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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 no âmbito 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. 

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, vinte 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 a partir dos 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. 

https://2cnclab.wordpress.com/
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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. 

Face ao balanço do 2CN-CLab 2018, nomeadamente o trabalho realizado no âmbito dos WDs, considerou-

se adequado dinamizar, em 2019, três tipologias de WDs, a saber: 

 2CN-CLab Working Days: Projetos Culturais em Rede a partir dos contextos Lusófono e Ibero-americano 

 2CN-CLab Working Days: Cultura de Rede e Redes de Cultura 

 2CN-CLab Working Days: Cultura de Rede na(s) Rede(s) de Cidades Criativas da UNESCO 

Nos 2CN-CLab Working Days “Projetos Culturais em Rede a partir dos contextos Lusófono e Ibero-

americano” um grupo de profissionais de diferentes organizações (públicas e privadas), domínios e funções 

culturais reúnem-se para, durante a manhã, analisar os quatro documentos selecionados para os WDs 2019 – 

Agenda 21 da cultura; Carta Cultura Ibero-americana; Agenda 2030; e Declaração sobre Cultura e Indústrias 

Criativas como sector estratégico na CPLP – e para, durante a tarde, identificar pontos de afinidade que, à luz 

das suas práticas e do espírito dos documentos e do 2CN-CLab, permitam gerar ideias de projetos culturais 

em rede (à escala local, nacional ou transnacional) a partir dos contextos Lusófono e Ibero-americano. 

A terminar, sublinha-se que, tal como vem sendo prática do 2CN-CLab, encontra-se disponível online um 

Caderno de Apoio que compila os textos e os documentos que se consideraram relevantes e pertinentes para 

integrar o programa de trabalhos da discussão que se pretende promover no âmbito do ciclo de 2CN-CLab 

Working Days “Projetos Culturais em Rede a partir dos contextos Lusófono e Ibero-americano”; e que, como se 

tem observado que a leitura prévia dos Cadernos de Apoio disponibilizados pelo 2CN-CLab se tem revelado da 

maior importância para o desenvolvimento dos trabalhos no âmbito dos WDs, só nos resta desejar-vos boas 

leituras e bom trabalho! 

 
Manuel Gama || Coordenação Geral 2CN-CLab   

https://2cnclab.files.wordpress.com/2019/02/brochura-wd-pcrli-2019-3.pdf
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PROGRAMA 
 

09h45 – 10h00 || Receção dos participantes 

10h00 – 10h15 || Notas metodológicas para a operacionalização do conceito de cultura 

10h15 – 10h45 || De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

10h45 – 11h15 || A Agenda 21 da Cultura e a importância do local no global 

11h15 – 11h45 || Itinerários pessoais pela Carta Cultural Ibero-americana 

11h45 – 12h15 || Um olhar cultural para a Agenda 2030 

12h15 – 12h45 || Cultura e Indústrias Criativas na estratégia da CPLP 

12h45 – 13h00 || Contributos individuais para um projeto coletivo 

13h00 – 14h30 || Almoço de Trabalho 

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

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