadamente, 

metodologias inspiradas na investigação-ação. 

O formato das ações do 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. 

Atualmente o 2CN-CLab, que está a ser desenvolvido enquadrado no plano estratégico do Observatório de Políticas 

de Comunicação e Cultura da Universidade do Minho (POLObs) e em colaboração com a Dois Pontos Associação Cultural, 

é fruto da parceria com instituições de ensino superior, centros de investigação, organizações públicas e privadas que, 

entre outros, operam no setor cultural e profissionais do setor cultural. 

Independentemente dos co-promotores, dos contextos de realização e da tipologia das ações, a conceção e a 

preparação dos programas de cada uma das ações do 2CN-CLab ocorre sempre de forma colaborativa entre a equipa do 

projeto e as entidades co-promotoras. Depois de acordada a temática específica de cada ação, a proposta de 

intervenientes é efetuada de forma equitativa pela entidade co-promotora e pela equipa do projeto, devendo incluir, 

obrigatoriamente, membros da academia e do setor cultural e, sempre que possível, intervenientes de, pelo menos, dois 

países diferentes. Não sendo objetivo do 2CN-CLab a criação de uma rede, considera-se que a dinâmica gerada pode ser 

uma oportunidade privilegiada para se irem tecendo redes entre os diferentes intervenientes e organizações, por isso a 

equipa do projeto tenta que alguns dos intervenientes e organizações participem em diversas ações. 

A divulgação do 2CN-CLab é realizada pela equipa do projeto e pelos co-promotores, contudo há um conjunto de 

fatores que se aplicam de forma transversal, a saber: 

 a equipa do 2CN-CLab é responsável pela produção e disponibilização online do material de divulgação (cartaz, 

desdobrável, programa, folha de sala, brochura) de todas as ações de forma a haver coerência gráfica em todo 

o material produzido; 

 a equipa do 2CN-CLab é responsável pela divulgação das ações nas plataformas online associadas ao projeto 

de investigação, ao CECS-UM e ao POLObs, bem como através das redes sociais e do envio de informação 

personalizada para a sua rede de contactos nacionais e internacionais; 

 as entidades co-promotoras ficam responsáveis pela divulgação da respetiva ação pelos meios que considerem 

mais adequados e junto dos potenciais interessados (docentes, investigadores e profissionais do setor cultural). 
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A avaliação do trabalho desenvolvido no âmbito do 2CN-CLab realiza-se através da implementação de um conjunto 

diversificado de instrumentos de recolha de dados: registos áudio, fotográfico e vídeo das atividades; notas de campo; 

depoimentos vídeo; e inquérito por questionário distribuído a todos os intervenientes/participantes. 

O inquérito questionário aplicado é idêntico em todas as ações e encontra-se estruturado em três secções: 

 a 1ª secção serve para aferir a ocupação principal dos intervenientes/participantes em função de cinco opções 

possíveis (Estudante; Professor; Investigador; Profissional do Setor Cultural; e Outra); 

 na 2ª secção solicita-se aos inquiridos para avaliarem, através de uma escala de seis opções (Excelente; Bom; 

Suficiente; Insuficiente; Mau; Péssimo), a ação em que participam em função de oito categorias (sete indicadas – 

Nível de Satisfação Geral; Organização; Logística; Divulgação da Ação; Pertinência da Temática; Metodologia 

Aplicada; Qualidade dos Oradores – e uma opção em aberto em que os inquiridos podem colocar uma categoria 

que considerem relevante e que não esteja contemplada nas opções anteriores), havendo ainda dois espaços em 

branco onde os inquiridos podem colocar observações e sugestões de melhoria; 

 a 3ª secção destina-se a recolher dados básicos sobre os inquiridos (Idade; Filiação Institucional; País). 

Tendo em consideração a quantidade, a qualidade e a diversidade de instituições de ensino superior e de organizações 

e profissionais do setor cultural envolvidos no 2CN-CLab, a equipa do projeto solicita aos co-promotores e aos 

intervenientes/participantes convidados o envio prévio, através de formulários online criados especificamente para o 

efeito, de breves textos de apresentação/reflexão sobre as práticas de trabalho em rede e sobre a temática específica da 

ação em que estão envolvidos. Os textos recebidos são, sempre que possível, disponibilizados na plataforma 2CN-CLab 

com uma semana de antecedência da data de realização da respetiva ação para, por um lado, permitir que 

intervenientes/participantes possam ter um contacto prévio com as experiências de trabalho em rede e com distintas 

abordagens à temática da ação, e, por outro lado, alargar a discussão gerada a outras organizações e profissionais que 

não participam presencialmente nas ações. 

Incluído nos processos de avaliação e análise do trabalho desenvolvido no âmbito do 2CN-CLab e de recolha de dados 

para o projeto de investigação, desde 2017 que, durante as ações, solicitamos a alguns dos intervenientes/participantes 

a gravação de brevíssimos depoimentos vídeo, com a duração aproximada de um minuto, onde abordem, para além da 

temática específica da ação, as seguintes questões: 

1) De que falamos quando falamos de Redes Culturais?; 

2) A importância de iniciativas como o 2CN-CLab?. 
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2CN-CLab 2016 

 

Uma vez que em 2016 estava previsto um 

semestre de atividades do projeto de investigação em 

Santiago de Compostela, decidiu-se que o 2CN-CLab 

deveria começar por Portugal e Espanha. Como o 

projeto tem origem na academia, optou-se por 

privilegiar a procura de parceiros para o 

desenvolvimento do ano experimental dentro da 

academia, tendo sido criados mecanismos para 

garantir a participação de profissionais e de 

organizações do setor cultural no 2CN-CLab 2016, 

quanto mais não fosse no que concerne à partilha das 

suas experiências de trabalho em rede. A proposta 

para se associaram ao 2CN-CLab 2016, através da 

dinamização de uma ação de curta duração, em que o 

tema, o formato e os destinatários estavam 

completamente em aberto, desde que enquadrados na 

grande área do projeto, foi lançada a vinte instituições. 

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. As ações 

contaram com a presença de 444 estudantes, 

docentes, investigadores e profissionais do setor 

cultural originários do Brasil, Espanha, Itália, México, 

Polónia e Portugal.

Com base nos dados provenientes do inquérito por questionário, é possível observar, no Gráfico 1, a ocupação dos 

intervenientes/participantes no 2CN-CLab 2016 e, no Gráfico 2, a avaliação que efetuaram em cada uma das categorias. 

O Gráfico 1 revela que os estudantes do ensino superior constituíram, como seria de esperar uma vez que 80% das ações 

foram dinamizadas em contexto académico, a maioria dos intervenientes/participantes e que os profissionais do setor 

cultural e criativo estiveram em minoria. Convém, no entanto, realçar dois aspetos sobre esta dimensão de análise: 

1) a maioria dos estudantes frequentava cursos de 1º, 2º e 3º ciclo de áreas, direta ou indiretamente, relacionadas 

com o setor cultural (Artes; Arqueologia; Comunicação; Gestão Artística e Cultural; Intervenção e Animação 

Artísticas; Património Cultural; Turismo) – considera-se, por isso, que foi dado mais um passo para sensibilizar 

futuros profissionais do setor cultural para a importância da cooperação e do trabalho em rede; 

2) na análise dos dados decidiu incluir-se na categoria “outra”, para além dos inquiridos que selecionaram a opção 

“outra”, os inquiridos que assinalaram várias opções nesta questão do inquérito – como a maioria dos inquiridos 

nesta situação colocou como uma das opções “profissional do setor cultural e criativo”, pode concluir-se que os 

intervenientes/participantes com ocupação, principal ou secundária, de “profissional do setor cultural e criativo” 

corresponderam ao segundo grupo mais representado no 2CN-CLab 2016. 
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Gráfico 1: Ocupação dos Intervenientes/Participantes no 2CN-CLab 2016 

 

 

Gráfico 2: Avaliação por Categoria do 2CN-CLab 2016 

O Gráfico 2 mostra que a avaliação do 2CN-CLab 2016 foi francamente positiva, com 90,6% dos inquiridos a avaliarem 

positivamente o 2CN-CLab 2016 em todas as categorias e com 98,6% dos inquiridos a terem um nível de satisfação geral 

positivo. 
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Sublinha-se que, tendo em consideração a avaliação que foi efetuada ao ano experimental que pode ser consultada 

detalhadamente em https://2cnclab.wordpress.com/programme-2016/, no final de 2016 se decidiu que o 2CN-CLab 

seria o contexto privilegiado e mais adequado para o desenvolvimento de outras etapas da Tarefa 3 e da Tarefa 4 do 

projeto de investigação. 

 

2CN-CLab 2017 

 

Na sequência da avaliação intercalar realizada ao 

2CN-CLab em junho de 2016, e depois de ouvir 

algumas organizações que operam no setor cultural em 

Portugal, concluiu-se que, não obstante o balanço 

globalmente positivo, seria importante implementar 

alguns ajustes no 2CN-CLab 2017. 

O primeiro ajuste operado está relacionado com a 

tipologia, a duração mínima e a temática especifica das 

ações. As ações deveria passar a ter, 

preferencialmente, dois dias de duração, podendo 

ainda ser criadas ações de continuidade. Com esta 

alteração seria possível, por um lado, conhecer mais 

profundamente a realidade das redes culturais, 

nomeadamente através de visitas técnicas a diferentes 

organizações culturais, e, por outro lado, realizar 

programas específicos de avaliação de redes existentes 

e, se se justificasse, de acompanhamento ao desenho 

e à implementação de projetos culturais em rede. 

Sobre as temáticas específicas, considerou-se que 

deveriam passar a ser articuladas, logo na fase de 

conceção, entre as diferentes ações a decorrer nesse 

ano – desta forma seria possível um maior cruzamento 

e complementaridade entre ações e 

intervenientes/participantes. Assim sendo, decidiu-se 

continuar a dinamização de Talks de curta duração 

como as de 2016, mas privilegiar a realização de 

Jornadas e de Programas de Formação-Ação. 

No que concerne aos co-promotores, para além de 

organizações da tipologia das que se associaram ao 

2CN-CLab 2016, também se considerou que a partir 

de 2017 se deveria dar protagonismo a outro tipo de 

organizações, públicas ou privadas, que, entre outros, 

operam no setor cultural, bem como a profissionais do 

setor cultural. As instituições de ensino superior 

deveriam continuar a ser um eixo fundamental em todo 

este processo, no entanto considerou-se importante 

que o contexto das ações deixasse de ser 

eminentemente académico e passasse a ser 

eminentemente cultural, ou seja, que passassem a ser 

contextos que os profissionais do setor cultural 

frequentam com mais familiaridade nas suas práticas 

cotidianas. 

No que diz respeito ao contexto geográfico de 

realização, definiu-se que o adequado seria alargar, no 

ano de 2017, o 2CN-CLab ao Brasil, o terceiro país 

onde o projeto de investigação está a ser desenvolvido. 

https://2cnclab.wordpress.com/programme-2016/
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O último ajuste que decidimos implementar no 

2CN-CLab 2017 esteve relacionado com o plano de 

divulgação das ações que deveria passar a ser 

coordenado de forma mais presente pelo 2CN-CLab. 

Foi com estas premissas que no 2CN-CLab 2017 

se realizou, entre junho e dezembro, um total de 

dezasseis ações em Portugal (três Jornadas e seis 

Talks), no Brasil (umas Jornadas e quatro Talks) e em 

Espanha (duas Talks), que contaram com a 

intervenção/participação de 540 estudantes, 

docentes, investigadores e profissionais do setor 

cultural.

 

 

Gráfico 3: Ocupação dos Intervenientes/Participantes no 2CN-CLab 2017 

 

O Gráfico 3 mostra-nos que, em 2017, a ocupação mais frequente dos intervenientes/participantes nas Jornadas foi 

a de “Profissional do Setor Cultural”, e que, no balanço geral das ações realizadas, a percentagem de 

intervenientes/participantes que marcou presença no 2CN-CLab 2017 com a esta ocupação foi de 21%. Destaca-se que, 

não obstante a percentagem de ações dinamizadas em contexto académico no ano de 2017 ter diminuído 17,5% 

relativamente a 2016, a percentagem de estudantes que integraram as ações do 2CN-CLab 2017 sofreu um ligeiro 

aumento de 4%, em relação a 2016. Tendo em consideração que os destinatários privilegiados do 2CN-CLab são os 

profissionais e os futuros profissionais do setor cultural, os dados recolhidos levam-nos a concluir que, aparentemente, a 

estratégia de dar protagonismo ao contexto cultural como local de realização das ações se revelou acertada. 
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Olhando para o Gráfico 4, percebe-se que a avaliação por categoria do 2CN-CLab 2017 foi muito positiva e em linha 

com a avaliação congénere do 2CN-CLab 2016: 87,5% dos inquiridos avaliaram positivamente o 2CN-CLab 2017 em 

todas as categorias; 98,4% tiveram um nível de satisfação geral positivo; e a categoria “Divulgação da Ação” foi a categoria 

avaliada mais negativamente (12,5% dos inquiridos consideraram-na como insuficiente ou má). 

Uma vez que a percentagem relativa de intervenientes/participantes no 2CN-CLab 2017 que avaliou negativamente 

a “Divulgação da Ação” aumentou 2,7% em relação ao 2CN-CLab 2016, não há dúvidas de que este continua a ser um 

dos problemas do 2CN-CLab e que, por isso, deve continuar a merecer particular atenção. Apesar da avaliação menos 

positiva na categoria “Divulgação da Ação” em 2017, sublinha-se o esforço efetuado pela equipa do projeto para 

disponibilizar atempadamente aos co-promotores material diversificado sobre as ações, mas também a 

complementaridade entre os diferentes protagonistas na divulgação, que concorreu para que tivessem sido envolvidas, 

como parceiros na divulgação, diversas organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais. 

 

 

Gráfico 4: Avaliação por Categoria do 2CN-CLab 2017 

 

Feita que está a convocação sintética do enquadramento do 2CN-CLab e de dados da avaliação do 2CN-CLab 2016 

e do 2CN-CLab 2017, segue-se a apresentação do trabalho desenvolvido no âmbito do 2CN-CLab 2018. 

61,4%

41,5%

59,9%

22,8%

36,4%

43,1%

41,7%

33,1%

49,2%

30,2%

45,8%

49,5%

47,3%

48,4%

4,5%

6,7%

6,4%

18,9%

10,9%

8,0%

8,3%

0% 25% 50% 75% 100%

Qualidade dos Oradores

Metodologia

Pertinência da Temática

Divulgação da Ação

Logística

Organização

Nível de Satisfação Geral

Excelente Bom Suficiente Insuficiente Mau Péssimo



 
 

 
 

 

10 

 

2CN-CLab 2018 

Como seria de esperar, o 2CN-CLab 2018 foi 

fortemente influenciado pela análise dos resultados do 

trabalho desenvolvido no ano de 2017, com especial 

atenção à triangulação dos dados provenientes dos 

inquéritos por questionário com os dados provenientes 

das notas de campo e dos registos áudio e vídeo. 

O 2CN-CLab tem sido dinamizado fruto do 

estabelecimento de um conjunto muito significativo de 

parcerias, nacionais e internacionais, sendo que, das 

múltiplas parcerias estabelecidas para a realização do 

2CN-CLab 2017, vamos destacar, pela influência que 

tiveram no desenho da programação do 2CN-CLab 

2018, a parceria com o Serviço Social do Comércio 

(Sesc) Brasil, que foi co-promotor da missão 2CN-CLab 

Brasil 2017 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, 2CN-CLab Talks “Cultura, 

Redes e Política: Carta Cultural Ibero-americana”. 

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 sobre a CCI, como se observou que a 

maioria dos intervenientes/participantes afirmou que 

teve o primeiro contacto com a CCI através das Talks, 

considerou-se urgente dar seguimento ao processo de 

reflexão-ação iniciado em 2017, aprofundando e 

alargando, até 2019, a discussão sobre a CCI, 

nomeadamente através da dinamização, em Portugal e 

em outros países da OEI e da CPLP, de 2CN-CLab 

Working Days sobre a CCI. 

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 integrava dois membros portugueses, aos quais 

se juntaram mais três membros portugueses 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 nos territórios 

portugueses e nos profissionais do setor cultural e 

criativo português. 

No que concerne às parcerias no Brasil, tendo em 

consideração o balanço francamente positivo da 

missão realizada em agosto de 2017, em colaboração 

com o Sesc, considerou-se relevante e pertinente a 

realização, em agosto de 2018, de uma nova missão 

para a dinamização de um conjunto de 2CN-CLab 

Talks, de 2CN-CLab Working Days e de reuniões/visitas 

de trabalho a organizações culturais. 

http://polobs.pt/2cn-clab-2017-brasil/
http://polobs.pt/2cn-clab-2017-brasil/
http://polobs.pt/wp-content/uploads/2017/07/RELAT%C3%93RIO-1-OEI-2CN-CLAB-TALKs-2017.pdf
http://polobs.pt/wp-content/uploads/2017/07/RELAT%C3%93RIO-1-OEI-2CN-CLAB-TALKs-2017.pdf
http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=114
http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=114
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Este foi o pano de fundo que concorreu para que 

no âmbito do 2CN-CLab 2018, para além de nove 

reuniões/visitas de trabalho, tivesse sido dinamizado 

um total de vinte e nove ações em Portugal (umas 

Jornadas, onze Talks e três Working Days) e no Brasil 

(um Seminário/Talk, oito Talks e cinco Working Days), 

que contaram com a intervenção/participação de 667 

estudantes, docentes, investigadores e profissionais do 

setor cultural. 

Antes de se convocarem os dados referentes ao balanço geral do 2CN-CLab 2018, segue-se a apresentação sintética 

das diferentes tipologias de ações dinamizadas no âmbito do 2CN-CLab 2018, bem como de alguns dados provenientes 

da análise dos inquéritos por questionário e das notas de campo. 

 

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

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

A construção do programa de cada 2CN-CLab Talk ocorre, sempre e tal como em todas as ações do 2CN-CLab, de 

forma colaborativa, sendo que neste caso o formato, a temática específica e o público-alvo estão completamente em 

aberto aquando do lançamento do desafio aos co-promotores. Em função das propostas dos co-promotores, as 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….  

O formato das 2CN-CLab Talks é muto flexível, mas, para facilitar o processo de preparação das ações com os co-

promotores, elaborou-se, a título meramente ilustrativo, a listagem de hipóteses de formato que se segue: 

1. reunião com um grupo restrito de personalidades para discutir questões relacionadas com as redes culturais e as 

políticas culturais, eventualmente a partir de casos práticos; 

2. conversa completamente livre sobre a temática moderada pelo coordenador do projeto e por elemento indicado 

pela entidade co-promotora; 
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3. conversa em jeito de entrevista semi-estruturada, em que um elemento indicado pela entidade co-promtora coloca 

um conjunto de perguntas iniciais ao coordenador do projeto e depois abre-se a discussão aos participantes; 

4. conversa a partir da apresentação sintética do projeto de investigação pelo coordenador do projeto e de caso(s) 

prático(s) apresentados por intervenientes convidados; 

5. debate com futuros profissionais do setor cultural para debater o conceito de “redes culturais”; 

6. apresentação do projeto de investigação e das suas plataformas online, seguida de debate com os participantes; 

7. palestra com apresentação do projeto de investigação, das suas plataformas e de um caso prático a definir (cerca 

de 45 minutos), seguida de debate com os participantes. 

Não obstante ter-se definido que no 2CN-CLab 2018 se deveria dar protagonismo a outro tipo de organizações, 

públicas ou privadas, que, entre outros, operam no setor cultural, bem como a profissionais do setor cultural, no caso 

das Talks achou-se por bem manter as instituições de ensino superior como parceiros privilegiados. 

 

 

Gráfico 5: Tipologia de ações do 2CN-CLab 2018 por país 

 

Como o Gráfico 5 revela, no âmbito do 2CN-CLab 2018 foram dinamizadas três tipologias, ou seja três formatos 

distintos, de Talks: a tipologia A, a mais frequente, corresponde ao formato 5 e foi designada de “De que falamos quando 

falamos de Redes Culturais?”; na tipologia B, que corresponde ao formato 4, destaca-se o ciclo co-promovido com os 

municípios portugueses que integram a Rede de Cidades Criativas da UNESCO; e a tipologia C, que se realizou nas 

instalações da OEI-Brasil para assinalar o encerramento da missão 2CN-CLab Brasil 2018, corresponde ao formato 1. 
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2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 

Estas Talks iniciaram-se em abril de 2018 e destinam-se, preferencialmente, a futuros profissionais do setor 

cultural. As Talks são promovidas, regra geral, em parceria com instituições de ensino superior, que as acolhem nas 

suas instalações e selecionam as turmas de estudantes de graduação ou pós-graduação que consideram mais 

interessadas em participar na atividade. 

Nestas 2CN-CLab Talks os estudantes são desafiados a refletir crítica e sustentadamente sobre o conceito de 

“redes culturais”. Usando uma metodologia participativa, os estudantes começam por registar livremente as suas 

primeiras impressões sobre o conceito, para ao longo da sessão de 120 minutos irem intercalando o debate em 

grande grupo sobre algumas afirmações retiradas de textos de autores como Brun (2008), Castells (2005), Ferreira 

(2016), Laaksonen (2016) e Rubim (2005), com o registo direcionado sobre aspetos específicos do trabalho em rede 

no setor cultural (Palavras & Organizações; Pontos Fortes & Pontos Fracos; Oportunidades & Ameaças; Contextos & 

Domínios). No final de sessão, a partir das suas experiências, dos autores convocados e da discussão gerada, os 

estudantes procuram responder novamente à pergunta: “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?”. 

Com exatamente o mesmo número de ações realizadas em Portugal e no Brasil, não deixa de ser interessante 

sublinhar que, como o Gráfico 6 mostra, a adesão no Brasil foi ligeiramente superior. Sobre a ocupação dos 

intervenientes/participantes, como as ações se realizam maioritariamente em instituições de ensino superior (regista-

se a dinamização, em Portugal, de uma sessão com investigadores e, no Brasil, de uma sessão com profissionais do 

setor cultural), os estudantes de cursos relacionados com o setor cultural (Antropologia; Arte e Tecnologia; Artes 

Plásticas e Tecnologias Artísticas; Comunicação; Design; Estudos Culturais; Gestão Artística e Cultural; Intervenção e 

Animação Artísticas; Mediação Intercultura e Intervenção Social; Música; Turismo e Património Cultural; Produção 

Cultural) foram o grupo maioritário nestas ações. 

 

Gráfico 6: Nº de Intervenientes/Participantes nas 2CN-CLab Talks “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” 2018 

Brasil
52%

Portugal
48%

http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Redes_Culturales.pdf
http://www.tnsj.pt/download/comunicacao/2017/EstudosobreRede5Sentidos.pdf
http://www.tnsj.pt/download/comunicacao/2017/EstudosobreRede5Sentidos.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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Gráfico 7: Avaliação por Categoria das 2CN-CLab Talks “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” Brasil 2018 

 

Gráfico 8: Avaliação por Categoria das 2CN-CLab Talks “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” Portugal 2018 
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A avaliação das 2CN-CLab Talks “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” realizadas no ano de 

2018, baseada na análise dos 354 questionários validados (correspondendo a uma taxa de resposta de 88,9% dos 

inquiridos), é francamente positiva como pode ser observado pelos dados desagregados de cada uma das ações que 

se encontram no final deste documento. Uma comparação entre a avaliação efetuada nas ações que decorreram no 

Brasil e em Portugal revela, contudo, que há alguns aspetos dignos de registo e que pode ser facilmente identificados 

no Gráfico 7 e no Gráfico 8: 

 as ações no Brasil foram globalmente melhor avaliadas do que as ações em Portugal – a título meramente 

ilustrativo sublinha-se que 91,4% dos participantes no Brasil tiveram um “Nível de Satisfação Geral” excelente 

ou bom e 81,9% consideraram excelente a “Qualidade do Oradores”, quando em Portugal as percentagens 

desceram, respetivamente, para os 81,7% e os 51,2%; 

 a avaliação das categorias “Metodologia” e “Pertinência da Temática” revestem-se, por razões óbvias, de 

particular interesse na análise dos resultados – nestas duas categorias específicas observou-se que houve uma 

percentagem superior de participantes do Brasil a avaliaram-nas melhor (com excelente ou bom), mas também 

houve uma percentagem superior de participantes do Brasil a avaliarem-nas pior (com insuficiente, mau ou 

péssimo) – regista-se que as avaliações negativas nestas categorias oscilam entre o 1,9% e os 3,7% o que, 

apesar de tudo, se consideram perfeitamente aceitáveis; 

 a “Divulgação da ação” foi a categoria pior avaliada em ambos os contextos, com os participantes das ações 

no Brasil a serem particularmente críticos, 26,7% avaliaram-na com insuficiente, mau ou péssimo, quando em 

Portugal o valor homólogo foi de 7,4% – mais uma vez, e como se vai observar ao longo da apresentação dos 

dados da avaliação referentes ao 2CN-CLab 2018, não obstante os esforços das entidades envolvidas, continua 

a registar-se um problema no que concerne à divulgação do 2CN-CLab, para o qual não tem sido possível 

encontrar uma solução adequada. 

