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Considerações gerais sobre o 2CN-CLab 

 

O 2CN-CLab (Cultural Cooperation Networks – Creative Laboratory) é um laboratório criativo 

itinerante, coordenado por Manuel Gama, que visa promover a discussão crítica e construtiva 

sobre as redes culturais e, desta forma, sensibilizar e potenciar a capacitação dos envolvidos 

para a participação qualificada em organizações desta natureza. 

Tendo em consideração o público-alvo (profissionais e futuros profissionais do setor cultural), 

considerou-se que o mais adequado seria realizar, inicialmente, ações de curta duração (um dia 

no máximo), utilizando uma abordagem informal, exploratória 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;  

 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 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, e 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 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. 

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 envolvidas. 

Desde a sua criação, no ano de 2016, já foram promovidas no âmbito do 2CN-CLab um total de 

106 ações, no Brasil, Espanha e Portugal, que contaram com a intervenção/participação de 2.474 

estudantes, docentes, investigadores e profissionais do setor cultural originários do Brasil, 

Espanha, Itália, México, Polónia e Portugal (informações adicionais sobre os balanços anuais do 

2CN-CLab podem ser consultados em 2CN-CLab 2016, 2CN-CLab 2017 e 2CN-CLab 2018). 

 
 

CONTACTOS 2CN-CLAB 

Manuel Gama (+359 526 789)                                                                                                

(2cn.clab@gmail.com; manuelgama@ics.uminho.pt; mea0911@gmail.com) 

https://2cnclab.wordpress.com/
http://www.cecs.uminho.pt/investigador/manuel-gama/
http://polobs.pt/
mailto:2cn.clab@gmail.com
mailto:manuelgama@ics.uminho.pt
mailto:mea0911@gmail.com
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2CN-CLab 2020-2021 “Cultura e Desenvolvimento: Projetos Culturais em 

Rede e a Agenda 2030” 

 

ENQUADRAMENTO 2CN-CLAB 2020-2021 

A análise da resolução “Transformar o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”1 (Agenda 2030) permite-nos perceber de forma inequívoca que, não obstante a 

ausência explícita da cultura nas três dimensões do desenvolvimento sustentável e nos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e a presença explícita residual da cultura nas 

169 metas elencadas no documento e nos 241 indicadores2 entretanto definidos para aferir o seu 

cumprimento, a cultura atravessa veementemente toda Agenda 2030, tanto mais que o seu plano 

de ação está centrado nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e nas parcerias. 

As discussões sobre o conceito de cultura são amplas e antigas, mas basta convocar a 

“Declaração do México sobre Políticas Culturais”3, 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, para 

percebermos que o cumprimento da Agenda 2030 passa, obrigatoriamente, por uma aposta nas 

questões culturais. A relação entre cultura e desenvolvimento são também recorrentes e 

revisitando, por exemplo, as conclusões da Conferência de Stockholm4 e do Congresso de 

Hangzhou5, e obras como “Culture and sustainable development: examples of institutional 

innovation and proposal of a new cultural policy profile”6, “Culture in, for and as Sustainable 

Development”7 ou “Re|pensar as políticas culturais: criatividade para o desenvolvimento 2018”8, 

torna-se ainda mais nítida a importância capital da cultura na Agenda 2030. Acresce ainda a 

publicação, pela UNESCO em novembro de 2019, da publicação “Culture | 2030 Indicators”9 que 

integra um conjunto de indicadores, quantitativos e qualitativos, para aferir a contribuição da 

cultura para o cumprimento, à escala local e nacional, da Agenda 2030. 

Foi este o enquadramento que concorreu para que a equipa do POLObs tenha desenhado 

a missão 2CN-CLab 2020-2021 em que mais do que problematizar sobre a presença da 

cultura na Agenda 2030 e sobre a importância da cultura para o desenvolvimento 

sustentável, pretendemos colocar a tónica na disseminação de práticas de apropriação da 

Agenda 2030 por parte de organizações do setor cultural sublinhando a importância que 

o setor cultural pode e deve ter para o cumprimento da Agenda 2030. 

