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

investigação, que 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. 

O 2CN-CLab é um laboratório criativo itinerante criado para permitir que a discussão critica e construtiva sobre a 

temática das redes culturais seja mais próxima dos profissionais e das organizações do setor cultural, possibilitando uma 

participação mais ativa no projeto dos seus principais destinatários e procurando, desta forma, sensibilizar e potenciar a 

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

Entre os anos de 2016 e de 2018 foram promovidas 60 ações do 2CN-CLab, em Espanha, em Portugal e no Brasil, 

que contaram com a intervenção/participação de 1.651 estudantes, docentes, investigadores e profissionais do setor 

cultural originários do Brasil, Espanha, Itália, México, Polónia e Portugal. Os relatórios detalhados das atividades 

desenvolvidas nos três primeiros anos do laboratório criativo podem ser consultados em: 2CN-CLab 2016; 2CN-CLab 

2017; e 2CN-CLab 2018. 

2018 foi o ano em que se iniciou a colaboração do 2CN-CLab com membros da Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

(UCCN), através da dinamização do 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, 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. 

E assim surgem os 2CN-CLab Working Days “Cultura de Rede na(s) Rede(s) de Cidades Criativas da UNESCO”. Em 

colaboração com um conjunto de co-promotores, a equipa do 2CN-CLab pretende realizar um conjunto de WDs durante 

o ano de 2019: em Portugal, para aprofundar o trabalho iniciado com os profissionais portugueses de diferentes setores 

criativos da UCCN; e, no Brasil e em Cabo Verde, para promover o estabelecimento de pontes entre os membros lusófonos 

da UCCN e 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. 

https://2cnclab.wordpress.com/
https://2cnclab.files.wordpress.com/2017/06/brochura-resumo-2cn-clab-2016.pdf
https://2cnclab.files.wordpress.com/2018/01/brochura-resumo-2cn-clab-2017.pdf
https://2cnclab.files.wordpress.com/2018/01/brochura-resumo-2cn-clab-2017.pdf
https://2cnclab.files.wordpress.com/2019/01/brochura-2cn-clab-2018-1.pdf
https://2cnclab.files.wordpress.com/2018/07/abstracts-2cn-clab-talk-uccn.pdf
https://2cnclab.files.wordpress.com/2018/07/abstracts-2cn-clab-talk-uccn.pdf
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Os 2CN-CLab Working Days (WDs), que começaram a ser dinamizados em 2018, 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, se debruçar sobre 

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 geradas; e, por outro lado, organizados 

momentos de partilha com o público para apresentar e discutir os casos práticos de ideias de projetos em rede concebidos 

no âmbito dos WDs. 

Neste ciclo de WDs, que tem como pano de fundo a UCCN, os participantes vão, durante a manhã, discutir 

criticamente o conceito de redes a partir de autores que enquadram teoricamente o 2CN-CLab, de práticas cotidianas 

das organizações onde estão inseridos, de documentos considerados basilares para os profissionais do setor cultural e 

criativo do século XXI e de casos práticos de organizações e redes, nacionais e transnacionais; e, durante a tarde, 

identificar pontos de afinidade que, à luz das suas práticas e do espírito da UCCN, dos autores e documentos analisados 

e do 2CN-CLab, permitam, por um lado, otimizar o trabalho em rede no seio das cidades criativas e entre as cidades 

criativas e, por outro lado, gerar ideias de projeto em rede entre as cidades lusófonas que integram a UCCN. 

O programa dos WDs deste ciclo é o seguinte: 

09h45 – 10h00 || Receção dos participantes 

10h00 – 10h20 || De que falamos quando falamos de Redes Culturais e Criativas? 

10h20 – 10h40 || A Agenda 21 da Cultura e a importância do local no global 

10h40 – 11h00 || Itinerários pessoais pela Carta Cultural Ibero-americana 

11h00 – 11h20 || Um olhar cultural para a Agenda 2030 

11h20 – 11h40 || Cultura e Indústrias Criativas na estratégia da CPLP 

11h40 – 12h00 || Um olhar sobre a visão coletiva para o futuro a partir da UCCN 

12h00 – 12h30 || Cultura de rede na UCCN 

12h30 – 13h00 || Cultura de rede nas cidades criativas 

13h00 – 14h30 || Almoço de Trabalho 

14h30 – 17h00 || Trabalho prático em pequeno grupo 

17h00 – 18h00 || Apresentação e Discussão em grande grupo dos trabalhos práticos  

https://2cnclab.files.wordpress.com/2019/01/programa-talks-de-que-falamos...-1.pdf
http://www.agenda21culture.net/sites/default/files/files/documents/multi/ag21c_pt.pdf
http://culturasiberoamericanas.org/carta_cultural.php
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
https://www.cplp.org/id-4211.aspx?PID=10035&M=NewsV2&Action=1&NewsId=5932&currentPage=2
https://fr.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/strategic-framework_uccn_eng_20170705_vf_no_budget.pdf
https://en.unesco.org/creative-cities/whatson
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Portugal na Rede de Cidades Criativas da UNESCO 

 

10 a 14 de SETEMBRO de 2018 
 
 
 
 

COORDENAÇÃO GERAL 
Manuel Gama 

 
 

CO-PROMOTORES 
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho 
Faculdade de Ciências da Comunicação, Universidade de Santiago de Compostela 
Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo 
 
 
Câmara Municipal de Amarante 
Câmara Municipal de Barcelos 
Câmara Municipal de Braga 
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 
Câmara Municipal de Óbidos 
 
 

PRODUÇÃO EXECUTIVA 
Dois Pontos Associação Cultural 
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