Não obstante neste documento não se irem apresentar ao detalhe as informações recolhidas nas notas de campo, 

que estão a ser processadas juntamente com as fichas de registo sobre aspetos específicos do trabalho em rede no 

setor cultural e que cujos resultados serão apresentados posteriormente e de forma autónoma, salienta-se que as 

notas de campo das doze Talks desta tipologia que se realizaram durante o ano de 2018 estão em linha com os 

resultados dos questionário. Nas notas de campo torna-se nítido que, regra geral, se observou uma participação mais 

ativa no contexto brasileiro, contudo as informações recolhidas não deixam transparecer diferenças significativas no 

que diz respeito aos conteúdos para a discussão, nomeadamente no que diz respeito aos comentários sobre as 

afirmações dos autores selecionados e à partilhar em grande grupo sobre os aspetos registados nas fichas distribuídas. 
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2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO” 

A Rede de Cidades Criativas da UNESCO (UCCN) foi criada em 2004, mas foi preciso esperar por 2015 para que 

os dois primeiros municípios portugueses fossem aceites como membros. Tendo em consideração que em 2017 mais 

três municípios portugueses passaram a integrar a UCCN, considerou-se ser urgente refletir estrategicamente sobre 

as caraterísticas do trabalho em rede, sobre a presença portuguesa na UCCN e sobre o impacto dessa presença no 

território nacional e nos profissionais e nas organizações do setor cultural e criativo português. 

Estes foram ao motivos que concorreram para que, no início de 2018, os municípios portugueses que integram a 

UCCN (Amarante, Barcelos, Braga, Idanha-a-Nova e Óbidos) tivessem sido desafiados para se juntarem à equipa do 

2CN-CLab para a dinamização de um ciclo de Talks sobre a UCCN. A proposta passava por promover, durante uma 

semana nas cinco localidades, um ciclo de Talks que, sob o formato de mesas-redondas, deveria contar com a 

intervenção de representantes das entidades co-promotoras e de profissionais e organizações de diferentes setores 

criativos da UCCN. De realçar que, tal como em todas as ações do 2CN-CLab, se pretendia que a conceção do ciclo 

e a construção do seu programa decorresse de forma colaborativa entre a equipa do projeto e os co-promotores, e 

que, neste caso específico, se tornava imperioso que os cinco municípios aderissem e se envolvessem efetivamente, 

nomeadamente nos processos de tomada de decisão.  

Aceite o desafio, definiu-se que cada Talk, com a duração mínima de 120 minutos e máxima de 180 minutos, 

deveria ter a seguinte agenda: 1) introdução ao tema com a convocação do 2CN-CLab e da UCCN; 2) debate entre os 

intervenientes na mesa sobre o trabalho em rede, a UCCN e a importância estratégica de integrar a UCCN; 3) abertura 

da discussão à plateia; 4) conclusões e encerramento dos trabalhos. No que concerne aos intervenientes, considerou-

se que cada sessão deveria contar (para além do coordenador do projeto, para moderar e estabelecer as pontes 

entres as cinco sessões, e de um representante do município acolhedor) com, no máximo, quatro convidados: um 

profissional do setor criativo que trabalha no município acolhedor e no setor criativo em que o município está 

enquadrado na UCCN; um profissional do setor criativo que trabalha no município acolhedor, mas num setor criativo 

distinto do que o que o município acolhedor está enquadrado na UCCN; um representante de um outro município 

português membro da UCCN; um profissional do setor criativo de um outro município português membro da UCCN. 

Estas foram as premissas que estiveram em cima da mesa durante todo o processo de conceção e de preparação 

desta iniciativa e que permitiram que, entre 10 e 14 de setembro de 2018, tivesse sido promovido o ciclo 2CN-CLab 

Talks “Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO”, fruto da primeira colaboração, 

sobre a temática específica das Cidades Criativas, entre os cinco municípios portugueses integrantes da UCCN. 
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Uma vez que, depois de um longo processo de contactos bilaterais entre a equipa do 2CN-CLab e cada um dos 

cinco municípios portugueses membros da UCCN, a 7 de maio de 2018 se realizou a primeira reunião virtual 

multilateral entre os seis co-promotores do ciclo de Talks – que também representou o primeiro encontro efetivo entre 

os cinco municípios para trabalharem em torno de um projeto comum no âmbito de uma rede de que fazem parte e 

que depois deste se realizaram mais encontros, desta feita presenciais entre os cinco municípios para debater aspetos 

relacionados com a presença portuguesa na UCCN – considera-se que, independentemente dos resultados finais do 

ciclo de Talks em concreto, um dos objetivos que nos levou a desafiar os municípios já estava a ser cumprido: colocar 

os municípios portugueses que pertence à rede transnacional a trabalharem em rede no território nacional. 

Não deixam de ser interessante sublinhar que as notas de campo dos oito meses de preparação do ciclo de Talks 

revelem que muitos dos constrangimentos identificados pela equipa do 2CN-CLab estão em linha com os que, 

recorrentemente, são apontados nas análises SWOT às práticas de trabalho em rede que, sob diversos formatos, 

temos efetuado no âmbito do projeto de investigação. 

As notas de campo da preparação do ciclo de Talks revelam ainda alguns aspetos dignos de registo, 

nomeadamente no que se refere aos processos de elaboração das candidaturas à UCCN, que foram muito distintos 

em várias dimensões, a saber: o tempo de preparação das candidaturas oscilou entre um trimestre e mais de um 

ano; o envolvimento de diferentes parceiros locais, aparentemente, observou-se sempre, sendo que o nível de 

participação e entendimento efetivo da realidade da UCCN foi distinto; o contacto com outras cidades, portuguesas 

ou estrangeiras, que integram a UCCN foi uma prática recorrente, sendo que, regra geral, se privilegiou a identificação 

de práticas e contactos internacionais em detrimento das experiências portuguesas; a escolha do setor criativo onde 

pretendiam ser enquadradas na UCCN não foi, em alguns casos, a mais óbvia tendo em consideração as práticas 

mais comummente associadas ao território. As notas de campo das cinco Talks realizadas revelaram, entre outros, 

os seguintes aspetos que se consideram relevantes: apesar de a UCCN ter uma lógica fundadora assente na 

verticalidade, pelo papel da UNESCO em todo o processo, a verdade é que os membros portugueses que a integram 

não sentem essa verticalidade enquanto integrantes da rede; a preponderância europeia na UCCN é um aspeto que, 

para alguns intervenientes nas Talks, parece ser importante alterar e, nesse sentido, a aposta no contexto da CPLP é 

vista como uma opção óbvia e natural; as dinâmicas no seio da UCCN são muito distintas, sendo que parece nítido 

que as redes temáticas são contextos privilegiados para o trabalho em rede (ou melhor, para o estabelecimento de 

parcerias bilaterais) entre alguns membros da UCCN; o impacto da adesão dos municípios portugueses à UCCN ainda 

carece de estudos aprofundados, nomeadamente no que se refere ao setor criativo em que estão enquadrados e não 

tanto na vertente do Turismo como, parece, que pode tender a canalizar-se a medição do impacto no território. 
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Como o Gráfico 9 revela, a avaliação do ciclo de 2CN-CLab Talks “Portugal na Rede de Cidades Criativas da 

UNESCO” realizado no ano de 2018, baseada na análise dos 51 questionários validados (correspondendo a uma taxa 

de resposta de 59,3% dos inquiridos), foi bastante positiva, tendo mesmo a “Pertinência da Temática” sido a categoria 

melhor avaliada, com 62,5% dos inquiridos a considerarem-na excelente. 

 

 

Gráfico 9: Avaliação por Categoria das 2CN-CLab Talks “Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO” Portugal 2018 

 

Não obstante a relevância da temática do ciclo, é inegável que o nível de adesão por parte de profissionais do 

setor criativo dos cinco territórios envolvidos ficou muito aquém da expectativa: ao todo participaram nas cinco Talks 

um total de 86 intervenientes/participantes, correspondendo a uma média de 17 por ação. É certo que não foi 

estabelecido à partida um número mínimo de intervenientes/participantes por sessão, mas temos conscientes de 

que, poderiam e deveriam, ter sido criadas as condições, nomeadamente no que concerne à divulgação da ação, para 

alargar a discussão sobre a UCCN aos que, direta ou indiretamente, contribuíram com as suas práticas para que o 

setor criativo tivesse sido considerado como mola impulsionadora do desenvolvimento sustentável dos concelhos de 

Amarante, Barcelos, Braga, Idanha-a-Nova e Óbidos. 
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2CN-CLab Working Days 

Os 2CN-CLab Working Days (WDs) foram pensados para potenciar a análise e discussão fundamentada de 

documentos, nacionais e internacionais, considerados basilares para os profissionais do setor cultural do século XXI. Os 

WDs são dias de trabalho prático em que um grupo de, no máximo, 20 profissionais de vários domínios 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, identificar pontos de afinidade que, à luz das suas práticas e do espírito do 2CN-CLab e do(s) 

documento(s), permitam gerar ideias de projetos culturais em rede nos contextos local, nacional ou transnacional. Na 

sequência dos WDs são, por um lado, promovidas, nos meses seguintes de forma virtual, reuniões de acompanhamento 

do aprofundamento das ideias de projetos gerados; e, por outro lado, organizados momentos de partilha com o público 

para apresentar e discutir os casos práticos de ideias de projetos culturais em rede pensados no âmbito dos WDs. 

No ano de 2018 foram realizados três WDs em Portugal (Lisboa, Loulé e Vila Nova de Famalicão) e cinco WDs no 

Brasil (Belo Horizonte, Santo André, São Paulo e Recife), que contaram com um total de 92 intervenientes/participantes, 

que foram agrupados em vinte grupos de trabalho que originaram outras tantas ideias de projetos culturais em rede. 

Tendo em consideração que, tal como está pensado, o processo dos WDs só termina com a realização dos momentos 

de partilha com o público das ideias de projetos culturais em rede pensados no âmbito dos WDs – no ano de 2018 foram 

agendados, para esse efeito, umas Jornadas nos dias 4 e 5 de dezembro no Porto (Portugal) – considerou-se que o 

processo de avaliação que habitualmente é utilizado nas ações do 2CN-CLab, nomeadamente através da aplicação de 

inquéritos por questionário, deveria ser revisto nesta tipologia de ações. Assim, regra geral, não foi aplicado questionário 

no final dos WDs, sendo a avaliação efetuada, numa primeira fase, através de dados provenientes das notas de campo 

das diferentes etapas do processo e dos registos áudio, fotográfico e vídeo, aos quais, numa segunda fase, se juntaram 

dados provenientes dos inquéritos por questionário aplicados nas Jornadas de dezembro de 2018. Realça-se no entanto 

que, porque não era nítido se os intervenientes/participantes dos WDs do Brasil teriam condições para participar nas 

Jornadas em Portugal, se optou por, nos WDs no Brasil, aplicar o habitual inquérito por questionário. 

O Gráfico 10, que sintetiza a avaliação intervalar efetuada aos WDs realizados no ano de 2018 no Brasil, baseada na 

análise dos 59 questionários validados (correspondendo a uma taxa de resposta de 92,2% dos inquiridos), foi, mais uma 

vez, muito positiva bastante positiva, com 80,7% dos intervenientes/participantes a avaliarem com excelente ou bom as 

sete categorias disponíveis no questionário. Foi com satisfação que verificamos que a “Metodologia” e a “Pertinência da 

Temática” foram algumas das categorias melhor avaliadas e, lamentavelmente, a “Divulgação da Ação” foi, mais uma 

vez, a categoria pior avaliada. 
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Gráfico 10: Avaliação por Categoria dos 2CN-CLab Working Days Brasil 2018 

 

2CN-CLab Working Days “Carta Cultural Ibero-americana” 

Tendo em consideração a avaliação do ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Carta Cultural Ibero-

americana”, dinamizado em Portugal em dezembro de 2017, decidiu-se começar a dinamizar WDs ano de 2018 com 

a CCI como pano de fundo. A agenda de trabalhos definida para os WDs sobre a CCI foi intensa, a saber: 

 Durante a manhã, depois da apresentação do projeto de investigação e do 2CN-CLab, inicia-se a discussão, 

em grande grupo, em torno dos conceitos de “cultura” e “redes culturais”, sendo para o efeito convocados: 1) 

a Conta Satélite da Cultura 2010-2012 Notas metodológicas (CSC), para se encontrar uma forma de 

operacionalização do conceito de “cultura”; e 2) um conjunto de autores de referência, para abordar o conceito 

de “redes culturais”. Encontrada a gramática comum possível em torno de conceitos altamente complexos, 

passa-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, inicia-se a viagem pelos 6 Fins, 9 Princípios e 12 Âmbitos 

de Aplicação da CCI. Como o documento é enviado antecipadamente, opta-se por utilizar uma metodologia 

que permita que, no final da discussão, cada interveniente/participante escolha o percurso pela CCI (1 Fim + 
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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 inicia-se com a formação dos pequenos grupos que, através de um conjunto de exercícios 

práticos baseados na metodologia de projeto, têm 150 minutos para gerar ideias de projetos culturais em rede 

a partir da CCI. As sete horas do dia de trabalho terminam 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 poderem ter potencial para, no futuro, serem 

aprofundadas e implementadas, o mais importante nestes WDs é o processo de discussão prática sobre cooperação 

cultural, redes culturais e a CCI. 

Para a seleção dos intervenientes/participantes foi criado um formulário de inscrição online para que os co-

promotores locais 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 WD. Durante o processo de organização dos WDs, três co-promotores optaram utilizar 

o formulário de inscrição como único meio de seleção dos participantes, o que não se revelou a melhor opção. 

No que concerne aos grupos de trabalho criados, sublinha-se que, nas semanas seguintes á realização de cada 

WD, os grupos foram desafiados a aprofundar as ideias de projetos: por um lado, a equipa do 2CN-CLab reiterou a 

sua disponibilidade para a realização de reuniões virtuais para acompanhar o processo de transformação das ideias 

em projetos e, eventualmente, de implementação de algum dos projetos em 2019; e, por outro lado, para que os 

grupos pudessem sistematizar as ideias de projetos geradas, foi criada uma Ficha de Ideia de Projeto online.  

Antes de convocar, sinteticamente, algumas informações adicionais sobre as ideias de projetos, seguem-se 

informações adicionais sobre um WD específico que foi dinamizado, no Brasil, por solicitação de um co-promotor.  

 

2CN-CLab Working Days “Redes Culturais no Contexto Local” 

Uma das entidades co-promotoras da missão ao Brasil desafiou-nos a desenhar um WD com um programa 

específico. Um WD para ser implementado internamente no seio da organização e que concorresse para a promoção 

do trabalho em rede no contexto local. 

https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeV62UYclT47kYXgS2Y4RB0TfFdZP5sUBoSG90wkODvVRuX-w/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCC45yFfNxrh_VQY8xePKDkGHFlsyP-Sk9P7fgK2Rwt4QxSw/viewform
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Com este pano de fundo, foi estruturado um WD que contempla a discussão de um total de quatro documentos. 

Depois de uma breve abordagem sobre o conceito de cultura a partir da Declaração do México sobre Políticas Culturais 

da UNESCO e da CSC, procura-se resposta à pergunta “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?. 

Abordada a forma de operacionalizar o conceito de “cultura” e feita a aproximação ao conceito de “redes culturais”, 

a discussão prossegue com a Agenda 21 da cultura, a CCI e a Agenda 2030. A manhã de trabalho termina com a 

consulta de alguns casos práticos de Redes Culturais no Contexto Local a partir do mapeamento de redes culturais 

realizado no âmbito do projeto de investigação. Durante a tarde, são criados quatro grupos de trabalho para se tentar 

identificar pontos de afinidade que, à luz das práticas dos seus membros e do espírito dos documentos, dos casos 

práticos discutidos e do 2CN-CLab, concorram para a conceção ou consolidação de projetos culturais em rede a partir 

do contexto local. 

No âmbito deste WD, cujos intervenientes/participantes foram escolhidos por convite direto, foram geradas quatro 

ideias de projetos culturais em rede a partir dos documentos que enquadraram a sessão. 

 

Ideias de Projetos Culturais em Rede geradas no âmbito dos 2CN-CLab Working Days 

Segue-se a apresentação sintética das vinte ideias de projetos culturais em rede geradas: por se tratarem de ideias 

de projetos que, em alguns casos, foram e estão a ser alvo de aprofundamento, optou-se por convocar, aqui e agora 

e com a formulação efetuada durante os WDs, apenas os títulos, os objetivos (gerais e específicos) e os 

enquadramentos pela CCI das ideias de projetos (cada grupo teve que indicar de forma inequívoca o Fim, o Princípio 

e o Âmbito de Aplicação que justificou as opções, sendo que a numeração que se fixou para os fins, os princípios e 

os âmbitos de aplicação respeita a ordem em que figuram na CCI). 

Sublinha-se que, deliberadamente, não se vão abordar as outras dimensões das ideias de projetos exploradas nos 

WDs (contexto e necessidades; metas, resultados estratégicos e indicadores; atividades e recursos necessários), nem 

os aprofundamentos incluídos nas Fichas de Ideia de Projeto submetidas por alguns dos grupos de trabalho criados.  

Realça-se ainda que nesta secção decidiu-se apresentar, a título meramente ilustrativo, uma hipótese articulação 

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

por lapso, dois grupos não registaram na documentação enviada o enquadramento na CCI, o exercício de articulação 

só contempla dezoito ideias de projetos. Assim, no Esquema 1 apresentam-se os dados referentes às duas ideias de 

projeto que não mencionaram o enquadramento na CCI e no Esquema 2 os dados referentes às restantes dezoito 

ideias de projeto.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000525/052505sb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000525/052505sb.pdf
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
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Esquema 1: Ideias de Projetos Culturais em Rede geradas no âmbito dos 2CN-CLab Workings Days 2018 (sem menção à CCI) 

 

 

 

Esquema 2: Ideias de Projetos Culturais em Rede geradas no âmbito dos 2CN-CLab Workings Days 2018 (com menção à CCI) 

 
 
1 “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” 
 
 
 
 

 
 

1: Princípio de Reconhecimento e de Proteção dos Direitos Culturais 
 

 
 

 
 
 

•OBJETIVO GERAL: Fazer uma investigação que resultará na publicação dos resultados
(exposição e catálogo).

A DIÁSPORA LOULETANA - NA ARGENTINA DO SEC. XX

•OBJETIVO GERAL: Promover a cozinha de fusão no sentido real e simbólico assinalando o
encontro de duas culturas do milho.

A ALIMENTAÇÃO: UMA PONTE ENTRE CULTURAS - PARA UMA COZINHA DE FUSÃO 

•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
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2: Princípio de Participação 
 

 
 

 
    
 

3: Princípio de Solidariedade e Cooperação 
 

 
 

 
 
 

8: Princípio de Contribuição para o Desenvolvimento Sustentável, a Coesão e a Inclusão Social 
 

 
 

 
 

 

•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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2 “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” 

 
 
 

 
 
 

3: Princípio de Solidariedade e Cooperação 
 

 
 

 
 
 

4: Princípio de Abertura e Equidade 
 

 
 
 
3 “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” 

 
 
 

 
 
 

3: Princípio de Solidariedade e Cooperação 
 

 
 
 
 

•OBJETIVO GERAL: Circulação em rede de projetos existentes e de novas produções.

TRÂNSITOS

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

PRÁTICAS ARTÍSTICAS NO ALÉM MAR

•OBJETIVO GERAL: Vivência artística entre o tradicional e o contemporâneo.

VIVÊNCIAS
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6: Princípio de Complementaridade 
 

 
 
 
4 “facilitar os intercâmbios de bens e serviços culturais no espaço cultural ibero-

americano” 
 
 
 
 

 
 
 

4: Princípio de Abertura e Equidade 
 

 
 

 
 

•OBJETIVO GERAL: Capacitação de Líderes Culturais.
•OBJETIVO ESPECÍFICO: Mapear gestores/líderes culturais ibero-americanos.

LÍDERES CULTURAIS: CAPACITAÇÃO EM LIDERANÇA CULTURAL IBERO-AMERICANA

•OBJETIVO GERAL: Trabalho reflexivo sobre fluxos migratórios com laboratórios sobre a prática
artística abertos à comunidade.

•OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Circulação internacionais; Afirmar a cultura na construção da
cidadania.

TSUNAMI E MEL – CRIAÇÃO TRANSDISCIPLINAR

•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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8: Princípio de Contribuição para o Desenvolvimento Sustentável, a Coesão e a Inclusão Social 
 

 
 

 
 
 

9: Princípio de 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.

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

GRAVANDO

•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

•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

•OBJETIVOS: Valorizar a identidade e diversidade cultural; Refletir sobre os fluxos migratórios
no contexto do último decênio (2008-2018) ocorridas entre as populações de Portugal e Brasil;
Refletir sobre as motivações e expectativas dos indivíduos no processo migratório.

TRAVESSIAS AÉREAS DO ATLÂNTICO

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

OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS CULTURAIS – ABC/ALTO TIETÊ
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Como o Esquema 1 e o Esquema 2 revelam, a diversidade das temáticas das ideias de projetos culturais em rede 

gerados a partir da CCI no âmbito dos oito WDs dinamizados, no Brasil e em Portugal, entre os meses de maio e 

outubro de 2018, foi muito significativa. Sublinha-se, mais uma vez, que a informação apresentada sobre cada uma 

das ideias de projetos representa apenas uma pequeníssima fração do trabalho desenvolvido com os grupos no âmbito 

desta componente do 2CN-CLab 2018. 

O Esquema 2 revela ainda um dado que se considera de particular importância sobre a forma como os 

profissionais do setor cultural envolvidos nesta iniciativa se apropriaram da CCI. Como já foi referido, no processo de 

trabalho do WD era solicitado a cada interveniente/participante que selecionasse o seu percurso pela CCI (1 Fim + 1 

Princípio + 1 Âmbito de Aplicação), sendo que essa escolha deveria ser fundamentada através de duas palavras-chave 

que, posteriormente, seriam partilhadas no pequeno grupo de trabalho para que o grupo pudesse, em função das 

diversas opções individuais dos seus elementos, selecionar o percurso coletivo que serviria de enquadramento da 

ideia de projeto cultural em rede a partir da CCI. Não obstante as opções individuais terem incluído um leque mais 

abrangente de Fins, Princípios e Âmbitos de Aplicação da CCI, a verdade é que no final dos WDs, e em função 

nomeadamente das palavras-chaves que fundamentaram as escolhas individuais, se observou que um conjunto muito 

significativo de Fins, Princípios e Âmbitos da Aplicação da CCI não foram considerados relevantes para enquadrar o 

trabalho que estava a ser desenvolvido. 

 

 

Gráfico 11: Fins e Princípios da CCI selecionados pelos grupos de trabalho dos 2CN-CLab Working Days 2018 

Princípio 1
3

Princípio 2
1

Princípio 3
1

Princípio 3
1

Princípio 3
1

Princípio 4
1

Princípio 4
5

Princípio 6
1

Princípio 8
2 Princípio 8

1

Princípio 9
1

Fim 1 Fim 2 Fim 3 Fim 4



 
 
 
 

 

29 

 

Gráfico 12: Princípios e Âmbitos de Aplicação da CCI selecionados pelos grupos de trabalho dos 2CN-CLab Working Days 2018 

 

Se o Esquema 2 nos permite perceber que o percurso mais frequentemente escolhido pelos grupos de trabalho 

dos WDs 2018, foi o Fim 4 (facilitar os intercâmbios de bens e serviços culturais no espaço cultural ibero-americano), 

o Princípio 4 (Abertura e Equidade) e o Âmbito de Aplicação 4 (Indústrias Culturais e Criativas); o Gráfico 11 e o 

Gráfico 12 permitem-nos identificar que, se não tivermos em linha de conta o percurso pela CCI, há algumas alterações 

no que concerne às dimensões da CCI que foram tidas mais em conta pelos profissionais do setor cultural de Portugal 

e do Brasil na elaboração das ideias de projetos culturais em rede. Assim, independentemente do percurso observa-

se que o Fim 1 (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) e o Fim 4 foram os dois mais selecionados, que o Princípio 

4 manteve a sua posição de mais escolhido e que o Âmbito de Aplicação o 1 (Cultura e Direitos Humanos) se revelou 

o mais importante para o enquadramento das ideias de projetos culturais em rede a partir da CCI. 

Realça-se que, a confirmar-se esta tendência no 2CN-CLab 2019 e em outras iniciativas em torno da CCI, este 

dados podem ser particularmente relevantes para ter em linha de conta aquando da definição de estratégias futuras 

relacionadas com a CCI e com os programas de Cultura promovidos, nomeadamente, no seio da OEI e da Secretaria 

Geral Ibero-americana (SEGIB) – não se pode ignorar o facto de haver um número muito significativo de Fins (dois), 

Princípios (dois) e Âmbitos de Aplicação (seis) que os profissionais do setor cultural envolvidos no 2CN-CLab 2018 

não consideraram relevantes para a operacionalização da CCI. 
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Jornadas 2CN-CLab “Cultura, Cooperação e Redes” 

As Jornadas 2CN-CLab “Cultura, Cooperação e Redes” visam, por um lado, convocar os protagonistas do setor cultural 

para participarem ativamente no processo de reflexão e diálogo sobre as redes culturais através da apresentação e 

discussão de experiências práticas e, por outro lado, promover o diálogo entre os agentes do setor cultural. 

As Jornadas 2CN-CLab, que têm a duração de dois dias em cada um dos territórios aderentes e integram um conjunto 

diversificado de atividades, começaram a ser promovidas no 1º semestre de 2017 em Portugal e no 2º semestre de 2017 

alargaram-se ao Brasil. Nas Jornadas Temáticas o foco é o trabalho em rede num domínio cultural específico a selecionar 

pelas entidades co-promotoras e nas Jornadas Territoriais o fio condutor são as práticas de trabalho em rede num 

determinado território. 

Habitualmente o programa do primeiro dia das Jornadas 2CN-CLab integra o grupo de discussão “Política de Redes 

Culturais”, a conferência “Redes de Cooperação Cultural”, duas mesas-redondas sobre “Experiências de Trabalho em 

Rede no Setor Cultural” e um evento cultural. O segundo dia destina-se a um grupo restrito de vinte participantes que 

durante a manhã faz a visita técnica “Benchmarking Cultural”, a um máximo de quatro organizações/projetos 

considerados como relevantes enquanto práticas (reais ou potencias) de trabalho em rede no setor cultural num domínio 

específico ou no território; e que durante a tarde experiencia o workshop “Tecer Redes?”. 

 

Jornadas 2CN-CLab “Projetos Culturais em Rede a partir da Carta Cultural Ibero-americana” 

No ano de 2018, as Jornadas 2CN-CLab foram o contexto escolhido para apresentar e discutir os casos práticos 

de ideias de projetos culturais em rede pensados no âmbito dos WDs. A proposta para a dinamização das Jornadas 

2CN-CLab 2018 foi apresentada, e prontamente aceite, à Direção Regional de Cultura do Norte do Ministério da 

Cultura de Portugal – a escolha esteve relacionada com o facto de esta Direção Regional de Cultura ser a única que, 

até então, não tinha sido co-promotora de uma ação do 2CN-CLab. 

Tendo em consideração os objetivos definidos para as Jornadas 2CN-CLab 2018, facilmente se percebe que estas 

foram umas Jornadas Temáticas, promovidas para debater a CCI, o trabalho em rede, nomeadamente no contexto 

Ibero-americano, e as ideias de projetos culturais em rede gerados nos WDs a partir da CCI. Pela especificidade da 

temática, tornou-se necessário efetuar um ajuste à estrutura habitual das Jornadas 2CN-CLab. 

Assim, no programa das Jornadas que decorreram nos dias 4 e 5 de dezembro de 2018 na Casa Allen no Porto 

foram incluías as seguintes atividades: 
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 “Carta Cultural Ibero-americana: Reflexões a partir de Portugal” – uma mesa-redonda, moderada por Alexandre 

Barbalho da Universidade Estadual do Ceará, promovida para discutir a CCI; quatro personalidades de 

contextos diversificados foram desafiadas para apresentarem outras tantas abordagens ao documento (Isabel 

Freitas, da Universidade Portucalense Infante D. Henrique, abordou o enquadramento e contexto em que a 

CCI surgiu; Carla Amado, do Camões Centro Cultural Português em Vigo, centro a sua apresentação nos Fins 

da CCI; o contributo da Helena Rocha, da Direção Regional de Cultura do Alentejo, partiu da análise dos 

Princípios da CCI; e Suzana Menezes, do Município de São João da Madeira, debruçou-se sobre os Âmbitos de 

Aplicação da CCI); esta sessão terminou com um sublinhado da importância da CCI como instrumento para a 

cooperação cultural no espaço Ibero-americano efetuado por Ana Paula Laborinho, da Organização de Estados 

Ibero-americanos (Portugal); 

 “Experiências de Trabalho em Rede no Setor Cultural” – dois painéis concebidos para discutir práticas de 

trabalho em rede no setor cultural; solicitou-se aos intervenientes/participantes que, para além de tentarem 

responder à pergunta “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” e de partilharem a sua experiência 

de trabalho em rede nos contextos local, nacional ou transnacional, para escolherem o percurso (1 Fim + 1 

Princípio + 1 Âmbito de Aplicação) da CCI que consideram mais relevante para promover o trabalho em rede 

na Ibero-América; as sessões contaram com a participação de um conjunto diversificado de experiências, sendo 

que se observou que houve um conjunto significativo de convidados que reconheceu que não tem práticas de 

trabalho em rede no contexto Ibero-americano, que não encara o contexto como destino prioritário e que, por 

motivos diversos, não selecionou o seu percurso pela CCI; 

 “2CN-CLab Working Days Carta Cultural Ibero-americana” – um painel que visou reunir algumas das entidades 

que co-promoveram WDs no ano de 2018; foi solicitado aos convidados que, por um lado, explicassem o 

motivo de terem aceitado associar-se à iniciativa e, por outro lado, fizesse um balanço do trabalho desenvolvido 

no âmbito do WD; 

 “Projetos Culturais em Rede a partir da Carta Cultural Ibero-americana?” – o segundo dia começou com uma 

manhã dedicada à apresentação e discussão de algumas das ideias de projetos culturais em rede gerados no 

âmbito dos WDs; não obstante as diligências efetuadas, só foi possível discutir quatro ideias de projetos, uma 

vez que, por motivos diversos, os representantes das outras ideias de projetos não conseguiram marcar 

presença, real ou virtual, nas Jornadas;  

 Visitas/reunião de trabalho – as Jornadas concluíram-se com a realização de duas visitas/reuniões de trabalho 

a organizações culturais da cidade do Porto (Centro Português de Fotografia; Culturgest Porto). 
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As Jornadas 2CN-CLab 2018 contaram com 35 intervenientes/participantes e o sumário da avaliação que agora 

se convoca baseia-se na análise de 15 questionários validados, que correspondem a 42,9% dos inquiridos. 

 

 

Gráfico 13: Ocupação dos intervenientes/participantes nas Jornadas 2CN-CLab 2018 

 

  

Gráfico 14: Avaliação por Categoria das Jornadas 2CN-CLab 2018 
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O Gráfico 13 mostra que, tal como esperado, a maioria dos intervenientes/participantes nas Jornadas foram 

”Profissionais do Setor Cultural”. No que concerne à avaliação por categoria, que se encontra sintetizada no Gráfico 

14, assinalam-se três aspetos: cinco categorias foram avaliadas com excelente ou bom pela totalidade dos 

intervenientes/participantes; seis categorias foram avaliadas por 66,7% dos intervenientes/participantes com 

excelente; e a categoria “Divulgação da Ação” foi a pior avaliada, com 20% a considerarem-na como suficiente. 

 

Reuniões/visitas de trabalho 

As reuniões/visitas de trabalho, que integram o plano de atividades do 2CN-CLab desde 2017, são encontros informais 

com duas horas de duração que visam observar no terreno as entidades durante as suas práticas cotidianas e apresentar 

o trabalho que estamos a desenvolver no 2CN-CLab e no POLObs, tentando identificar interesses mútuos que possam 

concorrer para o estreitamento de relações institucionais e, eventualmente, o desenvolvimento de projetos futuros. 

 

Reuniões/vistas de trabalho “Redes e Projetos Culturais no Espaço Ibero-americano” 

No âmbito do 2CN-CLab 2018 realizaram-se, tendo como foco o trabalho em rede no setor cultural e a CCI, e no 

contexto da missão ao Brasil e das Jornadas que decorreram em Portugal, as seguintes reuniões/visitas de trabalho: 

# Caixa Cultural São Paulo, São Paulo, Brasil 

# Centro Cultural São Paulo, São Paulo, Brasil 

# Centro Português de Fotografia, Porto, Portugal 

# Complexo Cultural da Funarte, Brasília, Brasil 

# Culturgest Porto, Porto, Portugal 

# Fundação Joaquim Nabuco, Recife, Pernambuco, Brasil 

# Instituto Ricardo Brennand, Recife, Pernambuco, Brasil 

# Paço do Frevo, Recife, Pernambuco, Brasil 

# Sesc-Palladium, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 

 

Terminada a convocação sintética das diferentes tipologias de ações dinamizadas no âmbito do 2CN-CLab 2018 e 

alguns dados provenientes da análise dos inquéritos por questionário e das notas de campo, é chegado o momento de 

apresentar o balanço geral do 2CN-CLab 2018. 

https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/23/2cn-clab-2018-work-visit-to-caixa-cultural/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/18/2cn-clab-2018-work-visit-to-ccsp/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/12/06/2cn-clab-2018-work-visit-to-centro-portugues-de-fotografia/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/09/02/2cn-clab-2018-work-visit-to-complexo-cultural-funarte/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/12/06/2cn-clab-2018-work-visit-to-culturgest/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/14/2cn-clab-2018-work-visit-to-fundaj/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/16/2cn-clab-2018-work-visit-to-instituto-ricardo-brennand/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/14/2cn-clab-2018-work-visit-to-paco-do-frevo/
https://2cnclab.wordpress.com/2018/08/28/2cn-clab-2018-work-visit-to-sesc-palladium/
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2CN-CLab 2018 – Balanço Geral 

Nas vinte e nove ações que se realizaram no âmbito do 2CN-CLab 2018 em Portugal e no Brasil, contou-se com a 

intervenção/participação de 667 estudantes, docentes, investigadores e profissionais do setor cultural, dos quais 500 

entregaram o inquérito por questionário validado (17 dos quais com algumas respostas por responder), cujos resultados 

estiveram na origem da avaliação apresentada. A média de intervenientes/participantes por ação foi de 23 pessoas – 

realça-se que em 27,6% das ações, o número máximo de intervenientes/participantes era de 20 pessoas. 

Tendo em consideração que o Gráfico 5, incluído na página 5, nos mostra que o número de ações em Portugal e no 

Brasil foi quase equitativo (15 em Portugal e 14 no Brasil), os dados do Gráfico 15 revelam que, se o número de 

intervenientes/participantes está em linha com os dados enunciados, a taxa de questionários validados foi 

significativamente superior no Brasil (81,5%) a Portugal (68,5%). 

 

 

Gráfico 15: Avaliação por Categoria das Jornadas 2CN-CLab 2018 

 

Destaca-se que a diferença entre as percentagens de questionários validados pode eventualmente ser justificada, por 

um lado, pelo facto de, como já foi referido e justificado, não se ter aplicado inquérito por questionário nos três WDs que 

se realizaram em Portugal (que representaram 5,6% do total de intervenientes/participantes); e, por outro lado, dos 

intervenientes/participantes nos cinco WDs que se realizaram no Brasil (que representaram 12,8% dos 

intervenientes/participantes) terem sido responsáveis por 11,8% dos questionários validados no 2CN-CLab 2018, uma 

vez que tiveram uma taxa de respostas muito significativa (92,2%). 

330

269

337

231

Intervenientes/Participantes Questionários Validados

Brasil Portugal



 
 
 
 

 

35 

Para se perceber em que medida o facto de se ter aplicado inquérito por questionário nos WDs no Brasil e não nos 

WDs em Portugal pode ter influenciado a avaliação geral do 2CN-CLab 2018, considera-se relevante observar o Gráfico 

16 e o Gráfico 17 sobre a ocupação dos intervenientes/participantes. Do Gráfico 16 salientamos o facto de a categoria 

“Profissional do Setor Cultural” ser, como seria de esperar, mais elevada no Brasil do que em Portugal (cerca de 9%), 

contudo o Gráfico 17 revela que no computo geral essa categoria foi proveniente em maior número nas Talks do que nos 

WDs, sendo que este facto pode ter sido provocado pela realização do ciclo de Talks em Portugal sobre a UCCN. Assim 

sendo, considera-se que, sobe este ponto de vista, acabou por se conseguir um equilíbrio na presença da categoria em 

questão com a aplicação de inquéritos por questionário nos WDs no Brasil e no ciclo de Talks sobre a UCCN em Portugal 

– sublinha-se ainda que, tendo em consideração os dados referentes ao 2CN-CLab 2016 e ao 2CN-CLab 2017, que o 

Gráfico 17 nos permite concluir que se continua a observar um acréscimo no número de profissionais do setor cultural 

no 2CN-CLab (8% em 2016, 21% em 2017 e 22% em 2018). 

 

 

Gráfico 16: Ocupação dos Intervenientes/Participantes no 2CN-CLab 2018 por país 

 

Gráfico 17: Ocupação dos Intervenientes/Participantes no 2CN-CLab 2018 por tipologia de ação 
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Sendo certo que não se pretende efetuar comparações entre as avaliações de ações com tipologias tão distintas como 

as Talks e os WDs, a verdade é que se juntarmos aos dados resultantes dos inquéritos por questionário às notas de 

campo, se torna nítido que, tão ou mais importante que a tipologia e a ocupação dos intervenientes/participantes, é o 

contexto, nomeadamente, geográfico de realização das ações que tem influenciado as avaliações, que regra geral são 

muito positivas. 

Se analisarmos as duas tipologias de ações diferentes podemos salientar o seguinte: 

 o Gráfico 9 (Avaliação por Categoria das 2CN-CLab Talks “Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO” 

Portugal 2018), incluído na página 18, e o Gráfico 10 (Avaliação por Categoria dos 2CN-CLab Working Days Brasil 

2018), incluído na página 20, evidenciam que estas ações, que genericamente têm como público privilegiado os 

profissionais do setor cultural, foram melhor avaliadas no contexto brasileiro do que no contexto português; 

 na página 14 do presente documento, onde se encontram o Gráfico 7 (Avaliação por Categoria das 2CN-CLab 

Talks “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” Brasil 2018) e o Gráfico 8 Avaliação por Categoria 

das 2CN-CLab Talks “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” Portugal 2018), observamos que 

estas ações, com a mesma tipologia e destinadas preferencialmente a futuros profissionais do setor cultural, 

também foram melhor avaliadas no contexto brasileiro do que no contexto português. 

Analisando estes quatro conjuntos de ações, se retirarmos a categoria “Divulgação da Ação”, que como já foi referido 

é a que tem avaliação menos positiva, podemos tirar as seguintes conclusões que reforçam o que acaba de se afirmar: 

 em Portugal houve 26,8% dos futuros profissionais do setor cultural que avaliaram as seis categorias com 

excelente, sendo que 34,0% consideraram excelente a “Pertinência da Temática” (no Brasil os resultados 

homólogos foram de 54,4% a avaliarem as seis categorias em análise com excelente e 72,1% a considerarem 

excelente a “Pertinência da Temática”); 

 em Portugal houve 49,0% dos profissionais do setor cultural que avaliaram as seis categorias com excelente, sendo 

que 62,5% consideraram excelente a “Pertinência da Temática” (no Brasil os resultados homólogos foram de 

67,2% a avaliarem as seis categorias com excelente e 78,9% a considerarem excelente a “Pertinência da 

Temática”). 

Sublinhada que está a importância que o contexto geográfico para a perceção da relevância que as temáticas em 

causa tem para profissionais e futuros profissionais do setor cultural, seguem-se algumas considerações sobre a avaliação 

do 2CN-CLab 2018 como um todo, efetuada em cada uma das sete categorias de avaliação disponíveis no inquérito por 

questionário aplicado. 
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Gráfico 18: Avaliação por Categoria do 2CN-CLab 2018 
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 0,4% dos inquiridos avaliaram negativamente (insuficiente, mau ou péssimo) o 2CN-CLab 2018 em todas as 
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 1,8% dos inquiridos tiveram um “Nível de Satisfação Geral” negativo da participação no 2CN-CLab 2018; 

 “Divulgação da Ação” foi a categoria pior avaliada (15,5% avaliaram-na com insuficiente, mau ou péssimo);  

 24,1% dos inquiridos consideraram excelentes todas as categorias de avaliação do 2CN-CLab 2018; 

 61,0% dos inquiridos avaliaram com, pelo menos, bom todas as categorias o 2CN-CLab 2018; 

 6 das 7 categorias foram consideradas por mais de 88,5% dos inquiridos como excelentes ou boas; 

 a “Pertinência da Temática” foi considerada como excelente ou boa por 88,5% dos inquiridos; 

 a “Metodologia” foi considerada como excelente ou boa por 88,8% dos inquiridos;  

 a “Qualidade dos Oradores” foi a categoria avaliada mais positivamente (95,3% avaliaram-na com, pelo menos, 

bom). 
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Olhando para dados de 2018, percebe-se que o balanço geral está em linha com os balanços do 2CN-CLab 2016 e 

do 2CN-CLab 2017. 

Tendo em consideração que a percentagem relativa de intervenientes/participantes no 2CN-CLab 2018 que avaliou 

negativamente a “Divulgação da Ação” aumentou 3% em relação ao 2CN-CLab 2017, não há dúvidas de que este continua 

a ser um dos problemas do 2CN-CLab e que, por isso, deve merecer particular atenção no ano de 2019. Apesar da 

avaliação menos positiva na categoria “Divulgação da Ação”, sublinha-se o esforço efetuado pela equipa do projeto para 

disponibilizar atempadamente aos co-promotores material diversificado sobre as ações, mas também a 

complementaridade entre os diferentes protagonistas na divulgação que fez com que estivessem envolvidos como 

parceiros na divulgação diversas organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais – a consulta do Clipping do 

2CN-CLab 2018, que se encontra no final deste documento, atesta o que acaba de se afirmar. 

Apresentado que está este primeiro balanço geral do 2CN-CLab 2018 é importante perceber, ainda que de forma 

muito breve, qual o impacto que o balanço teve na conceção do 2CN-CLab 2019. 

 

Impacto do balanço do 2CN-CLab 2018 no 2CN-CLab 2019 

Face ao balanço de 2017, foram definidas as linhas de força para o 2CN-CLab 2018 que se vão manter em vigor para 

o 2CN-CLab 2019, nomeadamente no que concerne aos contextos geográficos, aos co-promotores das ações e à tipologia 

de ações. No essencial vamos manter o trabalho que está a ser desenvolvido de forma consistente desde 2016, sendo 

que vamos continuar as tentativas de alargar as ações a outros países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

e da OEI. 

No que concerne aos ciclos específicos com o enquadramento da CCI e da UCCN, iniciados, respetivamente, em 

2017 e 2018, regista-se um forte investimento na sua continuação e no seu aprofundamento, que se consubstanciou na 

conceção dos três eixos de ação específicos que se passa a apresentar de forma sumária. 

 

2CN-CLab: Tecer Redes Culturais nos 70 anos da OEI 

Em linha com as declarações das XVIII e XIX Conferências Ibero-americanas de Ministros da Cultura, onde os 

signatários acordaram, em 2016, iniciar processos de cooperação cultural em rede6 e, em 2018, instar a OEI para 

                                                           
6 XVIII Conferencia Iberoamericana de Cultura. (Cartagena de Indias, Colombia, 19 e 20 de maio de 2016). 
 

https://www.oei.es/Cultura/cic/presentacion
https://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article15435
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que continue a promoção da criação e desenvolvimento de redes de cooperação cultural e para que desenvolva ações 

de cooperação cultural em rede com visão ibero-americana e caráter internacional7, e na sequência da parceria 

estabelecida entre o 2CN-CLab e a OEI para a co-promoção, em 2017, do ciclo “2CN-CLab Talks Carta Cultural Ibero-

americana” e, em 2018, dos “2CN-CLab Working Days Carta Cultural Ibero-americana” e da missão 2CN-CLab Brasil 

2018, considerou-se relevante e pertinente a realização, no ano de 2019, da iniciativa transnacional “2CN-CLab: Tecer 

Redes Culturais nos 70 anos da OEI” para assinalar o 70º aniversário da criação da OEI. 

Tendo em consideração que a CPLP atribuiu, em julho de 2018, o estatuto de Observador Associado à OEI e que 

para o biénio 2019/2020 há uma aposta nítida por parte da OEI no desenvolvimento de estratégias de cooperação 

com a CPLP, nomeadamente através do Programa Ibero-Americano de Difusão de Língua Portuguesa8, tornou-se óbvio 

que nesta iniciativa do 2CN-CLab se deveria incluir também o espaço lusófono. 

A iniciativa, que terá como pano de fundo a Carta Cultural Ibero-americana (CCI), a Declaração sobre Cultura e 

Indústrias Criativas como sector estratégico na CPLP (DCIC-CPLP) e a Agenda 2030, será um aprofundamento do 

trabalho desenvolvido com a OEI desde 2017 e integrará diversos Encontros Nacionais, co-promovidos de forma 

itinerante com os escritórios da OEI e com os países da CPLP a partir do 2º trimestre do ano, e, no mês de dezembro, 

as Jornadas Internacionais para a apresentação e discussão dos resultados práticos das ações desenvolvidas nos 

2CN-CLab Encontros: Tecer Redes Culturais nos 70 anos da OEI. 

 

2CN-CLab Brasil 2019 “Tecer Redes Culturais a partir dos contextos Lusófono e Ibero-americano” 

A primeira missão do 2CN-CLab ao Brasil realizou-se, em outubro de 2017, fruto de uma parceria com o Centro 

de Pesquisa e Formação do Serviço Social do Comércio e o estabelecimento de novas parcerias, nomeadamente com 

a OEI, permitiu, como já foi referido, a realização de uma nova missão ao Brasil, em agosto de 2018. Tendo em 

consideração a análise dos resultados do trabalho iniciado em 2017, em colaboração com o Sesc, com a OEI e com 

quase duas dezenas de organizações públicas e privadas brasileiras, tornou-se óbvia a pertinência de dar continuidade 

ao processo de construção de pensamento crítico em torno das redes culturais que concorra, por um lado, para a 

sensibilização sobre a importância de práticas qualificadas de trabalho em rede no setor cultural e, por outro lado, 

para o reforço de projetos culturais em rede e/ou de redes culturais a partir dos contextos lusófono e ibero-americano. 

                                                           
7 XIX Conferencia Iberoamericana de Cultura. (La Antigua, Guatemala, 3 y 4 de mayo de 2018). 
8 https://www.oei.es/Oei/Noticia/la-oei-lanza-el-programa-iberoamericano-de-difusion-de-la.  
 

http://www.oei.es/historico/publicaciones/detalle_publicacion.php?id=114
https://www.cplp.org/id-4211.aspx?PID=10035&M=NewsV2&Action=1&NewsId=5932&currentPage=2
https://www.cplp.org/id-4211.aspx?PID=10035&M=NewsV2&Action=1&NewsId=5932&currentPage=2
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
http://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/jornadas-de-cultura-cooperacao-e-redes-um-olhar-sobre-o-territorio-urbano
http://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/atividade/jornadas-de-cultura-cooperacao-e-redes-um-olhar-sobre-o-territorio-urbano
https://www.oei.es/uploads/files/microsites/1/51/declaratoria-ministros-cultura-2018-final-con-firmas.pdf
https://www.oei.es/Oei/Noticia/la-oei-lanza-el-programa-iberoamericano-de-difusion-de-la
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Depois de, em 2017 no Brasil, termos desenvolvido ações unicamente no Estado de São Paulo e de, em 2018, termos 

estado em cinco capitais de outros tantos Estados, em 2019 pretendemos continuar o processo de reflexão-ação nos 

territórios já visitados, mas também iniciar o processo em territórios afastados das capitais e onde, não raras vezes, 

estas discussões têm impactos muito significativos. 

 

2CN-CLab 2019 “Tecer Redes Lusófonas a partir da Rede de Cidades Criativas da UNESCO” 

A primeira relação do 2CN-CLab com os membros da UCCN começou em 2018 com o ciclo 2CN-CLab Talks 

“Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO”. Tendo em consideração o balanço 

francamente positivo da iniciativa promovida com os cinco municípios portugueses que integram a UCCN, 

nomeadamente porque permitiu que, pela primeira vez, os concelhos se juntassem em torno de projeto coletivo, 

considerou-se fundamental dar continuidade ao trabalho em 2019 para, por um lado, potenciar a, eventual, Rede 

Portuguesa de Cidades Criativas da UNESCO, e, por outro lado, estabelecer pontes com os outros membros lusófonos 

da UCCN. 

Para aprofundar o trabalho desenvolvido com os membros portugueses da UCCN, a equipa do 2CN-CLab vai 

dinamizar, no primeiro trimestre de 2019, WDs reunindo profissionais dos diferentes setores criativos da UCCN. E 

para promover o estabelecimento de pontes com os outros membros lusófonos da UCCN, a equipa do 2CN-CLab está 

a programar a realização de duas missões (Brasil e Cabo Verde) para a dinamização de um conjunto diversificado de 

ações que permitam a discussão crítica e construtiva sobre as redes, sobre a UCCN e sobre a pertinência de criação 

de uma Rede Lusófona de Cidades Criativas da UNESCO. 

 

A terminar esta apresentação do “2CN-CLab: Balanço de Atividades de 2018”, a equipa de “Redes de Cooperação 

Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e ibero-americano”, desafia, mais uma vez, profissionais e 

organizações públicas e privadas que, direta ou indiretamente, operam no setor cultural a associarem-se ao 2CN-CLab e 

reitera a sua disponibilidade para, em colaboração com o POLObs, promover a realização de estudos específicos de 

práticas de trabalho em rede no setor cultural. 

 

Manuel Gama 
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Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura9 

A OEI, nascida em 1949 sob a designação de “Oficina de Educación Iberoamericana”, é um organismo de carácter governamental 

para a cooperação entre os países ibero-americanos. Os seus campos de atuação são a promoção da educação, da ciência, da 

tecnologia e da cultura, no contexto do desenvolvimento, da democracia e da integração regional. 

Os 23 Estados Membros (EM) que constituem a OEI são: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 

El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, 

República Dominicana, Uruguai e Venezuela. A organização tem como línguas oficiais o Espanhol e o Português. A sede da OEI, onde 

se encontra localizada a Secretaria Geral da Organização, situa-se em Madrid e possui 18 Representações Regionais (Escritórios). 

Portugal é Estado Membro de pleno direito da OEI desde 2002. 

O Gabinete de Portugal foi recentemente criado, através da celebração do “Acordo de Sede entre a República Portuguesa e a 

Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura”, assinado em Lisboa a 4 de outubro de 2016. 

A Secretaria Geral é o órgão delegado permanente da Assembleia Geral para a direção executiva da OEI, com poder de 

representação nas relações com os Governos, com as organizações internacionais e com outras instituições. É da sua incumbência 

a direção técnica e administrativa da Organização e a execução dos programas e projetos. 

A Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, para realizar os princípios em que se funda 

e cumprir as suas obrigações de acordo com os Estatutos, estabelece os seguintes objetivos gerais: 

1. Contribuir para fortalecer o conhecimento, a compreensão mútua, a integração, a solidariedade e a paz entre os povos 

ibero-americanos através da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura. 

2. Fomentar o desenvolvimento da educação e da cultura como alternativa válida e viável para a construção da paz, mediante 

a preparação do ser humano para o exercício responsável da liberdade, da solidariedade e da defesa dos direitos humanos, 

assim como apoiar as mudanças que permitam uma sociedade mais justa para a Ibero-América. 

3. Colaborar permanentemente na transmissão e no intercâmbio da experiências de integração económica, política e cultural 

produzidas nos países europeus e latino-americanos, que constituem as áreas de influência da Organização, assim como 

em qualquer outro aspecto susceptível de servir para o desenvolvimento dos países. 

4. Colaborar com os Estados-Membros no objetivo de conseguir que os sistemas educativos cumpram uma tripla função: 

humanista, desenvolvendo a formação ética, integral e harmoniosa das novas gerações; de democratização, assegurando 

                                                           
9 Texto escrito para o ciclo 2CN-CLab “Cultura, Redes e Política: Carta Cultural Ibero-americana” que foi promovido em Portugal no 

mês de dezembro de 2017 e utilizada para os 2CN-CLab Working Days “Carta Cultural Ibero-americana” promovidos em 2018. 
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a igualdade de oportunidades educativas e a equidade social; e produtiva, preparando para a vida ativa e favorecendo a 

inserção laboral. 

5. Colaborar na difusão de uma cultura que, sem esquecer a idiossincrasia e as peculiaridades dos diferentes países, integre 

os códigos da modernidade para permitir assimilar os avanços globais da ciência e da tecnologia, valorizando a própria 

identidade cultural e aproveitando as respostas que surgem da sua acumulação. 

6. Facilitar as relações entre ciência, tecnologia e sociedade nos países ibero-americanos, analisando as implicações do 

desenvolvimento técnico-científico sob uma perspetiva social e aumentando a sua valorização e a compreensão dos seus 

efeitos por todos os cidadãos. 

7. Promover a vinculação dos planos de educação, ciência, tecnologia e cultura e os planos e processos sócio-económicos 

que prossigam um desenvolvimento ao serviço do homem, assim como uma distribuição equitativa dos produtos culturais, 

tecnológicos e científicos. 

8. Promover e realizar programas de cooperação horizontal entre os Estados-Membros e destes com os Estados e instituições 

de outras regiões. 

9. Contribuir para a difusão das línguas espanhola e portuguesa e para o aperfeiçoamento dos métodos e técnicas do seu 

ensino, assim como para a sua conservação e preservação nas minorias culturais residentes em outros países. Fomentar, 

ao mesmo tempo, a educação bilingue para preservar a identidade multicultural dos povos da Ibero-América, expressa no 

plurilinguismo da sua cultura. 

A Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) tem organizado e coordenado nos últimos anos a realização da Conferência 

Ibero-Americana de Cultura, antes da Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. 

A Conferência Ibero-Americana de Cultura constitui um fórum privilegiado para a cooperação política e para discutir questões 

multilaterais na matéria, uma vez que fomenta um clima de confiança entre os vários intervenientes para troca de experiências, 

estabelecimento de diagnósticos partilhados e alcançar posições comuns sobre os desafios que os países ibero-americanos 

enfrentam. 

Portugal encontra-se envolvido na ação, desenvolvimento de projetos e iniciativas da OEI, sendo que participa em instâncias 

decisórias, de carácter político, técnico e também de execução. 

O recém-criado Gabinete OEI Portugal pretende reafirmar o nosso compromisso com os Programas e Iniciativas de Cooperação 

Cultural para o funcionamento e desenvolvimento do Espaço Cultural Ibero-americano (ECI). 

Reconhecendo a relevância da Carta Cultural Ibero-Americana no seu XI aniversário, o Gabinete OEI Portugal pretende contribuir 

para a reflexão e colaborar para a definição das ações a serem desenvolvidas no futuro. 

 

Ana Paula Laborinho || Diretora do Escritório OEI-Portugal 
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Casa das Artes de Famalicão10 

O trabalho da Casa das Artes é interdisciplinar e multifacetado, tem como missão apresentação, fruição e criação de projetos 

artísticos e culturais no universo cíclico: 

a) DA Comunidade/PARA a Comunidade – CASA das ARTES e envolvente (Serviço Educativo /workshops ateliers, parcerias de 

espaços e artísticas e co-produções). 

b) Criação e apresentação de projectos artísticos eruditos, nas áreas da dança, música, teatro, artes plásticas e performativas. 

c) Apresentação projectos artísticos de grande público e em simultâneo, numa relação quase paradoxal, de projectos artísticos 

alternativos e experimentais para públicos com interesses diversificados e mais focalizados. 

d) Cinema- exibição de filmes dentro e fora do TEATRO |Observatório de Cinema de Famalicão – CLOSE UP. 

                                                           
10 Texto escrito para o 2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana” que foi promovido em Portugal no mês de maio de 

2018. 
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Ao longo destes quase 17 anos já passaram pela Casa das Artes mais de um milhão de espectadores, número que dá consistência 

a um projecto cultural e artístico sério, credível e duradouro, onde a sua programação é, de facto, da responsabilidade da direcção 

artística, tornando o nosso concelho e a nossa cidade num território de referência e incontornável nas áreas da cultura e das artes 

em geral. A sua programação, sistemática e permanente, é pensada e apresentada para os vários públicos de forma plural e ecléctica 

dentro do seu espaço natural, bem como fora, no projeto Casa das Artes e Envolvente, que percorre todas a freguesias do nosso 

concelho. A Casa das Artes desenvolve e fortalece um conjunto parcerias de criação e co-produção e de formação artística e arte para 

infância, de âmbito regional e nacional e até internacional. 

A programação regular de Cinema, inscrita na agenda mensal do Teatro Municipal em três eixos principais: 

1) exibição de cinema de grande público, através da programação de produção recente, onde se destaca a exibição regular de 

cinema de animação destinado à população infantil, mas também com propostas em diálogo com o estrato juvenil e demais 

públicos adultos; 

2) exibição da programação do Cineclube de Joane, com uma periodicidade semanal, dedicado ao cinema de autor 

contemporâneo, à revisitação da história do cinema e à relação e interação com o cinema português; 

3) em parceria com o Cineclube de Joane, o projeto itinerante Cinema Paraíso, sessões de cinema ao ar livre durante o Verão, 

que em cada edição visita pelo menos duas freguesias do concelho, além de realizar pelo menos seis sessões no palco 

principal, o Anfiteatro do Parque da Devesa. 

Neste âmbito, necessitamos de estar em diálogo com o universo Ibero-Americano, o que pensa, como pensa, como podemos 

potenciar as nossas relações e experiências artísticas e culturais, e, ainda, como desenvolver, financiar e concretizar projectos 

artísticos e culturais nos dois lados do Atlântico. 

 

Álvaro Santos || Diretor da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão 
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Município de Loulé11 

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 

                                                           
11 Texto escrito para o 2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana” que foi promovido em Portugal no mês de maio de 

2018. 
 

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.
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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 ||Município de Loulé 
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Idanha-a-Nova Cidade Criativa da UNESCO12 

O Município de Idanha-a-Nova assume a criatividade enquanto componente essencial na sua estratégia de desenvolvimento. A 

aposta na área das indústrias criativas tem revelado um potencial significativo - várias empresas e projetos inovadores foram captados 

para o concelho até á data, contribuindo para o suporte e manutenção das comunidades locais.  

O trabalho em rede – tanto no plano nacional, como internacional – tem tido um papel decisivo no reconhecimento das 

competências e do potencial de Idanha-a-Nova. Nesse sentido, os territórios de pequena escala e baixa densidade como o nosso, 

podem assumir-se como uma oportunidade de desenvolvimento sustentável importante, cujo contributo deve ser alvo de reflexão 

atenta – algo que nos parece absolutamente pertinente no quadro deste encontro. 

Enquanto cidade criativa da UNESCO, Idanha-a-Nova visa 

 mapear e fundir os programas educacionais dedicados à música, a fim de promover uma oferta educacional inclusiva e 

sustentável, através de uma experiência de aprendizagem integrada, do ensino fundamental à universidade, para todas as 

idades e géneros; 

 fomentar a coesão social, bem como o diálogo intercultural e intergeracional através da música, envolvendo  particularmente 

as mulheres seniores, os jovens e as minorias presentes no território; 

 encorajar a cooperação transversal e público-privada através de centros de pesquisa, universidades, empresas 

especializadas em diferentes áreas do setor criativo, compartilhar conhecimento e lançar projetos conjuntos inovadores 

usando a criatividade como um direcionador para o desenvolvimento urbano sustentável; e 

 reforçar a cooperação internacional através do programa de Fusão Musical Portuguesa que visa partilhar o know-how 

musical e melhorar a mobilidade dos artistas, bem como através do intercâmbio de boas práticas com outras Cidades 

Criativas de Música. 

Desde 2001, que, na sua estratégia de política cultural, o Município de Idanha-a-Nova considera a música como um elemento 

estrutural nas suas linhas de intervenção cultural. 

Existem cerca de duas dezenas de grupos de música tradicional distribuídos pelas freguesias do concelho de Idanha-a-Nova, a 

maioria ligados ao instrumento adufe e à salvaguarda do cancioneiro local. 

                                                           
12 Texto escrito para o Ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO” que foi 

promovido em Portugal no mês de setembro de 2018. 
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Com um papel central na dinamização das festas e romarias da zona de influência do concelho de Idanha-a-Nova, a Filarmónica 

Idanhense é uma das colectividades mais antigas da região e a única do seu género com um corpo de executantes que supera hoje 

os 50 elementos, com idades entre os 8 e os 74 anos. 

O agrupamento profissional Concerto Ibérico Orquestra Barroca (CIOB) emerge da dinâmica cultural de sucesso desenvolvida 

pela MAAC (associação cultural sem fins lucrativos) na Beira Interior. Herdeiro directo do anteriormente desenvolvido pelo Projecto 

de Orquestra Barroca, o Concerto Ibérico é constituído por alguns dos melhores músicos especializados na prática interpretativa de 

música antiga em Portugal e Espanha, selecionados em provas públicas. 

Os cursos internacionais de música antiga (CIMA) oferecem formação especializada, masterclasses e palestras em locais 

históricos do concelho de Idanha-a-Nova. 

Promover a cultura e o património do concelho de Idanha-a-Nova é o objetivo do evento Fora do Lugar, festival anual cuja 1ª 

edição foi em 2012, de entrada livre, que decorre em palcos improváveis tais como capelas, palheiros, lagares, casas familiares 

históricas, casas do povo, fábricas agrícolas, ente outros. 

O Boom Festival, um dos mais importantes festivais de música eletrónica do mundo, acolhe mais de 30 mil pessoas, em média, 

de cerca de 112 países. Numa área de 140 hectares, durante dez dias, 24 horas por dia, cruzam-se inúmeras formas de expressão 

artística: a música, a pintura, o graffiti, os multimédia, as instalações, a land art, o teatro, o cinema, as performances, o live painting 

e a vídeo arte, com mais de 800 artistas em simultâneo no recinto. 

 

Paulo Longo 
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Óbidos Cidade Criativa da UNESCO13 

A Vila de Óbidos encontra-se localizada a cerca de 80 

quilómetros a norte de Lisboa e é, hoje, considerada uma 

das principais joias do país, constituindo-se como um bom 

exemplo de arquitetura medieval bem preservada. 

Assumindo a vocação turística, por excelência, Óbidos, 

ostenta um acervo patrimonial, dos velhos tempos de 

poder e de glória, que constitui um polo de captação de 

milhares de visitantes, registando-se uma média de dois 

                                                           
13 Texto escrito para o Ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO” que foi 

promovido em Portugal no mês de setembro de 2018. 
 

milhões de visitantes, por ano, provenientes dos quatro 

cantos do mundo. No entanto, para que o Turismo se 

constituísse num verdadeiro instrumento de 

desenvolvimento, necessitou de desconcentrar-se, 

diversificar-se e aproveitar o potencial do território criando, 

para o efeito, produtos turísticos alternativos. 

Por outro lado, Óbidos é amplamente conhecido pelo 

seu calendário anual de eventos, onde grandes certames 
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como Festival do Chocolate, o Mercado Medieval, Óbidos 

Vila Natal e o Festival Literário Internacional granjeiam 

maior destaque. O executivo colocou, assim, a criatividade 

no centro da sua estratégia e apostou no desenvolvimento 

do empreendedorismo, da educação e da cultura criativa. 

Em 2015, a UNESCO considerou Óbidos como Cidade 

Literária, integrando assim a Rede de Cidades Criativas. 

Velhos espaços, abandonados, encontraram, a partir 

desse momento, uma nova função, o que resultou na 

abertura de um conjunto considerável de livrarias 

temáticas. Quando, em 2012, foi aberta a maior livraria 

portuguesa dentro de uma igreja, chamamos a atenção 

para as novas configurações entre espaços e atividades e 

entre talentos locais e de fora. Por outro lado, e com esta 

nomeação da Unesco, o município apostou, de forma 

ainda mais assertiva, nesta estratégia, bem como no 

compromisso de olhar para os livros e para a literatura 

como uma das principais forças de desenvolvimento 

económico deste território. Este projeto trouxe um 

posicionamento muito interessante para Óbidos, não só 

pela sua relevância cultural, mas também pela 

diferenciação turística. 

Acreditamos que a gestão criativa dos centros 

históricos só é possível quando deixamos de falar em 

palavras como “criatividade” e “inovação” e asseguramos 

que o impacto criativo efetivo, que seja sustentável e 

virado para o futuro. Óbidos fez isso. Agarrou uma ideia, 

aparentemente improvável, e tornou-a numa realidade. 

Hoje, Óbidos é considerado um exemplo no que diz 

respeito à implementação de uma estratégia literária. 

Porém, também acreditamos que nos encontramos 

numa fase embrionária na implementação desta 

estratégia. Os primeiros passos foram dados, mas torna-

se necessário consolidar este caminho. Para o efeito, não 

só incentivamos uma economia baseada na promoção do 

livro físico, ao apoiar a abertura de mais de uma dúzia de 

livrarias, mas também motivamos investidores locais a 

apostar em hotéis temáticos, cafés literários, crossbooking 

e outros projetos ligados à promoção desta área criativa. 

Os eventos Latitudes – Festival de Literatura de Viagens e 

o Festival Internacional de Literatura complementam a 

oferta e trouxeram a esta vila, durante os períodos de 

época baixa, alguns dos mais conceituados autores, 

editores e artistas performativos a Óbidos. 

A participação, neste Ciclo de Conversas ou Talks, é 

de elevada importância por diversos motivos. Primeiro, 

como forma de construir pontes entre Óbidos e outras 

Cidades Criativas de Portugal, promovendo o pensamento 

crítico sobre desenvolvimento estratégico dos territórios. 

Alem disso, pretende-se ligar a literatura com outras 

expressões artísticas, bem como a partilha de 

conhecimento entre os parceiros e a programação em 

rede. Por outro lado, incentiva-se a cooperação entre 

municípios, e outros agentes públicos e privados, para a 

melhorar a experiência cultural e criativa junto de públicos 

interessados. 

 

Paula Ganhão 
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Braga Cidade Criativa da UNESCO14 

Braga Media Arts, Cidade criativa da UNESCO é responsável pela implementação do programa de 

ação comprometido com a UCCN a quando da sua designação como Cidade Criativa. Ao acreditar 

que a criatividade está no centro do seu desenvolvimento urbano e da qualidade de vida dos seus 

cidadãos, Braga ao fazer parte da UCCN compromete-se a estabelecer diálogos e a estimular o 

potencial colaborativo que uma rede assim proporciona em áreas estratégicas para a consecução do 

seu plano de Acão que foi tornado público. Somos conscientes de que as outras cidades criativas da 

Unesco em Portugal terão muito para partilhar com Braga e queremos estimular essa troca e promover 

projetos que em conjunto nos façam crescer e explorar possibilidades nacional e internacionalmente. 

Este ciclo é uma ocasião excelente para podermos aproximar expetativas e promover soluções 

conjuntas para questões que de certeza partilhamos. 

 

Joana Miranda 

 

  

                                                           
14 Texto escrito para o Ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO” que foi 

promovido em Portugal no mês de setembro de 2018. 
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Barcelos Cidade Criativa da UNESCO15 

Barcelos, Cidade Viva e Criativa. 

O Município de Barcelos é uma entidade pública que 

tem desenvolvido um trabalho intenso de preservação, 

valorização e promoção das artes e ofícios tradicionais, 

como fator de desenvolvimento económico, potenciando o 

turismo e o cluster criativo como alavancas para a criação 

de um novo paradigma para o artesanato. Um conjunto de 

práticas que lhe permitiu o acesso à Rede das Cidades 

Criativas e a distinção como Município do Ano, no domínio 

das “Entidades Públicas – Promoção” no Prémio Nacional 

de Artesanato 2017. O Município possui conjunto de 

unidades especializadas nestes domínios que promovem 

estas áreas e potenciam a sua articulação com os demais 

setores da sociedade, como são exemplo o Turismo e 

Artesanato e o Museu de Olaria, que em setores 

complementares centram o seu âmbito operacional e 

técnico nas artes e ofícios. 

A comunidade Barcelense construiu em torno da 

tradição artesanal um incontestável valor patrimonial, 

histórico e social. Pode-se afirmar que as artes e ofícios 

tradicionais, são o âmago do povo barcelense e a 

criatividade o legado que os mais nobres artistas desta 

terra cultivaram ao longo dos séculos e constituem, 

presentemente, um dos grandes referenciais culturais 

deste concelho. A criatividade, bem espelhada na 

capacidade dos mestres artesãos, em diversas produções 

                                                           
15 Texto escrito para o Ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO” que foi 

promovido em Portugal no mês de setembro de 2018. 
 

como o barro, o bordado, a tecelagem, a madeira, o ferro, 

o couro, o vime e a arte contemporânea, associado a um 

talento único na música e nas artes folclóricas fazem de 

Barcelos um território singular. Esta realidade tem sido 

impulsionada pelo cluster académico e profissional que 

tem acrescentado valor a este quadro, através da criação 

de novos contextos criativos e de inovação nas artes e 

ofícios tradicionais. O Município age para que o ato criativo 

seja assumido pelas instituições locais desde as 

educativas às profissionais, pelos jovens e seniores do 

concelho, como uma atitude perante a vida, uma forma 

de olhar a envolvente, recorrendo e valorizando as artes 

do território, numa atitude criativa. 

Todo este manancial cultural e criativo, configura-se 

atualmente como oportunidade de desenvolvimento 

sustentável, promovendo o envolvimento da sociedade, 

potenciando o emprego jovem e a inclusão, bem como 

aproveitando as potencialidades do turismo de 

experiências e criativo. 

O desafio é que este manancial seja vertido também 

em termos de desenvolvimento urbano, criando na cidade 

espaços que potenciem ainda mais este conceito, dando 

continuidade à estratégia seguida com a recuperação do 

Museu de Olaria de Barcelos ou da Torre da Porta Nova 

que são atualmente âncoras criativas do território e 

alavancas de desenvolvimento urbano sustentável. 
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A adesão ao Ciclo 2CN- CLab Talks é uma consequência natural do trabalho que tem sido desenvolvido, na área do Artesanato e 

Arte Popular, práticas que queremos ver melhoradas e potenciadas noutros contextos, através de um processo de aprendizagem e 

partilha com as demais Cidades Criativas em Portugal. O motivo capital da adesão a este ciclo é promover uma dinâmica de partilha 

e um debate proativo e aberto sobre esta temática, envolvendo a Comunidade e o setor Criativo, com ganhos para a generalidade 

dos atores. Temos consciência que apesar do caminho já percorrido existe ainda muito trabalho a desenvolver e um processo de 

aprendizagem longo que queremos percorrer rumo ao objetivo de promover uma cada vez maior dinamização do setor criativo como 

argumento de desenvolvimento e de diferenciação. 

Por sua vez, a Rede de Cidades Criativas da UNESCO é uma oportunidade importante de divulgação das práticas deste Município 

no setor criativo em questão, uma janela de oportunidade para a internacionalização das artes e ofícios tradicionais, mas também 

uma forma de alavancar o setor criativo como motor de desenvolvimento económico, tendo por base a herança cultural, a inclusão 

social e a educação como pressupostos centrais. O fluxo de partilha e cooperação que está indexado a esta Rede é uma mais valia 

estratégica que queremos potenciar de forma a criar um novo paradigma de desenvolvimento, tendo por base a Artes e Ofícios 

Tradicionais e a interação com outras áreas criativas como o design, media artes, música, gastronomia e outros. 

A adesão a estas redes e projetos, e as distinções acima referenciadas, só terão sustentabilidade e gerarão mais valias, se 

efetivamente se corporizarem em valor para a sociedade, território e economia, numa dinâmica sustentável e com horizontes bem 

definidos em termos de estratégia de desenvolvimento. Neste particular o posicionamento no contexto dos produtos culturais de 

excelência e no segmento do Turismo Criativo nacional e internacional são imperativos estratégicos que têm de ser alcançados, no 

sentido de criar novos paradigmas e novas dinâmicas de sustentabilidade transversais que envolvam a sociedade, o cluster criativo, 

o setor académico e o associativismo local. Na corporização do conceito “cidade viva e criativa”: Viva na assunção do dinamismo, do 

envolvimento da sociedade, das gentes, das escolas, das universidades e empresas; Criativa, decorrente da valorização da herança 

cultural e do contexto criativo local e na sabedoria de transformar saberes endémicos em argumentos de diferenciação com mais 

valias para o contributo para a sustentabilidade e desenvolvimento local. 

Estes são os pressupostos que monitorizam a ação do Município na afirmação do setor criativo como instrumento de construção 

da coesão social e desenvolvimento sustentável. 

 

Nuno Rodrigues 
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Amarante Cidade Criativa da UNESCO16 

Amarante tem um património musical, em que se 

destaca a viola amarantina e um relevante conjunto de 

órgãos ibéricos e de igrejas que acolhem concertos de 

música sacra. Localizadas em pleno centro histórico, as 

Igrejas de São Domingos, São Pedro e São Gonçalo 

possuem, cada uma delas, um órgão de tubos ibérico fixo. 

Estes instrumentos estavam, até há algum tempo, 

parcialmente desmantelados e em más condições, tendo 

sido restaurados, o que lhes devolveu integridade 

histórica, técnica, estética e musical. Este conjunto de 

órgãos, típicos da época barroca, expressa a dinâmica 

cultural, social e religiosa existente, sobretudo durante o 

século XVIII, associada à presença de várias ordens 

religiosas e espaços de culto em Amarante. 

As expressões musicais de raiz popular em Amarante 

evidenciam a longa e profunda ligação da música a um 

território que, apesar de todas as transformações, 

mantém raízes agrícolas associadas a modos de vida 

rurais. Estas marcas ainda hoje persistem, estando 

presentes nalgum cancioneiro tradicional e, sobretudo, 

em instrumentos que têm aqui formas particulares de 

construção e de execução, como a viola amarantina e os 

bombos. Amarante apresenta um alfobre de 

agrupamentos de música em que constam a Orquestra do 

Norte, a Orquestra Energia e vários outros agrupamentos, 

entre filarmónicas, grupos corais e bandas de garagem. O 

panorama musical de Amarante é hoje bastante rico e 

                                                           
16 Texto escrito para o Ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO” que foi 

promovido em Portugal no mês de setembro de 2018. 
 

diversificado, evidenciando a multiplicidade de linguagens 

artísticas que aqui podem encontrar-se: da música de 

pendor mais clássico e erudito, aos inúmeros grupos e 

bandas musicais de cariz mais tradicional e etnográfico, 

passando pelas bandas que adotam variadas linguagens 

musicais contemporâneas. 

Uma atmosfera musical única onde se cruzam 

músicos, profissionais e amadores, em festivais de 

músicas de todos os quadrantes e origens. Amarante tem-

se vindo a notabilizar, no contexto regional e nacional, 

através da realização de vários festivais e eventos 

regulares de música, com perfis de segmentos e de 

abrangência de públicos muito diversificados (Exemplos: 

Festas de Junho, Festival MIMO, Palcos de Verão, Festival 

Concurso Internacional de Guitarra, Festival Internacional 

da Polifonia Portuguesa, Festival Band’Arte, Semana 

Internacional de Jovens Pianistas, Festival de Guitarra 

Portuguesa de Amarante, Mercado da Música, Largo da 

Música, etc..). Além da qualidade e diversidade das 

propostas artísticas apresentadas, o apoio ao 

desenvolvimento das carreiras de jovens músicos, locais, 

nacionais e internacionais, é outra preocupação que 

perpassa alguns destes festivais. 

Para além disto, em Amarante poderá ainda encontrar 

a música em diálogo com outras artes em iniciativas que 

cruzam o cinema, a literatura, a poesia ou as artes 

plásticas. A programação cultural e educativa de 
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Amarante, na diversidade da sua oferta atual, também se 

carateriza por crescentes cruzamentos entre as diversas 

linguagens musicais e outras expressões artísticas e 

criativas. 

Amarante assume a cultura e a criatividade como 

vetores fundamentais para o desenvolvimento urbano 

sustentável e inclusivo. A cidade tem em curso projetos e 

dinâmicas de qualificação e regeneração ambiental e 

urbana, de atratividade económica, de talento e 

criatividade e de promoção de lógicas de governação 

horizontais e partilhadas. Existe igualmente uma aposta 

concertada no estabelecimento de redes e projetos de 

cooperação internacional, estimulando a partilha de 

conhecimentos e boas-práticas. A preparação da 

candidatura de Amarante à Rede de Cidades Criativas da 

UNESCO insere-se nesta estratégia da cidade, procurando 

através da criatividade e da música em particular 

consolidar a sua política de desenvolvimento sustentável. 

Concretamente, a candidatura de Amarante à RCC da 

UNESCO tem como grande objetivo fortalecer a estratégia 

da cidade para a música, inserindo-a num contexto de 

intensa cooperação internacional, no âmbito da Rede, de 

modo a fazer de Amarante um laboratório de 

experimentação, de cooperação e de transição, baseado 

no seu ecossistema criativo, profissional, empresarial e 

inclusivo ligado à música. 

O convite para Amarante aderir ao ciclo 2CN-CLab Talks “ Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da 

UNESCO”, surge muito alinhada com o modo como Amarante se vê a desenvolver o trabalho dentro da rede. Ao longo do processo 

de candidatura tornou-se evidente que Amarante ao longo dos quatro anos criaria e se disponibilizaria para ser estudada nacional e 

internacional, para existir uma maior Auto compreensão no decorrer dos anos e para permitir uma melhoria continua. É inegável a 

força internacional que a organização UNESCO traz a qualquer projeto cultural e humano. A Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

permite a cidades de todo o mundo que se identificam com as premissas e objetivos desta rede que se conheçam e aprendam umas 

com as outras, bem como a partilha de projetos, sem barreiras de dimensão, das forças políticas, ou de constrangimentos culturais. 

Amarante vê nesta rede a oportunidade de trabalhar e refletir, em conjunto com outras cidades, o modo como o potencial humano e 

criativo pode ser motor de desenvolvimento de uma cidade. 

 

Aida Guerra 
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Operacionalização do conceito de “cultura” 

Contributos para a discussão do conceito de “redes culturais” 

Carta Cultural Ibero-americana 

Agenda 21 da cultura 

Cultura 21: ações 

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável 

Misson Statemen UNESCO Creative Cities Network 
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Operacionalização do conceito de cultura17 

Não sendo objetivo do projeto de investigação problematizar sobre o conceito de cultura, houve que encontrar um 

mecanismo que permitisse operacionalizar o conceito, tanto mais que sendo um conceito muito vasto se corria o risco 

de abranger tudo e não aprofundar nada. Assim sendo, optou-se por, numa primeira fase, utilizar como referência, por 

um lado, a declaração do México sobre Políticas Culturais da UNESCO18 de 1982, na qual a cultura é vista, num sentido 

amplo, como o conjunto dos traços distintivos – espirituais, materiais, intelectuais e afetivos – que caraterizam uma 

sociedade ou grupo social e que engloba as artes, as letras, os modos de vida, os direitos fundamentais do ser humano, 

os sistemas de valores, as tradições e as crenças; e, por outro lado, o Regulamento do Programa Europa Criativa lançado 

pela União Europeia em dezembro de 2013, no qual os setores culturais e criativos são entendidos como “todos os 

setores cujas atividades se baseiam em valores culturais e/ou artísticos ou noutras expressões criativas”19. Para, numa 

segunda fase, a partir de janeiro de 2017, o conceito de cultura passar a ser operacionalizado com base na “Conta 

Satélite da Cultura 2010-2012 Notas metodológicas”20, que se inspirou no “European Statistical System Network on 

Culture, Final Report”21, permitindo desta forma a classificação, objetiva e com base num referencial validado 

internacionalmente a partir de domínios e funções da atividade cultural, as organizações culturais identificadas no 

mapeamento internacional realizado no âmbito do projeto de investigação. Realça-se que, não obstante os esforços 

efetuados por diversos organismos transnacionais, nomeadamente a OEI que entre 2013 e 2015 apoiou o 

desenvolvimento de Contas Satélite da Cultura na Bolívia, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana22, a verdade é 

que em 2018 as Contas Satélites da Cultura continuavam a não ser uma prática ancorada no contexto da OEI e por isso, 

e porque o 2CN-CLab se encontra sediado em Portugal, optou-se por utilizar como ponto de partida para a 

operacionalização do conceito cultura em todos os contextos em que os 2CN-CLab Working Days foram promovidos o 

conceito de cultura tal como ele é apresentado no documento metodológico produzido pelo Instituto Nacional de 

Estatística de Portugal no ano de 2016 e cuja síntese se segue. 

                                                           
17 Operacionalização utilizada no âmbito de todas as ações do 2CN-CLab 2018. 
18 Unesco (1982). Conferencia Mundial Sobre las Politicas Culturales: Informe Final [em linha]. UNESCO Web site. 
19 Regulamento (UE) Nº 1295/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2013 que cria o Programa 

Europa Criativa (2014-2020) e que revoga as Decisões nº 1718/2006/CE, nº 1855/2006/CE e nº 1041/2009/CE. 
20 Instituo Nacional de Estatística (2016). Conta Satélite da Cultura – 2010-2012 Notas metodológicas [em linha]. Instituto 

Nacional de Estatística Web site. 
21 ESSnet-Culture Project (2012). European Statistical System Network on Culture [em linha]. European Commission Web site. 
22 Mais informações em https://oibc.oei.es/proyectos_de_csc.  
 

http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000525/052505sb.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R%201295&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R%201295&from=PT
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://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf
https://oibc.oei.es/proyectos_de_csc
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Cultura - Conjunto de atividades humanas e de bens e serviços, cuja razão de ser se 

baseia nas funções de criar, produzir, disseminar, comercializar, preservar, educar ou 

regular conteúdos simbólicos. A Cultura apresenta três características fundamentais: 

está relacionada com expressões, baseia-se na criação e na comunicação através de 

símbolos e, habitualmente, está relacionada com direitos de propriedade intelectual 

(direitos de autor, de patentes e de marcas, direitos de distribuição, etc.). 

 

DOMÍNIOS DA CULTURA 

Arquitetura || Compreende as atividade relacionadas com a arquitetura. 

Arquivos || Inclui as atividades relacionadas com os arquivos. 

Artes do Espetáculo || Agrega as atividades de fabricação de instrumentos musicais, artes do espetáculo, atividades de apoio 

às artes do espetáculo, exploração de salas de espetáculos e atividades conexas, atividades tauromáquicas e outros 

serviços de reservas e atividades relacionadas. 

Artes Visuais || Inclui as atividades relacionadas com o design e a fotografia. 

Audiovisual e Multimédia || Inclui a reprodução de suportes gravados, o comércio a retalho de computadores, unidades 

periféricas e programas informáticos, em estabelecimentos especializados, o comércio a retalho de discos, CD, DVD, 

cassetes e similares, em estabelecimentos especializados, a edição de jogos de computador, a produção de filmes, de 

vídeos e de programas de televisão, as atividades técnicas de pós produção de filmes, vídeos e programas de televisão, a 

distribuição de filmes, de vídeos e programas de televisão, a projeção de filmes e de vídeos, as atividades de gravação de 

som e de edição de música e as atividades de rádio e de televisão. 

Bibliotecas || Congrega as atividades relacionadas com bibliotecas. 

Interdisciplinar || Compreende as atividades de criação artística e literária, de tradução e interpretação, atividades da 

Administração Pública, Central, Regional Autónoma e Local, atividade de investigação e desenvolvimento, atividades 

educativas e associativas, atividades de comércio a retalho em supermercados e hipermercados, comércio a retalho de 

outros produtos novos, em estabelecimentos especializados, comércio a retalho de artigos em segunda mão, em 

estabelecimentos especializados, comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda, de outros produtos 

e atividades e serviços de apoio à Administração Pública e às empresas, sempre que as mesmas se relacionem com a 

Cultura, bem como o artesanato, o turismo cultural, outras atividades não integráveis nos demais Domínios estabelecidos 

e, ainda, atividades que têm um caráter eminentemente transversal (v.g. agências multidisciplinares). 

Livros e Publicações || Compreende as atividades relacionadas com a impressão de jornais, outra impressão, comércio a 

retalho de livros, jornais e revistas em estabelecimentos especializados, edição de livros, jornais, revistas e outras 

publicações periódicas, bem como as atividades de agências de notícias. 
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Património Cultural || Compreende as atividades relacionadas com museus, monumentos e sítios históricos, língua 

portuguesa e mirandesa, bem como as atividades de divulgação, difusão, gestão, regulação, conservação, preservação e 

valorização do património material e imaterial nacional. 

Publicidade || Integra as atividades relacionadas com a publicidade. 

 

FUNÇÕES DA CULTURA 

Criação || Atividades relacionadas com a elaboração de ideias e conteúdos artísticos de produtos culturais (ex.: parte criativa 

das atividades de arquitetura, publicidade, design; agentes culturais das artes de espetáculo, da criação literária e 

artística). 

Difusão / Marketing || Atividades que tornam o trabalho criado e produzido disponível; a Difusão inclui o ato de comunicar 

e difundir conteúdos, de modo a tornar os produtos culturais disponíveis para os consumidores (ex.: exposições, galerias). 

As atividades de comércio cultural são aquelas que envolvem a compra de produtos culturais a terceiros, de modo a 

vendê-los com pouca ou nenhuma transformação (ex.: comércio de livros, jornais e publicações, organização e promoção 

de eventos). 

Educação || Inclui educação formal e não formal na área da Cultura. Permite o desenvolvimento e transferência de 

capacidades em atividades culturais reconhecidas, bem como sensibilização nos Domínios culturais (ex.: academias, 

conservatórios, escolas de música, de dança e de teatro; institutos/faculdades especializados em educação relacionada 

com a Cultura). 

Gestão / Regulação || Encontra-se relacionada com atividades desenvolvidas por organizações, públicas ou privadas, cuja 

missão é disponibilizar os meios para um ambiente favorável para as atividades, operadores e espaços culturais. Inclui 

atividades administrativas e de suporte técnico para apoiar a Cultura. A Regulação é necessária para encorajar as 

atividades culturais e para definir e atribuir copyrights. (ex.: entidades da administração central e regional vocacionadas 

para a gestão e regulação das atividades culturais, como Direções Regionais de Cultura; entidades de regulação e gestão 

de direitos de autor). 

Preservação / Conservação || Inclui todas as atividades que conservam, protegem, restauram e mantêm o património 

cultural. A digitalização é considerada uma parte da preservação, mesmo quando tem também uma função de 

disseminação. (ex.: museus, arquivos, bibliotecas, ranchos folclóricos, grupos/associações com caráter etnográfico). 

Produção / Divulgação || Atividades que auxiliam a transformação de um trabalho original num trabalho disponível. Estão 

ambas relacionadas com a mesma fase do ciclo de produção, mas a produção está relacionada com produtos não 

reproduzíveis, enquanto a Divulgação se encontra associada a produtos reproduzíveis (ex.: produções para TV, cinema e 

teatro; edições de livros, revistas e publicações periódicas; atividades de gravação de som e edição de música; atividades 

de rádio e televisão). 
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Contributos para a discussão do conceito de “redes culturais”23 

 

“As redes constituem a nova morfologia das sociedades e a difusão da sua lógica modifica substancialmente as operações e os 

resultados dos processos de produção, experiência, poder e cultura” (Castells, 2005, p. 605).24 

 

“When we talk about cultural network (community) and ICT network (infrastructure) 

we are talking about different kinds of networks, however their differences are 

sometimes blurred. 

In order to be a community and not just an infrastructure, a virtual network should 

be about communication and common aims, and not just about access to information. 

Digital networks provide us with new opportunities; how they are explored depends also 

on the communicational logic that underpins online services developed by cultural 

networks in order to establish their digital presence. Do they provide space for 

members to share relevant information and contribute to joint projects, or have they 

established a service based on the centralised information dissemination model?” 

(Laaksonen, 2016, p. 9).25 

 

“Cuando decimos que es una forma de organizar individuos, me refiero a que, pese a que cada uno de los nodos constituyentes 

de la red puede representar un organismo, una organización, un grupo, una institución, a efectos prácticos, una red agrupa alrededor 

de un sistema virtual o tangible, a una serie de personas que comparten interesses comunes y que, de algún modo, operan en un 

mismo ámbito temático (o incluso territorial). Es de la riqueza del intercambio entre estos individuos de donde van a surgir los 

beneficios para todos y cada uno de los que participen en el proyecto de cooperación” (Brun, 2008, p. 83).26 

                                                           
23 Contributos utilizados no âmbito de todas as ações do 2CN-CLab 2018. 
24 Castells, M. (2005 [1996]). A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. A Sociedade em Rede. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian. 
25 Laacksonen, A. (2016). D’Art Report 49 International Culture Networks. International Federation of Arts Councils and Culture 

Agencies. IFACCA Web site. 
26 Brun, J., Tejero, J. & Ledo, P. (2008). Redes culturales. Claves para sobrevivir en la globalización. Madrid: Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo. [e-Book]. 
 

http://media.ifacca.org/files/DArt49_International_Culture_Networks.pdf
http://media.ifacca.org/files/DArt49_International_Culture_Networks.pdf
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Redes_Culturales.pdf
http://www.aecid.es/galerias/cooperacion/Cultural/descargas/Redes_Culturales.pdf
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“A horizontalidade contrapõe-se às estruturas hierarquizadas. A ausência de um centro ordenador, que 

por determinação prévia concentre as decisões e responsabilidades da rede, estimula o pluralismo de idéias 

e ações, distribui equitativamente direitos e deveres, desburocratiza as atividades, permite trocas diretas entre 

os membros e reforça o projeto coletivo instaurador da rede. As eventuais centralidades, que seguem a lógica 

do envolvimento e do reconhecimento, emergem durante processos e atividades, e serão substituídas por 

outras, na medida em que diminua a sua capacidade de resposta. Assim, cada elemento da rede pode ser 

um centro, dependendo do momento e do ponto de vista” (Rubim, 2005, p. 28).27 

 

“O processo de constituição da rede é bem revelador das lógicas que pautam o funcionamento do campo artístico e dos desafios 

(artísticos, organizacionais e financeiros) com que se confrontam atualmente os agentes e as instituições culturais no desenvolvimento 

do seu trabalho. Nesse processo, emergem como fundamentais aspetos como o interconhecimento e a identificação mútua entre 

agentes e instituições, do ponto de vista artístico e programático; o voluntarismo e a vontade de dinamizar e qualificar a atividade 

cultural e de fazer avançar novos projetos; a propensão ao trabalho cooperativo e à partilha e ideias e projetos, em registo mais ou 

menos formalizado; a necessidade de encontrar recursos de suporte à ação cultural, aspeto particularmente decisivo em contexto de 

crise económica e de incerteza quanto aos apoios, públicos e privados, ao setor cultural; os desafios, os dilemas e os 

constrangimentos organizacionais, burocráticos e financeiros que pautam a gestão das instituições e a relação dos agentes culturais 

com os financiadores e os programas de financiamento” (Ferreira, 2016, p. 26-27).28 

 

“Redes culturais são organizações horizontais (formais ou informais), compostas por uma malha policentrada de atores sociais 

(individuais e/ou coletivos, privados e/ou públicos) que operam no setor cultural e que, em determinado contexto e em função de 

pelo menos um objetivo coletivo comum, comunicam eficazmente entre si e, baseados em relações multilaterais, decidem aplicar 

parte dos seus recursos (humanos, técnicos ou financeiros) para, de forma concertada e estruturada, desenvolver um plano, 

programa, projeto ou ação” (Registration of Cultural Networks, n.d.)29. 

 

 

  

                                                           
27 Rubim, A., Pitombo, M. & Rubim, I. (2005). Políticas e Redes de Intercâmbio e Cooperação em Cultura no Âmbito Ibero-

Americano. 
28 Ferreira, C. (Coord.) (2006). 5 SENTIDOS Estudo sobre a rede de programação cultural. Coimbra: Centro de Estudos Sociais. 
29 Registration of Cultural Networks. (n.d.). Cultural Networks – Research Project. 
 

http://www.cult.ufba.br/arquivos/cult_politicas_e_redes.pdf
http://www.cult.ufba.br/arquivos/cult_politicas_e_redes.pdf
http://www.tnsj.pt/download/comunicacao/2017/EstudosobreRede5Sentidos.pdf
https://culturalcooperationnetworks.wordpress.com/mapping-of-cultural-networks/
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Carta Cultural Ibero-americana30 

Preâmbulo 

Os Chefes de Estado e de Governo dos países ibero-americanos: 

Levando em conta os princípios enunciados na Declaração da I Cimeira Ibero-americana, celebrada em Guadalajara 

(México, 1991) 31, e convencidos de que “representamos um vasto conjunto de nações que compartilham raízes e o rico 

património de uma cultura fundada na soma de povos, sangues e credos diversos”, e de que o nosso “propósito de 

convergência se sustenta não só no acervo cultural comum mas também na riqueza das nossas origens e da sua 

expressão plural”; 

Reafirmando a importância dos instrumentos adotados e das ações empreendidas no âmbito da cultura, com vista ao seu 

fortalecimento e à ampliação do intercâmbio cultural, por parte da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) em matéria de cultura e, concretamente, dos princípios enunciados na “Declaração sobre 

a Diversidade Cultural” 32 (2001) e na “Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais”  

33 aprovada na cidade de Paris (2005), durante a XXXIII Conferência Geral da UNESCO, em especial seus artigos 12, 13 

e 14; 

Reconhecendo e valorizando os programas de desenvolvimento cultural realizados pelos organismos internacionais e 

mecanismos de cooperação regional e, em especial, o significativo papel que desempenha a Organização dos Estados 

Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), como organização para o desenvolvimento da cooperação 

cultural, assim como as funções que começou a desempenhar a Secretaria-Geral Ibero-americana (SEGIB) no 

fortalecimento da cooperação ibero-americana; 

Convencidos de que é nos sistemas democráticos que a cultura e sua gestão melhor se estabelecem e se desenvolvem, 

e que esse âmbito permite a livre criação de mecanismos de expressão e assegura a plena participação dos povos na 

cultura e, em particular, dos seus criadores, portadores e destinatários; 

                                                           
30 Versão integrada nos Cadernos de Apoio aos 2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana” e 2CN-CLab Working Days 

“Redes Culturais no Contexto Local”. Documento disponível em http://culturasiberoamericanas.org/carta_cultural_portugues.php. 
31 Declaração da 1ª Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo. 
32 Unesco (2001). Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural [em linha]. UNESCO Web site. 
33 Unesco (2005). Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais [em linha]. UNESCO Web site. 
 

http://culturasiberoamericanas.org/carta_cultural_portugues.php
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Primera-Cumbre-Iberoamericana-de-Jefes-de-Estado-y-de-Gobierno.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150224por.pdf
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Cientes, igualmente, de que a cultura se deve exercer e desenvolver num âmbito de liberdade e justiça, reconhecimento 

e proteção dos direitos humanos, e de que o exercício e a fruição das manifestações e expressões culturais devem ser 

entendidos como direitos de caráter fundamental; 

Considerando que o exercício da cultura, entendido como uma dimensão da cidadania, é um elemento básico para a 

coesão e a inclusão social e que gera, ao mesmo tempo, confiança e autoestima não só nos indivíduos, mas também nas 

comunidades e nações às quais pertencem; 

Cientes de que os processos de mundialização partem de profundas iniquidades e assimetrias e se desenvolvem num 

contexto de dinâmicas hegemónicas e contra-hegemónicas, gerando tanto desafios e riscos quanto influências mútuas e 

benéficas nas culturas dos países ibero-americanos; 

Manifestando a nossa contribuição específica para com outros povos e culturas do mundo, com o propósito de estimular 

a construção de uma cultura de paz, centrada no intercâmbio, no diálogo intercultural e na cooperação, visando alcançar 

uma melhor convivência nacional e internacional; 

Ressaltando que a diversidade cultural é uma condição fundamental para a existência humana e que as suas expressões 

constituem um fator valioso para o avanço e o bem-estar da humanidade em geral, diversidade que deve ser usufruída, 

aceite, adotada e divulgada de forma permanente para enriquecer as nossas sociedades; 

Reconhecendo que a diversidade cultural se manifesta em identidades organizadoras de territórios e mundos simbólicos, 

identidades inseparáveis do seu património e do meio onde os bens ou obras são criados, bem como de seus contextos 

naturais; 

Reiterando o princípio de igual dignidade de todas as culturas, e a necessidade de adotar medidas preventivas para o 

reconhecimento, a defesa, a promoção e a proteção das culturas tradicionais e dos grupos considerados minoritários; 

Reconhecendo o direito que as comunidades locais e as populações indígenas possuem sobre os benefícios decorrentes 

da utilização de seus conhecimentos e tecnologias tradicionais; 

Reafirmando que a Ibero-América se manifesta como um grande sistema, no qual aparecem elementos únicos e 

excecionais, e que é possuidora de um património cultural comum e diverso que é indispensável promover e proteger; 

Reconhecendo que a cultura ibero-americana é diversa, plural, universalmente difundida e que representa uma singular 

expressão dos povos e está dotada de grande riqueza cultural, da qual se destacam como manifestações mais 

significativas as línguas e suas transformações, produto de uma multiplicidade de contributos interculturais; 

Certos de que a dignificação dos povos indígenas supõe a recuperação e preservação de suas línguas como fator de 

fortalecimento de suas identidades; 
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Destacando o valor estratégico que a cultura tem na economia, e sua contribuição fundamental para o desenvolvimento 

económico, social e sustentável da região; 

Convencidos de que as atividades, bens e serviços culturais são portadores de valores e conteúdos de caráter simbólico 

que precedem e superam a dimensão estritamente económica; 

Aceitando a importância da criação intelectual e a necessidade de equilibrar o direito ao reconhecimento e à justa 

retribuição aos criadores, com a garantia do acesso universal à cultura; 

Reconhecendo que a diversidade cultural se nutre e se promove por meio da livre interação e do intercâmbio em condições 

de igualdade entre todas as culturas, de preferência mediante a cooperação internacional; 

Reconhecendo a presença de culturas emergentes resultantes de fenómenos económicos e sociais, como o deslocamento 

interno, as migrações, as dinâmicas urbanas, o desenvolvimento das tecnologias – culturas que estimulam o surgimento 

de novas narrativas e estéticas e reforçam o diálogo intercultural. 

Decididos a contribuir para a consolidação de um espaço cultural ibero-americano, enriquecido por um acervo de 

experiências e pela cooperação entre os Estados ibero-americanos; e 

Levando em conta as Declarações emanadas das Reuniões de Ministros de Cultura e dos Responsáveis pelas Políticas 

Culturais Ibero-americanas; o acordado na Declaração de San José de Costa Rica34 (2004) relativo a “promover e proteger 

a diversidade cultural que é a base da Comunidade Ibero-americana de Nações”, e a que sejam encontrados “novos 

mecanismos de cooperação cultural ibero-americana, que fortaleçam as identidades e a riqueza de nossa diversidade 

cultural e promovam o diálogo intercultural”; o acordado na “Declaração de Córdoba”  35 (2005), na qual se propõe aos 

Chefes de Estado e de Governo da XV Cimeira Ibero-americana avançar na elaboração de um projeto de Carta Cultural 

Ibero-americana que fortaleça o “espaço cultural comum a nossos países” e estabeleça um “instrumento inovador de 

cooperação cultural ibero-americana”; e o acordado na “Declaração de Salamanca” 36 (2005), que decide “elaborar uma 

Carta Cultural Ibero-americana que, da perspetiva da diversidade de nossas expressões culturais, contribua para a 

consolidação do espaço ibero-americano e para o desenvolvimento integral do ser humano e a superação da pobreza”; 

Declaram: 

1. Fins: 

 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; [F1] 

                                                           
34 Declaração da 14ª Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo. 
35 Declaração da 8ª Conferência Ibero-americana de Cultura. 
36 Declaração da 15ª Cimeira Ibero-americana de Chefes de Estado e de Governo. 
 

https://www.segib.org/wp-content/uploads/DeclaraciondeSanJose.pdf
http://www.oei.es/historico/viiicultura.htm
https://www.segib.org/wp-content/uploads/Declaracion%20de%20Salamanca.pdf
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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; [F2] 

 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; [F3] 

 Facilitar os intercâmbios de bens e serviços culturais no espaço cultural ibero-americano; [F4] 

 Incentivar laços de solidariedade e de cooperação do espaço cultural ibero-americano com outras regiões do mundo, 

assim como promover o diálogo intercultural entre todos os povos; e [F5] 

 Fomentar a proteção e a divulgação do património cultural e natural, material e imaterial ibero-americano por meio 

da cooperação entre os países. [F6] 

 

2. Princípios: 

PRINCÍPIO DE RECONHECIMENTO E DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS CULTURAIS [P1] 

Os direitos culturais devem ser entendidos como direitos de caráter fundamental, segundo os princípios de universalidade, 

indivisibilidade e interdependência. O seu exercício desenvolve-se no âmbito do caráter integral dos direitos humanos, de 

forma tal que esse mesmo exercício permite e facilita, a todos os indivíduos e grupos, a realização das suas capacidades 

criativas, assim como o acesso, a participação e a fruição da cultura. Estes direitos são a base da plena cidadania e 

tornam os indivíduos, no conjunto social, nos protagonistas dos afazeres no campo da cultura. 

PRINCÍPIO DE PARTICIPAÇÃO [P2] 

A participação dos cidadãos e cidadãs é essencial para o desenvolvimento das culturas nos âmbitos nacionais e no espaço 

cultural ibero-americano. Devem existir marcos normativos e institucionais que facilitem esta participação em todas suas 

manifestações. 

PRINCÍPIO DE SOLIDARIEDADE E DE COOPERAÇÃO [P3] 

A solidariedade entre os povos e países promove a construção de sociedades mais justas e equitativas numa Comunidade 

Ibero-americana com menores assimetrias. 

A cooperação horizontal, baseada no respeito e no trabalho mancomunado, é o canal privilegiado do espaço cultural ibero-

americano. 

PRINCÍPIO DE ABERTURA E DE EQUIDADE [P4] 

Deve-se facilitar a cooperação para a circulação e os intercâmbios em matéria cultural, com reciprocidade e equidade no 

seio do espaço cultural ibero-americano. 
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PRINCÍPIO DE TRANSVERSALIDADE [P5] 

No conjunto das atuações públicas, é essencial levar em conta a dimensão cultural que estas possam apresentar para o 

fomento da diversidade e da consolidação do espaço cultural ibero-americano. 

PRINCÍPIO DE COMPLEMENTARIDADE [P6] 

Os programas e as ações culturais devem refletir a complementaridade existente entre o económico, o social e o cultural, 

levando em conta a necessidade de fortalecer o desenvolvimento económico e social da Ibero-América. 

PRINCÍPIO DE ESPECIFICIDADE DAS ATIVIDADES, BENS E SERVIÇOS CULTURAIS [P7] 

As atividades, bens e serviços culturais são portadores de valores e conteúdos de caráter simbólico que precedem e 

superam a dimensão estritamente económica. 

PRINCÍPIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, A COESÃO E A INCLUSÃO SOCIAL [P8] 

Os processos de desenvolvimento económico e social sustentáveis, assim como a coesão e inclusão social, só são 

possíveis quando acompanhados por políticas públicas que levam plenamente em conta a dimensão cultural e respeitam 

a diversidade. 

PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS NO DESENHO E NA APLICAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS [P9] 

Os Estados têm a faculdade e a responsabilidade de formular e aplicar políticas de proteção e promoção da diversidade 

e do património cultural no exercício da soberania nacional. 

 

3. Âmbitos de aplicação: 

CULTURA E DIREITOS HUMANOS [A1] 

Reconhece-se a importância de reforçar o papel da cultura na promoção e consolidação dos direitos humanos e manifesta-

se a necessidade de que o desenho e gestão das políticas culturais correspondam à observância, ao pleno respeito e à 

vigência dos direitos humanos. 

Reconhece-se, também, a conveniência de adotar ações afirmativas para compensar assimetrias e assegurar o exercício 

da plena cidadania. 

CULTURAS TRADICIONAIS, INDÍGENAS, DE AFRODESCENDENTES E DE POPULAÇÕES MIGRANTES [A2] 

As culturas tradicionais indígenas, de afrodescendentes e de populações migrantes nas suas múltiplas manifestações são 

parte relevante da cultura e da diversidade cultural ibero-americana e constituem um património fundamental para a 

humanidade. 
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Para tal fim, cabe: 

 Adotar medidas para fomentar o desenvolvimento dessas culturas e para garantir a sua proteção, preservação e 

transmissão; 

 Promover os elementos artístico-tradicionais dessas culturas, o conhecimento de seus valores, técnicas, usos e 

inovações e impedir a sua apropriação indevida em prejuízo das comunidades às quais pertencem; 

 Reconhecer as origens das manifestações culturais e o direito a decidir sobre seus conhecimentos, inovações e 

práticas; 

 Garantir as condições para que se torne efetivo o princípio de justa remuneração e uma distribuição equitativa dos 

benefícios da utilização de tais conhecimentos, inovações e práticas; 

 Reconhecer o valor e a diversidade do património cultural dos indígenas, afrodescendentes e populações migrantes 

com o propósito de facilitar a sua plena participação em todos os níveis da vida cidadã; 

 Reconhecer a riqueza da contribuição das populações migrantes ao processo da interculturalidade em nossos países; 

e 

 Admitir a persistência do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e das formas conexas de intolerância nas 

nossas sociedades e reafirmar a necessidade de combatê-los. 

CRIAÇÃO ARTÍSTICA E LITERÁRIA [A3] 

A literatura e as artes são, por excelência, expressões das identidades ibero-americanas e da riqueza da nossa diversidade 

cultural e representam uma imensa possibilidade de expressão que deve ser estimulada. 

A criatividade artística é fonte de sentidos, de identidade, de reconhecimento e enriquecimento do património, de geração 

do conhecimento e de transformação de nossas sociedades. Por isso, é fundamental o fomento da produção literária e 

artística, a sua fruição a todos os cidadãos e o acesso universal à educação nas artes. 

INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS [A4] 

As indústrias culturais e criativas são instrumentos fundamentais de criação e de difusão da cultura, de expressão e 

afirmação das identidades, assim como de geração de riqueza e crescimento. 

Com o propósito de garantir tanto o acesso mais democrático aos bens e serviços que geram essas indústrias, como o 

intercâmbio mais equilibrado e a divulgação de conteúdos que expressem a diversidade cultural do espaço ibero-

americano, comprometemo-nos a: 

 Apoiar e fomentar a produção de conteúdos culturais e as estruturas de distribuição de atividades, bens e serviços 

culturais no espaço cultural ibero-americano; 

 Estabelecer mecanismos de cooperação que promovam uma distribuição de seus bens e serviços culturais no espaço 

ibero-americano e no exterior, com especial atenção no setor cinematográfico e audiovisual, na música e no livro; 



 
 
 
 

 

73 

 Criar mecanismos que facilitem efetivamente o livre-trânsito de bens culturais na região, com o firme propósito de 

promover ao máximo a cooperação e o mútuo enriquecimento cultural dos nossos povos, mediante um fluido 

intercâmbio de mostras e exposições com fins não comerciais; 

 Promover incentivos e vias de cooperação para a transferência de tecnologia e conhecimento que contribuam para o 

fortalecimento destas indústrias nos países onde se registam menores avanços; 

 Propiciar o desenvolvimento e o intercâmbio de estatísticas e estudos sobre as indústrias culturais e criativas, e demais 

áreas da economia da cultura; e 

 Favorecer acordos de coprodução e co-distribuição de atividades, bens e serviços culturais no espaço cultural ibero-

americano, e procurar um acesso preferencial para países que tenham indústrias culturais e criativas incipientes. 

DIREITOS AUTORAIS [A5] 

Serão incentivadas e protegidas as criações expressas nas obras culturais, científicas e educativas, assumindo que os 

direitos dos criadores, equilibrados com a garantia do acesso universal à cultura, são fonte de desenvolvimento e bem-

estar nas nações. 

Serão promovidas alternativas para articular a proteção dos direitos autorais, diante do desafio colocado pelas novas 

tecnologias, do acesso em massa a formas inovadoras de criação e da divulgação de bens e serviços culturais. 

PATRIMÓNIO CULTURAL [A6] 

O património cultural representa uma longa experiência de modos originais e irrepetíveis de estar no mundo, e representa 

a evolução das comunidades ibero-americanas e, por isso, constitui a referência básica da sua identidade. 

Integram o património cultural ibero-americano tanto o património material como o imaterial, os quais devem ser objetos 

irrenunciáveis de especial respeito e proteção. 

As manifestações culturais e linguísticas das comunidades tradicionais, indígenas e afrodescendentes são parte do 

património cultural ibero-americano e os seus direitos são reconhecidos. 

A proteção do património cultural por meio do seu reconhecimento, transmissão e promoção, e o cumprimento de 

medidas adequadas é responsabilidade do poder público e da sociedade no seu conjunto. 

A apropriação social do património assegura tanto a sua preservação quanto a sua fruição pelos cidadãos. 

Com o objetivo de reconhecer e de proteger o património cultural ibero-americano, promove-se a cooperação para evitar 

a exportação e o tráfico ilícito de bens culturais, assim como para recuperar os bens ilegalmente exportados. 

CULTURA E EDUCAÇÃO [A7] 

Pela estreita relação existente entre a cultura e a educação, é necessário: 
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 Reforçar, nos sistemas educacionais, o conhecimento e a valorização da diversidade cultural ibero-americana; 

 Propiciar a incorporação, nos planos e programas de educação, de linhas temáticas orientadas para estímulo da 

criatividade e para a formação de públicos culturais críticos; 

 Incorporar conteúdos da cultura e da história ibero-americana, reafirmando os seus componentes próprios e 

identitários nos currículos e fomentar uma perspetiva regional da aprendizagem; 

 Propiciar que, nas zonas onde habitam comunidades tradicionais e indígenas, os planos e programas de educação 

incorporem suas respetivas línguas com pleno reconhecimento social e cultural; e 

 Assegurar o direito de toda a população à alfabetização e à educação básica, bem como fomentar o cultivo da leitura 

e o acesso ao livro e às bibliotecas públicas como centros de promoção cultural. 

CULTURA E AMBIENTE [A8] 

Cultura, natureza e ambiente estão intimamente relacionados. Para fortalecer esse relacionamento é preciso: 

 Fomentar a cultura da sustentabilidade. 

 Coordenar medidas de proteção e valorização do património ambiental e do património cultural. 

 Promover a valorização do ambiente como parte integrante do património cultural. 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA [A9] 

O desenvolvimento cultural ibero-americano precisa do fortalecimento da ciência e da tecnologia na região, a partir de um 

enfoque solidário, em benefício do interesse geral. 

Para tal fim, cabe: 

 Promover e fortalecer as políticas nacionais e regionais, e a cooperação ibero-americana para o fomento e a divulgação 

da pesquisa em ciência e tecnologia; 

 Facilitar o acesso de todos os setores da população às inovações tecnológicas e a seus benefícios; e 

 Promover o desenvolvimento e a utilização das novas tecnologias para contribuir para a divulgação e promoção dos 

bens culturais, assim como a sua contribuição para a formação de novos públicos e para o intercâmbio cultural entre 

os países. 

CULTURA E COMUNICAÇÃO [A10] 

Os meios de comunicação são cenário para a criação e espaços importantes para divulgar e fomentar a diversidade 

cultural. Em tal sentido, deve-se: 

 Promover o acesso plural das comunidades e dos grupos sociais às tecnologias e aos meios de comunicação; 

 Favorecer a criação de meios de comunicação no âmbito ibero-americano para a expressão das diferentes 

manifestações culturais da região e do mundo; 
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 Valorizar a missão de serviço público cultural que cabe aos media; 

 Fomentar o desenvolvimento dos meios de comunicação comunitários que estimulem o diálogo entre as comunidades 

locais e enriqueça a presença da diversidade na esfera pública. 

CULTURA E ECONOMIA SOLIDÁRIA [A11] 

Serão promovidas ações para apoiar a criação, produção e circulação de bens e serviços culturais que se insiram na 

esfera da economia solidária. 

As políticas públicas culturais devem reconhecer essas criações em todas suas dimensões, gerando condições para seu 

desenvolvimento e promovendo sua valorização e reconhecimento, tanto nacionalmente como no espaço cultural ibero-

americano e no seu relacionamento com outras regiões do mundo. 

CULTURA E TURISMO [A12] 

A relação entre cultura e turismo implica novas ações, tendo em vista o crescimento dos objetivos e interesses culturais 

nos serviços turísticos. Essa relação gera desafios e riscos que exigem a proteção do património. Bem assim, produz 

oportunidades que devem ser aproveitadas, para o que: 

 As atividades turísticas devem conceder um tratamento respeitoso e cuidadoso às expressões culturais tradicionais, 

preservando sua autenticidade; 

 Os benefícios das atividades turísticas contribuirão, de alguma maneira, para a sustentabilidade das expressões 

culturais, tanto materiais como imateriais; e 

 O planeamento das políticas públicas de cultura deve incidir na dinâmica do setor de turismo. 

 

4. Espaço Cultural Ibero-Americano 

A Ibero-América é um espaço cultural dinâmico e singular; nele se reconhece uma notável profundidade histórica, uma 

pluralidade de origens e variadas manifestações. 

A consolidação de um espaço ibero-americano que reconhece a multiplicidade de matizes comporta vozes que dialogam 

com outras culturas. 

É necessário fortalecer as estruturas regionais de cooperação com a finalidade de criar melhores condições para a 

inserção da Ibero-América no cenário global. 

Neste âmbito, serão promovidas afirmações, ideias e valores consagrados na presente Carta Cultural, como diretrizes 

para a construção de um espaço cultural ibero-americano. 
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Agenda 21 da cultura37 

A Agenda 21 da cultura é o primeiro documento, com vocação mundial, que aposta por estabelecer as bases de um compromisso 

das cidades e dos governos locais para o desenvolvimento cultural. 

A Agenda 21 da cultura foi aprovada por cidades e governos locais de todo o mundo comprometidos com os direitos humanos, 

a diversidade cultural, a sustentabilidade, a democracia participativa e a criação de condições para a paz. Aprovada no dia 8 de maio 

de 2004, em Barcelona, pelo IV Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão Social de Porto Alegre, no marco do primeiro Fórum 

Universal das Culturas. 

A organização mundial Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) adotou a Agenda 21 da cultura como um documento de 

referência dos seus programas em cultura e assumiu um papel de coordenação do processo posterior à sua aprovação. A Comissão 

de cultura de CGLU é o ponto de encontro de cidades, governos locais e redes que colocam a cultura no centro de seus processos 

de desenvolvimento. 

Um número crescente de cidades e governos locais do mundo inteiro aprovou a Agenda 21 da cultura em suas instâncias de 

governo. O processo suscitou o interesse das organizações internacionais, dos governos nacionais e da sociedade civil. 

                                                           
37 Versão reduzida da Agenda 21 da cultura integrada no Caderno de Apoio ao 2CN-CLab Working Day “Redes Culturais no Contexto 

Local”. Versão integral disponível em http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/ag21c_pt.pdf. 
 

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/ag21c_pt.pdf
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I Princípios: 

4. Os governos locais constituem-se como agentes mundiais de primeira ordem, enquanto defensores e promotores do avanço 

dos direitos humanos. Além disso são porta-vozes da cidadania mundial e manifestam-se a favor de sistemas e instituições 

internacionais democráticos. Os governos locais trabalham conjuntamente, em rede, trocando práticas, experiências e 

coordenando as suas ações. 

7. As cidades e os espaços locais são ambientes privilegiados da elaboração cultural em constante evolução e constituem os 

âmbitos da diversidade criativa. 

8. A convivência, nas cidades, implica um acordo de responsabilidade conjunta entre cidadania, sociedade civil e governos locais. 

10. A afirmação das culturas, assim como o conjunto das políticas que foram postas em prática para o seu reconhecimento e 

viabilidade, constitui um fator essencial no desenvolvimento sustentável das cidades e territórios no plano humano, económico, 

político e social. 

11. As políticas culturais devem encontrar um ponto de equilíbrio entre interesse público e privado, vocação pública e 

institucionalização da cultura. 

12. A adequada valoração econômica da criação e difusão dos bens culturais – de carácter amador ou profissional, artesanal ou 

industrial, individual e coletivo – converte-se, no mundo contemporâneo, num fator decisivo de emancipação, de garantia da 

diversidade e, portanto, numa conquista do direito democrático dos povos a afirmar as suas identidades nas relações entre as 

culturas.  

14. A apropriação da informação e a sua transformação em conhecimento por parte dos cidadãos é um ato cultural. Portanto, o 

acesso sem distinções aos meios de expressão, tecnológicos e de comunicação e a constituição de redes horizontais fortalece e 

alimenta a dinâmica das culturas locais e enriquece o acervo coletivo de uma sociedade que se baseia no conhecimento. 

 

II Compromissos 

17. Estabelecer políticas que fomentem a diversidade cultural, a fim de garantir a amplitude da oferta e a presença de todas as 

culturas, especialmente das minoritárias ou desprotegidas, nos meios de comunicação e de difusão, incentivando as co-produções 

e os intercâmbios, e evitando posições hegemônicas. 

18. Apoiar e promover, mediante diferentes meios e instrumentos, a manutenção e ampliação dos bens e serviços culturais, 

buscando a universalização do acesso a estes, a ampliação da capacidade criativa de todos os cidadãos, a riqueza que representa 

a diversidade linguística, a exigência artística, a busca de novas formas de expressividade e a experimentação com as novas 

linguagens, a reformulação e a interação das tradições, os mecanismos de gestão cultural que detectem os novos movimentos 
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culturais, o novo talento artístico e o potenciem para que possa chegar à sua plenitude. Os governos locais manifestam o seu 

compromisso com a geração e ampliação de públicos e a participação cultural como elementos de uma cidadania plena. 

19. Implementar os instrumentos apropriados, para garantir a participação democrática dos cidadãos na formulação, no exercício 

e na avaliação das políticas públicas de cultura. 

25. Promover a implementação de formas de “avaliação do impato cultural” para considerar, com carácter preceptivo, as 

iniciativas públicas ou privadas que impliquem alterações significativas na vida cultural das cidades. 

28. Implementar ações que tenham como objetivo a descentralização das políticas e dos recursos destinados à área cultural, 

legitimando a originalidade criativa das chamadas periferias, favorecendo os setores sociais vulneráveis, defendendo o princípio 

do direito à cultura e ao conhecimento de todos os cidadãos sem discriminações de nenhum tipo. Esta determinação não deverá 

passar por alto as responsabilidades centrais e, particularmente, as que referem ao necessário financiamento que todos os 

projetos de descentralização exigem. 

29. Promover, particularmente, a coordenação entre as políticas culturais dos governos locais que partilham um mesmo território, 

num diálogo que valorize a identidade de cada um, a sua contribuição ao conjunto e a eficiência dos serviços postos à disposição 

da cidadania. 

30. Potencializar o papel estratégico das indústrias culturais e os meios de comunicação locais, tendo em conta sua contribuição 

à identidade local, à continuidade criativa e à geração de empregos. 

35. Convidar criadores e artistas a comprometerem-se com as cidades e com os territórios, identificando problemas e conflitos 

da nossa sociedade, melhorando a convivência e a qualidade de vida, ampliando a capacidade criativa e crítica de todos os 

cidadãos e, muito especialmente, cooperando para contribuir à resolução dos desafios das cidades. 

38. Gerar instâncias de coordenação entre as políticas culturais e educativas, impulsando o fomento da criatividade e da 

sensibilidade e a relação entre as expressões culturais do território e o sistema educativo. 

40. Promover as relações entre equipamentos culturais e entidades que trabalham com o conhecimento, com as universidades, 

os centros de investigação e as empresas investigadoras. 

41. Fomentar os programas dirigidos a divulgar a cultura científica e a tecnologia entre todos os cidadãos; especialmente, se se 

considera que as possíveis aplicações dos novos conhecimentos científicos geram questões éticas, sociais, económicas e políticas 

que são de interesse público. 

44. Trabalhar para abrir o livre descobrimento dos patrimónios culturais aos habitantes de todas as regiões do planeta. Promover 

também, em relação com os profissionais do sector, um turismo respeitoso com as culturas e os costumes das localidades e 

territórios visitados. 
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45. Desenvolver e implementar políticas que aprofundem os processos de multilateralidade, baseados no princípio da 

reciprocidade. A cooperação cultural internacional é uma ferramenta indispensável na constituição de uma comunidade humana 

solidaria, que promove a livre circulação de artistas e operadores culturais especialmente através da fronteira norte-sul, como 

uma contribuição essencial para o diálogo entre os povos, para a superação dos desequilíbrios provocados pelo colonialismo e 

para a integração inter-regional. 

 

III Recomendações 

AOS GOVERNOS LOCAIS 

47. Assegurar a centralidade da cultura no conjunto das políticas locais, impulsando a redacção de agendas 21 da cultura em 

cada cidade o território, em coordenação íntima com os processos de participação cidadã e planificação estratégica. 

 

AOS GOVERNOS DE ESTADOS E NAÇÕES 

50. Estabelecer os instrumentos de intervenção pública no campo cultural tendo em conta o aumento das necessidades cidadãs 

relacionadas com este campo, a insuficiência de programas e recursos actualmente existentes e a importância da 

desconcentração territorial nas atribuições orçamentais. Também é preciso trabalhar para atribuir um mínimo de 1% do orçamento 

nacional para a cultura. 

ÀS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

57. Às redes continentais de cidades e governos locais (especialmente as que impulsaram a concreção desta Agenda 21 tais 

como: Interlocal, Eurocities, Sigma, Mercocidades, entre outras), considerar este documento dentro dos seus programas de acção 

técnica e política. 

60. Ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), aprofundar nas análises sobre cultura e desenvolvimento 

e incorporar indicadores culturais nos cálculos do índice de desenvolvimento humano (IDH). 

ORGANIZAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E SUPRANACIONAIS 

66. Aos organismos multilaterais estabelecidos a partir de afinidades culturais (por exemplo, Conselho da Europa, Liga de Estados 

Árabes, Organização de Estados Ibero-americanos, Organização Internacional da Francofonia, Commonwealth, Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa, União Latina) promover diálogos e projectos conjuntos que permitam avançar numa maior 

compreensão entre as civilizações e na geração de mútuo conhecimento e confiança, base da paz. 
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Cultura 21: Ações38 

Reunidos em Bilbao, entre os dias 18 e 20 de março de 2015, os representantes de cidades e governos locais de todo o mundo, 

convocados pela organização mundial “Cidades e Governos Locais Unidos” (CGLU) para a Cimeira da Cultura, adotaram 

conjuntamente este documento, intitulado “Cultura 21: Ações”, que visa: 

 Promover a integralidade da relação entre a cidadania, a cultura e o desenvolvimento sustentável. 

 Disponibilizar um quadro internacional baseado em compromissos e ações que sejam, ao mesmo tempo, realizáveis e 

mensuráveis. 

 Complementar a Agenda 21 da Cultura (2004), tornando-a mais operacional. 

 Fortalecer o papel das cidades e dos governos locais enquanto instâncias de elaboração e implementação de políticas com 

os cidadãos e para os cidadãos. 

 Contribuir para a definição da Agenda de Desenvolvimento Sustentável pós-2015, e nessa sede, salientar o papel essencial 

da cultura” 

                                                           
38 Versão reduzida de Cultura 21 Ações integrado no Caderno de Apoio ao 2CN-CLab Working Day “Redes Culturais no Contexto 

Local”. Versão integral disponível em http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/c21_015_pt_1.pdf. 
 

http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/c21_015_pt_1.pdf
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Compromissos 

1. Direitos culturais 

2. Patrimônio, diversidade, e criatividade 

3. Cultura e educação 

4. Cultura e ambiente 

5. Cultura e economia 

6. Cultura, equidade e inclusão social 

7. Cultura, ordenamento urbano e espaço 

público 

8. Cultura, informação e conhecimento 

9. Governança da cultura 

 

Autoavaliação 

A autoavaliação visa aumentar o conhecimento, a conetividade e a capacidade operacional dos agentes urbanos (quer 

façam parte do âmbito profissional da cultura, ou não) que trabalham na relação entre a cidadania, a cultura e o 

desenvolvimento sustentável. Desejamos que este quadro de autoavaliação constitua um recurso útil para os debates 

locais. Incentivamos os governos locais a introduzirem a aplicação deste quadro nas respetivas cidades, através de 

processos abertos, participativos e orientados para ações concretas. A autoavaliação baseia-se nos “Compromissos”, 

nas suas nove secções temáticas e nas respetivas ações. 

 

Trabalho em rede internacional 

Em consonância com os princípios e valores da CGLU, este documento visa fortalecer os cenários de cooperação entre 

cidades, designadamente a cooperação para o desenvolvimento entre os governos locais de diferentes regiões do 

planeta. 
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Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável39 

 

Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz 

universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a 

pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, implementarão este plano. Estamos decididos 

a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. Estamos determinados a tomar 

as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável 

e resiliente. Ao embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos anunciando hoje demonstram a escala e a ambição 

desta nova Agenda universal. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e concluirão o que 

estes não conseguiram alcançar. Eles buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o 

empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento 

sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 

 

Introdução 

2. Em nome dos povos que servimos, nós adotamos uma decisão histórica sobre um conjunto de Objetivos e metas universais 

e transformadoras que é abrangente, de longo alcance e centrado nas pessoas. Comprometemo-nos a trabalhar 

incansavelmente para a plena implementação desta Agenda em 2030. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em 

todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para 

o desenvolvimento sustentável. Estamos empenhados em alcançar o desenvolvimento sustentável nas suas três dimensões 

– econômica, social e ambiental – de forma equilibrada e integrada. Também vamos dar continuidade às conquistas dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e buscar atingir suas metas inacabadas. 

 

 

                                                           
39 Versão reduzida da Agenda 2030 integrada no Caderno de Apoio ao 2CN-CLab Working Day “Redes Culturais no Contexto Local”. 

Versão integral disponível em https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf. 
 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
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Nossa visão 

8. Prevemos um mundo de respeito universal dos direitos humanos e da dignidade humana, do Estado de Direito, da justiça, 

da igualdade e da não discriminação; do respeito pela raça, etnia e diversidade cultural; e da igualdade de oportunidades que 

permita a plena realização do potencial humano e contribua para a prosperidade compartilhada. Um mundo que investe em 

suas crianças e em que cada criança cresce livre da violência e da exploração. Um mundo em que cada mulher e menina 

desfruta da plena igualdade de gênero e no qual todos os entraves jurídicos, sociais e econômicos para seu empoderamento 

foram removidos. Um mundo justo, equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo em que sejam atendidas as 

necessidades das pessoas mais vulneráveis. 

 

Nossos princípios e compromissos compartilhados 

10. A nova Agenda é guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, incluindo o pleno respeito pelo direito 

internacional. Fundamenta-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tratados internacionais de direitos humanos, a 

Declaração do Milênio e os resultados da Cúpula Mundial de 2005. Ela é informada por outros instrumentos, tais como a 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento. 

 

Nosso mundo hoje 

16. Quase quinze anos atrás, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram acordados. Estes forneceram um 

quadro importante para o desenvolvimento e um progresso significativo foi feito em diversas áreas. Mas o progresso tem sido 

desigual, particularmente na África, nos países menos desenvolvidos, nos países sem litoral em desenvolvimento e nos 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento, e alguns dos ODM permanecem fora dos trilhos, em particular os 

relacionados com a saúde materna, neonatal e infantil e à saúde reprodutiva. Nos comprometemos com a plena realização 

de todos os ODM, incluindo os ODM não cumpridos, em particular por meio da assistência focada e ampliada para os países 

menos desenvolvidos e outros países em situações especiais, em conformidade com os programas de apoio relevantes. A 

nova Agenda se baseia nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e pretende completar o que estes não alcançaram, 

particularmente em alcançar os mais vulneráveis. 

 

A nova Agenda 

36. Comprometemo-nos a promover a compreensão intercultural, a tolerância, o respeito mútuo e uma ética de cidadania 

global e responsabilidade compartilhada. Reconhecemos a diversidade natural e cultural do mundo e reconhecemos que 

todas as culturas e civilizações podem contribuir para, e constituem elementos cruciais de desenvolvimento sustentável. 
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Meios de implementação 

39. A escala e a ambição da nova Agenda exige uma parceria global revitalizada para garantir a sua execução. Nós nos 

comprometemos plenamente com isso. Esta parceria irá trabalhar em um espírito de solidariedade global, em especial a 

solidariedade com os mais pobres e com as pessoas em situações vulneráveis. Ele facilitará um engajamento global intensivo 

em apoio à implementação de todos os Objetivos e metas, reunindo governos, setor privado, sociedade civil, o Sistema das 

Nações Unidas e outros atores e mobilizando todos os recursos disponíveis. 

 

Acompanhamento e avaliação 

48. Indicadores estão sendo desenvolvidos para ajudar neste trabalho. Dados desagregados de qualidade, acessíveis, 

atualizados e confiáveis serão necessários para ajudar na medição do progresso e para garantir que ninguém seja deixado 

para trás. Esses dados são a chave para a tomada de decisões. Dados e informações disponíveis em mecanismos de 

comunicação devem ser usados sempre que possível. Concordamos em intensificar nossos esforços para reforçar as 

capacidades estatísticas nos países em desenvolvimento, particularmente os países africanos, os países menos desenvolvidos, 

os países em desenvolvimento sem litoral, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países de renda média. 

Estamos comprometidos em desenvolver medidas mais amplas de progresso para complementar o produto interno bruto 

(PIB). 

 

Um chamado à ação para mudar o nosso mundo 

51. O que estamos anunciando hoje – uma Agenda para a ação global para os próximos quinze anos – é uma carta para as 

pessoas e o planeta no século XXI. As crianças e as mulheres e homens jovens são agentes fundamentais de mudança e 

encontrarão nos novos Objetivos uma plataforma para canalizar as suas capacidades infinitas pelo ativismo em prol da criação 

de um mundo melhor. 

 

Objetivos e metas de Desenvolvimento Sustentável 

58. Nós encorajamos os esforços em curso pelos Estados em outros fóruns para tratar de questões-chave que representam 

potenciais desafios para a implementação da nossa Agenda; e nós respeitamos os mandatos independentes desses 

processos. Pretendemos que a Agenda e sua implementação possa apoiar, sem prejudicá-los, estes outros processos e as 

decisões aí tomadas. 
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Objetivos e Metas de Desenvolvimento Sustentável 

 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável 

 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 

 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo 

da vida para todos 

4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos 

de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania 

global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável 

 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 

 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos 

 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho 

decente para todos 

8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a 

cultura e os produtos locais 8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o turismo sustentável, que 

gera empregos e promove a cultura e os produtos locais 
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Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação 

 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo 

 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo 

sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais 

 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos  

 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento 

sustentável 

 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 

florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade 

 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 

para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis 

 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável 
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Mission Statement UNESCO Creative Cities Network40 

 

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 Network further commits to supporting the United Nations frameworks, particularly the 2030 Agenda for Sustainable 

Development and the New Urban Agenda. 

The UNESCO Creative Cities Network covers seven creative fields: Crafts and Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Literature, 

Media Arts, and Music. 

                                                           
40 Versão incluída no Caderno de Apoio ao Ciclo 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas 

da UNESCO”. Documento da UNESCO disponível em https://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/uccn_mission-
statement.pdf. 

 

https://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/uccn_mission-statement.pdf
https://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/uccn_mission-statement.pdf
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Objectives 

The UNESCO Creative Cities Network aims to: 

 strengthen international cooperation between cities that have recognized creativity as a strategic factor of their 

sustainable development; 

 stimulate and enhance initiatives led by member cities to make creativity an essential component of urban 

development, notably through partnerships involving the public and private sectors and civil society. 

 strengthen the creation, production, distribution and dissemination of cultural activities, goods and services; 

 develop hubs of creativity and innovation and broaden opportunities for creators and professionals in the cultural 

sector; 

 improve access to and participation in cultural life as well as the enjoyment of cultural goods and services, notably for 

marginalized or vulnerable groups and individuals; 

 fully integrate culture and creativity into local development strategies and plans. 

 

Areas of action 

The objectives of the UNESCO Creative Cities Network are implemented both at the level of the member cities and at the 

international level, notably through the following areas of action: 

 sharing experiences, knowledge and best practices; 

 pilot projects, partnerships and initiatives associating the public and private sectors, and civil society; 

 professional and artistic exchange programmes and networks; 

 studies, research and evaluations on the experience of the Creative Cities; 

 policies and measures for sustainable urban development; 

 communication and awareness raising activities.stivais de música eletrónica do mundo, acolhe mais de 30 mil 

pessoas, em média, de cerca de 112 países. Numa área de 140 hectares, durante dez dias, 24 horas por dia, cruzam-

se inúmeras formas de expressão artística: a música, a pintura, o graffiti, os multimédia, as instalações, a land art, o 

teatro, o cinema, as performances, o live painting e a vídeo arte, com mais de 800 artistas em simultâneo no recinto. 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

4 de abril de 2018, Universidade do Porto, Portugal 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

6 de abril de 2018, Universidade do Minho, Braga, Portugal 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

9 de abril de 2018, Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Porto, Portugal 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

24 de abril de 2018, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal 

 

2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana 

9 de maio de 2018, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Portugal 

 

2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana 

15 de maio de 2018, Convento do Espírito Santo, Loulé, Portugal 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

28 de maio de 2018, Instituto Politécnico de Leiria, Portugal 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

12 de julho de 2018, Universidade do Porto, Portugal 

 

2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano 

14 de agosto de 2018, Sesc Casa Amarela, Recife, Brasil 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política 

15 de agosto de 2018, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

15 de agosto de 2018, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil 

 

2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano 

18 de agosto de 2018, Sesc Santo André, São Paulo, Brasil 
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2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano 

21 de agosto de 2018, Centro de Pesquisa e Formação, Sesc São Paulo, Brasil 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

22 de agosto de 2018, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

22 de agosto de 2018, Fundação Armando Alvares Penteado, São Paulo, Brasil 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

27 de agosto de 2018, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

27 de agosto de 2018, Inspire Gestão Cultural, Belho Horizonte, Brasil 

 

2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano 

28 de agosto de 2018, Sesc Palladium, Belo Horizonte, Brasil 
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2CN-CLab Working Day 

Redes Culturais no Contexto Local 

29 de agosto de 2018, Sesc Palladium, Belo Horizonte, Brasil 

 

Seminário 2CN-CLab  

Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano 

30 de agosto de 2018, OEI, Brasília, Brasil 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

30 de agosto de 2018, Universidade de Brasília, Brasil 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Carta Cultural Ibero-americana 

31 de agosto de 2018, OEI, Brasília, Brasil 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

10 de setembro de 2018, Centro Cultural Raiano, Idanha-a-Nova, Portugal 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

11 de setembro de 2018, Casa Saramago, Óbidos, Portugal 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

12 de setembro de 2018, gnration, Braga, Portugal 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

13 de setembro de 2018, Museu de Olaria, Barcelos, Portugal 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

14 de setembro de 2018, Casa das Artes, Amarante, Portugal 

 

2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana 

25 de outubro de 2018, Casa da América Latina, Lisboa, Portugal 

 

Jornadas 2CN-CLab 

Projetos Culturais em Rede a partir da Carta Cultural Ibero-americana 

4-5 de dezembro de 2018, Casa Allen, Porto, Portugal 

 



 
 

 
1ª Ação, 4 de abril, Portugal 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Instituto Paulo Freire de Portugal, Universidade do Porto 

 

 

17h30 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em consideração que se tratou da 1ª ação com esta tipologia não se 
procedeu à avaliação através da aplicação do inquérito por questionário. 



 
 

 
2ª Ação, 6 de abril, Portugal 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Instituto de Letras e Ciências Humanas, Universidade do Minho 

 

 

11h00 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 
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SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 45 

 

Número de Questionários Submetidos: 35 (77,8%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor    
91,40% 8,60%    

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom Suficiente    
45,70% 51,40% 2,90%    

Organização:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
48,60% 45,70% 2,90% 2,90%   

Logística:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
42,90% 48,60% 5,70% 2,90%   

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
54,30% 28,60% 14,30% 2,90%   

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
52,90% 47,10%     

Metodologia:  

Excelente Bom Suficiente    
57,10% 34,30% 8,60%    

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom Suficiente    
68,60% 28,60% 2,90%    

 



 
 

 
3ª Ação, 9 de abril, Portugal 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Universidade Portucalense Infante D. Henrique 

 

 

14h00 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 
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SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 33 

 

Número de Questionários Submetidos: 33 (100%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor   Outra 
90,90% 6,10%   3,00% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente Mau  
15,10% 60,60% 12,10% 6,10% 6,10%  

Organização:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
33,30% 48,50% 15,10% 3,00%   

Logística:  

Excelente Bom Suficiente  Mau  
28,10% 46,90% 21,90%  3,10%  

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente Mau  
21,20% 45,50% 21,20% 9,10% 3,00%  

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
6,10% 63,60% 27,30% 3,00%   

Metodologia:  

Excelente Bom Suficiente  Mau  
33,30% 48,50% 12,10%  6,10%  

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom Suficiente  Mau  
45,50% 33,30% 15,10%  6,10%  

 



 
 

 
4ª Ação, 24 de abril, Portugal 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

 

 

09h30 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 
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SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 27 

 

Número de Questionários Submetidos: 27 (100%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor   Outra 
92,60% 3,70%   3,70% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
33,30% 66,70%     

Organização:  

Excelente Bom     
48,10% 51,90%     

Logística:  

Excelente Bom     
30,80% 69,20%     

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente    
22,20% 37,00% 40,70%    

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom Suficiente    
55,60% 40,70% 3,70%    

Metodologia:  

Excelente Bom     
46,20% 53,80%     

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom Suficiente    
59,30% 37,00% 3,70%    

 



 
 

 
5ª Ação, 9 de maio, Portugal 
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2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana 

Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em consideração as caraterísticas da ação não se procedeu à avaliação 
através da aplicação do inquérito por questionário. 



 
 

 
6ª Ação, 15 de maio, Portugal 
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2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana 

Convento do Espírito Santo, Câmara Municipal de Loulé 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em consideração as caraterísticas da ação não se procedeu à avaliação 
através da aplicação do inquérito por questionário.  



 
 

 
7ª Ação, 28 de maio, Portugal 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Instituto Politécnico de Leiria 

 

 

15h30 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Enne Marx – Palhaças em REDE 

José Gil – S.A Marionetas 

João Nazário – Jornal de Leiria 

Guilherme Garrido – Festival A Porta 
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SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 63 

 

Número de Questionários Submetidos: 59 (93,65%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor  Profissional do Setor Cultural  
91,50% 3,40%  5,10%  

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom Suficiente    
8,60% 56,90% 34,50%    

Organização:  

Excelente Bom Suficiente    
15,50% 58,60% 25,90%    

Logística:  

Excelente Bom Suficiente    
12,30% 59,70% 28,10%    

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente Mau Péssimo 
12,10% 43,10% 32,80% 5,20% 5,20% 1,70% 

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente Mau  
19,00% 46,60% 31,00% 1,70% 1,70%  

Metodologia:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
15,50% 51,70% 31,00% 1,70%   

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
33,30% 54,40% 10,50% 1,80%   

 



 
 

 
8ª Ação, 12 de julho, Portugal 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Instituto Paulo Freire de Portugal, Universidade do Porto 

 

 

15h30 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 
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SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 11 

 

Número de Questionários Submetidos: 11 (100%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor Investigador  Outra 
18,20% 45,50% 9,10%  27,30% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom Suficiente    
81,80% 9,10% 9,10%    

Organização:  

Excelente      
100,00%      

Logística:  

Excelente Bom     
90,00% 10,00%     

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom     
88,90% 11,10%     

Pertinência da Temática:  

Excelente  Suficiente    
90,00%  10,00%    

Metodologia:  

Excelente  Suficiente    
90,00%  10,00%    

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
90,00% 10,00%     

 



 
 

 
9ª Ação, 14 de agosto, Brasil 

 

107 

 

2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano 

Sesc Casa Amarela, Organização de Estados Ibero-americanos  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

108 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 8 

 

Número de Questionários Submetidos: 8 (100%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor  Profissional do Setor Cultural  
25,00% 25,00%  50,00%  

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
75,00% 25,00%     

Organização:  

Excelente      
100,00%      

Logística:  

Excelente Bom     
62,50% 37,50%     

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom  Insuficiente   
12,50% 62,50%  25,00%   

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
87,50% 12,50%     

Metodologia:  

Excelente Bom     
87,50% 12,50%     

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
87,50% 12,50%     

 



 
 

 
10ª Ação, 15 de agosto, Brasil 

 

109 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política 

Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

10h00 

Ana Garcia – No Ar Coquetel Molotov 

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

Mannuela Costa – Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil 

Maria Paula Costa Rêgo – Grupo Grial de Dança 

Rachel Ellis – DESVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

110 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 29 

 

Número de Questionários Submetidos: 21 (72,4%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor  Profissional do Setor Cultural Outra 
47,60% 4,80%  33,30% 14,30% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
76,20% 23,80%     

Organização:  

Excelente Bom Suficiente    
61,90% 33,30% 4,80%    

Logística:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
35,00% 50,00% 10,00% 5,00%   

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente Mau  
14,30% 14,30% 23,80% 42,80% 4,80%  

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
90,50% 9,50%     

Metodologia:  

Excelente Bom Suficiente    
66,70% 28,60% 4,80%    

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
90,50% 9,50%     

 



 
 

 
11ª Ação, 15 agosto, Brasil 

 

111 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

16h00 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

112 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 5 

 

Número de Questionários Submetidos: 4 (80%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor  Profissional do Setor Cultural Outra 
25,0% 25,0%  25,0% 25,0% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente      
100,0%      

Organização:  

Excelente      
100,0%      

Logística:  

Excelente Bom     
66,7% 33,3%     

Divulgação da Ação: 

 Bom Suficiente Insuficiente   
 50,0% 25,0% 25,0%   

Pertinência da Temática:  

Excelente      
100,0%      

Metodologia:  

Excelente      
100,0%      

Qualidade dos Oradores:  

Excelente      
100,0%      

 



 
 

 
12ª Ação, 18 de agosto, Brasil 

 

113 

 

2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano 

Sesc Santo André, Organização de Estados Ibero-americanos 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

114 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 18 

 

Número de Questionários Submetidos: 17 (94,4%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

 Professor  Profissional do Setor Cultural Outra 
 5,9%  82,3% 11,8% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
68,8% 31,3%     

Organização:  

Excelente Bom     
76,5% 23,5%     

Logística:  

Excelente Bom Suficiente    
75,0% 12,5% 12,5%    

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente    
23,5% 52,9% 23,5%    

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
68,8% 31,3%     

Metodologia:  

Excelente Bom     
62,5% 37,5%     

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom  Insuficiente   
88,2% 5,9%  5,9%   

 



 
 

 
13ª Ação, 21 de agosto, Brasil 

 

115 

 

2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana: Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano 

Centro de Pesquisa e Formação Sesc São Paulo, Organização de Estados Ibero-americanos 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  



 
 
 
 

 

116 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 2 

 

Número de Questionários Submetidos: 2 (100%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

   Profissional do Setor Cultural  
   100,0%  

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente      
100,0%      

Organização:  

Excelente Bom     
50,0% 50,0%     

Logística:  

Excelente Bom     
50,0% 50,0%     

Divulgação da Ação: 

 Bom Suficiente    
 50,0% 50,0%    

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
50,0% 50,0%     

Metodologia:  

Excelente Bom     
50,0% 50,0%     

Qualidade dos Oradores:  

Excelente      
100,0%      

 



 
 

 
14ª Ação, 22 de agosto, Brasil 

 

117 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

14h30 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

118 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 47 

 

Número de Questionários Submetidos: 44 (93,6%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor Investigador Profissional do Setor Cultural Outra 
50,0% 34,1% 2,3% 2,3% 11,4% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
51,2% 48,8%     

Organização:  

Excelente Bom Suficiente    
59,1% 38,6% 2,3%    

Logística:  

Excelente Bom Suficiente    
54,8% 40,5% 4,8%    

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
29,5% 43,2% 18,2% 9,1%   

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom Suficiente    
75,0% 22,7% 2,3%    

Metodologia:  

Excelente Bom Suficiente    
68,2% 29,5% 2,3%    

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
90,9% 9,1%     

 



 
 

 
15ª Ação, 22 de agosto, Brasil 

 

119 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Fundação Armando Alvares Penteado 

 

 

20h00 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

120 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 35 

 

Número de Questionários Submetidos: 34 (97,1%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor  Profissional do Setor Cultural Outra 
52,9% 17,6%  17,6% 11,8% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
61,8% 29,4% 5,9% 2,9%   

Organização:  

Excelente Bom Suficiente    
73,5% 17,6% 8,8%    

Logística:  

Excelente Bom Suficiente    
66,7% 27,3% 6,1%    

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente Mau  
9,4% 28,1% 28,1% 25,0% 9,4%  

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom Suficiente    
70,6% 20,6% 8,8%    

Metodologia:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
61,8% 29,4% 5,9% 2,9%   

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom Suficiente    
88,2% 8,8% 2,9%    



 
 

 
16ª Ação, 27 de agosto, Brasil 

 

121 

 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Escola de Design, Universidade do Estado de Minas Gerais 

 

 

14h30 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

122 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 30 

 

Número de Questionários Submetidos: 29 (96,7%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor   Outra 
69,0% 6,9%   24,1% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom Suficiente    
42,9% 46,4% 10,7%    

Organização:  

Excelente Bom Suficiente    
55,2% 41,4% 3,4%    

Logística:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
41,4% 51,7% 3,4% 3,4%   

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
12,5% 20,8% 29,2% 37,5%   

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
65,5% 17,2% 10,3% 6,9%   

Metodologia:  

Excelente Bom Suficiente    
58,6% 31,0% 6,9%    

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom Suficiente    
65,5% 27,6% 6,9%    

 



 
 

 
17ª Ação, 27 de agosto, Brasil 

 

123 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Inspire Gestão Cultural 

 

 

19h00 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

124 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 15 

 

Número de Questionários Submetidos: 12 (80%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

 Professor  Profissional do Setor Cultural Outra 
 16,7%  50,0% 33,3% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
91,7% 8,3%     

Organização:  

Excelente Bom     
90,9% 9,1%     

Logística:  

Excelente Bom     
66,7% 33,3%     

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
16,7% 50,0% 25,0% 8,3%   

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
75,0% 25,0%     

Metodologia:  

Excelente      
100,0%      

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
91,7% 8,3%     

 



 
 

 
18ª Ação, 28 de agosto, Brasil 

 

125 

 

2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana 

Sesc Palladium 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

126 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 17 

 

Número de Questionários Submetidos: 13 (76,5%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

   Profissional do Setor Cultural Outra 
   84,6% 15,4% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
61,5% 23,1% 7,7% 7,7%   

Organização:  

Excelente Bom     
83,3% 16,7%     

Logística:  

Excelente Bom     
84,6% 15,4%     

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente    
58,3% 33,3% 8,3%    

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom Suficiente    
66,7% 25,0% 8,3%    

Metodologia:  

Excelente Bom Suficiente    
61,5% 30,8% 7,7%    

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
76,9% 23,1%     



 
 

 
19ª Ação, 29 de agosto, Brasil 

 

127 

 

2CN-CLab Working Day 

Redes Culturais no Contexto Local 

Sesc Palladium 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

128 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 19 

 

Número de Questionários Submetidos: 19 (100%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

   Profissional do Setor Cultural Outra 
   89,5% 10,5% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
63,2% 36,8%     

Organização:  

Excelente Bom Suficiente    
78,9% 15,8% 5,3%    

Logística:  

Excelente Bom     
63,2% 36,8%     

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente    
38,9% 44,4% 16,7%    

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
94,7% 5,3%     

Metodologia:  

Excelente Bom     
78,9% 21,1%     

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
94,4% 5,6%     



 
 

 
20ª Ação, 30 de agosto, Brasil 

 

129 

 

Seminário 2CN-CLab 

Projetos Culturais em Rede no Espaço Ibero-americano 

Organização de Estados Ibero-americanos para a Ciência, a Educação e a Cultura (Brasil) 

 

 

15h30 

Raphael Callou – Diretor do Escritório da OEI Brasil 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em consideração as caraterísticas da ação não se procedeu à avaliação 

através da aplicação do inquérito por questionário.



 
 

 
21ª Ação, 30 de agosto, Brasil 

 

130 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília 

 

 

19h00 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

Fernanda Pinheiro – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

131 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 74 

 

Número de Questionários Submetidos: 66 (89,2%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor  Profissional do Setor Cultural Outra 
84,8% 4,5%  3,0% 7,6% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
40,6% 43,8% 10,9% 4,7%   

Organização:  

Excelente Bom Suficiente    
76,9% 21,5% 1,5%    

Logística:  

Excelente Bom Suficiente    
56,9% 32,3% 10,8%    

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente Mau  
14,1% 20,3% 31,3% 26,6% 7,8%  

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente Mau  
66,7% 12,7% 14,3% 4,8% 1,6%  

Metodologia:  

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
46,2% 36,9% 9,2% 7,7%   

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom Suficiente    
76,9% 20,0% 3,1%    

 



 
 

 
22ª Ação, 31 de agosto, Brasil 

 

132 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Carta Cultural Ibero-americana 

Organização de Estados Ibero-americanos para a Ciência, a Educação e a Cultura (Brasil) 

 

 

09h30 

Manuel Gama – Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em consideração as caraterísticas da ação não se procedeu à avaliação 

através da aplicação do inquérito por questionário. 



 
 

 
23ª Ação, 10 de setembro, Portugal 

 

133 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

Centro Cultural Raiano, Idanha-a-Nova 

 

 

15h00 

Carla Pinho – Óbidos Vila Literária, Creative City of Literature 

Carlos Medeiros – IPI Consulting 

Cláudia Milhazes – Museu de Olaria de Barcelos 

João Paulo Janeiro – Cursos Internacionais de Música Antiga 

Manuel Gama – 2CN-CLab 

Paulo Longo – Centro Cultural Raiano 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

134 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 17 

 

Número de Questionários Submetidos: 12 (70,6%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

 Professor Investigador Profissional do Setor Cultural Outra 
 16,7% 8,3% 66,7% 8,3% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
50,0% 50,0%     

Organização:  

Excelente Bom     
58,3% 41,7%     

Logística:  

Excelente Bom     
58,3% 41,7%     

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
8,3% 66,7% 16,7% 8,3%   

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
75,0% 25,0%     

Metodologia:  

Excelente Bom     
41,7% 58,3%     

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
58,3% 41,7%     

 



 
 

 
24ª Ação, 11 de setembro, Portugal 

 

135 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

Casa Saramago, Óbidos 

 

 

15h00 

Luís Pedro Cabral – ADUFE 

Manuel Gama – 2CN-CLab 

Miguel Silvestre – Parque Tecnológico de Óbidos 

Paula Ganhão – Óbidos Vila Literária, Creative City of Literature 

Sandra Rodrigues – Museu de Olaria de Barcelos 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

136 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 13 

 

Número de Questionários Submetidos: 8 (61,5%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

   Profissional do Setor Cultural Outra 
   75,0% 25,0% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom Suficiente    
75,0% 12,5% 12,5%    

Organização:  

Excelente Bom     
75,0% 25,0%     

Logística:  

Excelente Bom     
87,5% 12,5%     

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente Insuficiente   
12,5% 62,5% 12,5% 12,5%   

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom Suficiente    
62,5% 25,0% 12,5%    

Metodologia:  

Excelente Bom     
87,5% 12,5%     

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
85,7% 14,3%     

 



 
 

 
25ª Ação, 12 de setembro, Portugal 

 

137 

 

2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

gnration, Braga 

 

 

15h00 

Cristina Mendanha – Arte Total 

Filipa Gonçalves – Gabinete de Turismo da Câmara Municipal de Barcelos 

Luís Fernandes – Braga Media Arts 

Manuel Gama – 2CN-CLab 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

138 

 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 10 

 

Número de Questionários Submetidos: 5 (50%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

   Profissional do Setor Cultural  
   100,0%  

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
40,0% 60,0%     

Organização:  

Excelente Bom     
40,0% 60,0%     

Logística:  

Excelente Bom     
40,0% 60,0%     

Divulgação da Ação: 

 Bom Suficiente Insuficiente   
 60,0% 20,0% 20,0%   

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
60,0% 40,0%     

Metodologia:  

Excelente Bom     
40,0% 60,0%     

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
40,0% 60,0%     

 



 
 

 
26ª Ação, 13 de setembro, Portugal 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

Museu de Olaria, Barcelos 

 

 

15h00 

Frederico Dinis – Investigador e Compositor intermedia 

Graça Ramos – Comissão de Acompanhamento dos processos de Certificação da Olaria e do Figurado 

Manuel Gama – 2CN-CLab 

Nuno Rodrigues – Barcelos Creative City 

Representante do Centro Cultural de Amarante 

Teresa Costa – Adere-CERTIFICA 
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SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 31 

 

Número de Questionários Submetidos: 18 (58,1%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

 Professor Investigador Profissional do Setor Cultural Outra 
 6,3% 6,3% 31,3% 56,3% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom Suficiente    
50,0% 22,2% 27,8%    

Organização:  

Excelente Bom     
29,4% 70,6%     

Logística:  

Excelente Bom Suficiente    
28,6% 42,9% 28,6%    

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente    
47,1% 41,2% 11,8%    

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
43,8% 56,3%     

Metodologia:  

Excelente Bom Suficiente    
41,2% 52,9% 5,9%    

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
43,8% 56,3%     

 



 
 

 
27ª Ação, 14 de setembro, Portugal 
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2CN-CLab Talk 

Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

Casa das Artes, Amarante 

 

 

15h00 

Aida Guerra – Invest Amarante 

Gustavo Carvalho 

João Abrantes – Filarmónica Idanhanse 

Manuel Gama – 2CN-CLab 

Rafael Machado – Auaufeiomau 
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SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 15 

 

Número de Questionários Submetidos: 8 (53,3%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

Estudante Professor  Profissional do Setor Cultural Outra 
12,5% 12,5%  50,0% 25,0% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
75,0% 25,0%     

Organização:  

Excelente Bom     
87,5% 12,5%     

Logística:  

Excelente      
100,0%      

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente    
25,0% 62,5% 12,5%    

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
75,0% 25,0%     

Metodologia:  

Excelente Bom     
57,1% 42,9%     

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom     
75,0% 25,0%     

 



 
 

 
28ª Ação, 25 de outubro, Portugal 
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2CN-CLab Working Day 

Carta Cultural Ibero-americana 

Casa da América Latina, Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (Portugal) 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendo em consideração as caraterísticas da ação não se procedeu à avaliação 

através da aplicação do inquérito por questionário. 



 
 

 
29ª Ação, 4 e 5 de dezembro, Portugal 
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Jornadas 2CN-CLab 

Projetos Culturais em Rede a partir da Carta Cultural Ibero-americana 

Casa Allen, Direção Regional de Cultura do Norte 

Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (Portugal) 

 

4 de DEZEMBRO 

09h30 || Sessão de Abertura 

Direção Regional de Cultura do Norte || Fernanda Araújo 

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade || Luís António Santos 

09h45 || “Carta Cultural Ibero-americana: Reflexões a partir de Portugal” 

Universidade Portucalense Infante D. Henrique || Isabel Freitas 

Camões – Centro Cultural Português em Vigo || Carla Amado 

Direção Regional de Cultura do Alentejo || Helena Rocha 

Câmara Municipal de São João da Madeira || Suzana Menezes 

Universidade Estadual do Ceará (Brasil) || Alexandre Barbalho [Moderação] 

Organização de Estados Ibero-americanos (Portugal) || Ana Paula Laborinho [Conclusões] 

11h30 || “Experiências de Trabalho em Rede no Setor Cultural” 

Bússola || Bruno Costa 

Rede Intermunicipal de Bibliotecas de Leitura Pública do Cávado || Anabela Costa 

13h00 || Pausa para Almoço 

14h30 ||”Experiências de Trabalho em Rede no Setor Cultural” 

Óbidos Vila Literária || Paula Ganhão 

La Marmita || Andrea Gabilondo 

Procur.Arte || Nuno Ricou Salgado 

16h00 || “2CN-CLab Working Days Carta Cultural Ibero-americana” 

2CN-CLab || Manuel Gama 

Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão || Álvaro Santos 

Câmara Municipal de Loulé || Dália Paulo 
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5 de DEZEMBRO 

10h00 || “Projetos Culturais em Rede a partir da Carta Cultural Ibero-americana?” 

Tsunami e Mel – Criação Transdisciplinar 

Trânsitos 

Travessias Aéreas do Atlântico 

Vivências 

13h00 || Pausa para Almoço 

14h30 || Visitas de Trabalho 

Centro Português de Fotografia 

Culturgest Porto 
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SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

 

Número de Intervenientes/Participantes: 35 

 

Número de Questionários Submetidos: 15 (42,9%) 

 

Ocupação dos Participantes:  

 Professor Investigador Profissional do Setor Cultural Outra 
 20,0% 6,7% 60,0% 13,3% 

 

Nível de Satisfação Geral:  

Excelente Bom     
80,0% 20,0%     

Organização:  

Excelente Bom     
73,3% 26,7%     

Logística:  

Excelente Bom     
66,7% 33,3%     

Divulgação da Ação: 

Excelente Bom Suficiente    
40,0% 40,0% 20,0%    

Pertinência da Temática:  

Excelente Bom     
73,3% 26,7%     

Metodologia:  

Excelente Bom     
73,3% 26,7%     

Qualidade dos Oradores:  

Excelente Bom Suficiente    
86,7% 6,7% 6,7%    



2CN-CLab 2018 
 

CLIPPING 
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 “De que falamos quando falamos de Redes Culturais?” [Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 

Universidade do Minho] 

 “Redes Culturais” [Universidade Portucalense] 

 2018-04-04 | 2CN-CLab: Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de redes culturais? [Centro de 

Investigação e Intervenção Educativas] 

 2CN-CLab Talk – Cultura, Redes e Política: De que falamos quando falamos de redes culturais? [Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto] 

 2CN-CLab Working Days “Carta Cultural Ibero-americana” [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 [Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura, Universidade do Minho] 

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

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

Espanha] 

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

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

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

 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] 

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

 

http://www.cecs.uminho.pt/de-que-falamos-quando-falamos-de-redes-culturais/
https://www.upt.pt/noticia.php?n=3594
https://www.fpce.up.pt/ciie/?q=content/2cn-clab-cultura-redes-e-pol%C3%ADtica-de-que-falamos-quando-falamos-de-redes-culturais
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=39677
http://polobs.pt/2cn-clab-working-day-carta-cultural-ibero-americana/
http://www.cecs.uminho.pt/2cn-clab-brasil-2018/
http://polobs.pt/2cn-clab-brasil-2018/
https://www.oeiportugal.org/Oei/Noticia/2cn-clab-brasil-2018
https://www.oei.es/Cultura/Noticia/redes-de-cooperacion-cultural-la-oei-en-el-proyecto-2cn-clab
https://www.ufpe.br/agencia/noticias/-/asset_publisher/VQX2pzmP0mP4/content/id/1598523
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
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
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://noticias.unb.br/component/agenda/agenda/1957
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 OEI abre rodada de conversa sobre projetos culturais em rede na Ibero-América [Organização de Estados Ibero-

americanos, Brasil] 

 Redes culturais de Brasília discutem na OEI a Carta Cultural Ibero-Americana [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] 

 2CN-CLab Talks “Cultura, Redes e Política: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO” [Observatório de 

Políticas de Comunicação e Cultura, Universidade do Minho] 

 2CN-CLab Talk [Idanha-a-Nova Cidade Criativa da Música] 

 2CN-CLab Talks em Óbidos, dia 11 de Setembro [Óbidos Diário] 

 2CN-CLab Talks: Cultura, Redes e Política Portugal na Rede de Cidades… [Agenda Barcelos] 

 2CN-CLab 2018 || 9th Talk – UCCN [Braga Media Arts] 

 GNRation acolhe evento da Rede de Cidades Criativas da UNESCO [Organização de Estado Ibero-americanos, 

Portugal] 

 Talks 2CN-CLab: Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO [Braga Media Arts] 

 Cidades Criativas da UNESCO apresentam projetos culturais em rede [Câmara Municipal de Barcelos] 

 Barcelos assume importante papel na rede cidades criativas [Correio do Minho] 

 Amarante encerra “2CN-CLab Talks” da UNESCO [Paivense] 

 2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana” [Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, 

Universidade do Minho] 

 2CN-CLab Working Day “Carta Cultural Ibero-americana” na Casa da América Latina [Observatório de Políticas de 

Comunicação e Cultura, Universidade do Minho] 

 2CN-CLab WORKING DAY – CARTA CULTURAL IBERO-AMERICANA [Organização de Estados Ibero-americanos para 

a Educação, a Ciência e a Cultura] 

 2CN-CLAB WORKING DAYS “CARTA CULTURAL IBERO-AMERICANA” [Casa da América Latina Lisboa] 

 Casa Allen [Ano Europeu do Património Cultural 2018] 

 Jornadas 2CN-CLab “Projetos Culturais em Rede a partir da Carta Cultural Ibero-americana” [Observatório de 

Políticas de Comunicação e Cultura, Universidade do Minho] 

 

 

https://oei.org.br/noticia/oei-abre-rodada-de-conversa-sobre-projetos-culturais-em-rede-na-ibero-america
https://oei.org.br/noticia/redes-culturais-de-brasilia-discutem-na-oei-a-carta-cultural-ibero-americana
https://oei.org.br/noticia/-projetos-culturais-em-rede-na-ibero-america-e-tema-de-encontro-na-oei
http://polobs.pt/2cn-clab-talks-cultura-redes-e-politica-portugal-na-redes-de-cidades-criativas-da-unesco/
http://cityofmusic.cm-idanhanova.pt/noticias-e-agenda/2cn-clab-talk-(1).aspx
http://obidosdiario.com/2018/09/10/2cn-clab-talks-em-obidos-dia-11-de-setembro/
http://agenda.barcelos.pt/eventos/2cn-clab-talks-cultura-redes-e-politica-portugal-na-rede-de-cidades-criativas-da-unesco
http://www.bragamediaarts.com/pt/agenda/2cn-clab-2018-9th-talk-uccn/
https://www.oeiportugal.org/Escritorio/Noticia/gnration-acolhe-evento-da-rede-de-cidades-criativas-da-unesco
http://www.bragamediaarts.com/pt/noticias/detalhe/talks-2cn-clab-portugal-na-rede-de-cidades-criativas-da-unesco/
http://www.cm-barcelos.pt/noticias/arquivo/copy_of_2017/setembro/cidades-criativas-da-unesco-apresentam-projetos-culturais-em-rede
http://correiodominho.pt/noticias/barcelos-assume-importante-papel-na-rede-cidades-criativas/112745
https://www.paivense.pt/amarante/2018/09/amarante-encerra-2cn-clab-talks/
http://www.cecs.uminho.pt/2cn-clab-working-day-carta-cultural-ibero-americana/
http://polobs.pt/2cn-clab-working-day-carta-cultural-ibero-americana-casa-da-america-latina/
https://www.oeiportugal.org/Oei/Noticia/2cn-clab-working-day-carta-cultural-ibero-americana
http://casamericalatina.pt/2018/10/01/2cn-clab-working-days-carta-cultural-ibero-americana/
http://anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt/index.php/view-activitie/?id=2130
http://polobs.pt/jornadas-2cn-clab-projetos-culturais-em-rede-a-partir-da-carta-cultural-ibero-americana/
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2CN.CLAB@GMAIL.COM                                               +351 919 526 789 

 
 
 
 

 
WWW.2CNCLAB.WORDPRESS.COM 

 

2CN-CLab Talks 
Cultura, Redes e Política 

De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 
Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

Carta Cultural Ibero-americana 
 

2CN-CLab Working Days 
Carta Cultural Ibero-americana 

Projetos Culturais em Rede no Contexto Ibero-americano 
Redes Culturais no Contexto local 

 

Seminário 2CN-CLab 
Projetos Culturais em Rede no Contexto Ibero-americano 

 

Jornadas 2CN-CLab 
Projetos Culturais em Rede a partir da Carta Cultural Ibero-americana 

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