 

                                            
1 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  
2 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
3 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000052505_spa 
4 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113935 
5 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221238  
6 http://www.cities-localgovernments.org  
7 http://www.culturalsustainability.eu/conclusions.pdf  
8 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266025  
9 https://whc.unesco.org/en/culture2030indicators/  

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000052505_spa
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113935
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221238
http://www.cities-localgovernments.org/
http://www.culturalsustainability.eu/conclusions.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266025
https://whc.unesco.org/en/culture2030indicators/
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OBJETIVOS GERAIS 2CN-CLAB 2020-2021 

 Promover o diálogo e a cooperação entre os profissionais e futuros profissionais do setor 

cultural; 

 Identificar, caraterizar e mapear projetos culturais desenvolvidos com o enquadramento da 

Agenda 2030; 

 Convocar profissionais e futuros profissionais do setor cultural para participarem ativamente 

no processo de análise, reflexão e diálogo sobre a Agenda 2030; 

 Aferir fatores críticos de sucesso para a implementação de projetos culturais em rede nos 

contextos local, nacional e transnacional; 

 Gerar ideias de projetos culturais em rede a partir dos contextos Lusófono e Ibero-americano, 

tendo como pano de fundo a Agenda 2030. 

 
 

DESTINATÁRIOS 2CN-CLAB 2020-2021 

 Profissionais do setor cultural; 

 Responsáveis políticos pelo setor cultural na administração pública; 

 Responsáveis de organizações privadas que operam no setor cultural; 

 Técnicos dos órgãos, serviços e agentes do Estado e de outras entidades públicas que 

operam no setor cultural; 

 Estudantes, Docentes e Investigadores das áreas de Artes, Humanidades e Ciências Sociais. 

 
 

ESTRUTURA DE CADA MISSÃO 2CN-CLAB 2020-2021 

A equipa da missão 2CN-CLab, composta por dois elementos, desenvolverá em cada território a 

visitar um conjunto diversificado de ação, segundo o esquema semanal, meramente ilustrativo, 

que se segue: 

Domingo  Viagens 

2ª feira  Reuniões/visitas de trabalho a organizações culturais 

 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e a Agenda 2030” 

3ª feira  2CN-CLab Working Day “Projetos Culturais em Rede e a 

Agenda 2030” 

4ª feira  2CN-CLab Working Day “Cultura de Redes e Redes na 

Cultura” 

5ª feira  2CN-CLab Talk “De que falamos quando falamos de Redes 

Culturais” [instituições ensino superior] 

6ª feira  Reuniões presenciais ou por Skype com grupos criados no 

âmbito dos 2CN-CLab Working Days 

Sábado  Pausa 
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» 2CN-CLab Talk “Cultura, Redes e a Agenda 2030” 

Esta Talk, que tem uma duração aproximada de duas horas e se destina, essencialmente, a 

profissionais do setor cultural, visa promover a discussão crítica sobre a Agenda 2030 e os 

conceitos de cultura e redes a partir de alguns autores que têm estado na base do trabalho 

desenvolvido no POLObs e de alguns casos práticos de redes e projetos, nacionais e 

transnacionais, e desenvolvidos com o enquadramento da Agenda 2030. 

»» 2CN-CLab Talk “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. Com duas horas de duração, os participantes são desafiados para, a partir das 

suas experiências e de autores como Brun (2008), Castells (2005), Ferreira (2016), Laaksonen 

(2016) e Rubim (2005), nos ajudarem a responder à pergunta: “De que falamos quando falamos 

de Redes Culturais?”. 

 
 
»»» 2CN-CLab Working Day “Projetos Culturais em Rede e a Agenda 2030” 

Os 2CN-CLab Working Days (WDs) visam potenciar a análise e a 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, 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(s) documento(s) 

e do 2CN-CLab, permitam gerar ideias de projetos culturais em rede nos contextos local, nacional 

ou transnacional. Na sequência dos WDs são promovidas, nos meses seguintes de forma virtual, 

reuniões de acompanhamento ao aprofundamento das ideias de projeto e são organizados 

momentos de partilha com o público em geral para apresentar e discutir ideias de projetos 

culturais em rede gerados nos WDs. 

A Agenda 2030 será o documento protagonista dos WDs a dinamizar em 2020, sendo que a 

estrutura é a seguinte: 

 [09:30-10:00] Receção aos participantes 

 [10:00-11:00] De que falamos quando falamos de Redes (Culturais)? 

 [11:00-12:30] Um olhar cultural para a Agenda 2030 

 [12:30-13:00] Contributos individuais para um projeto coletivo 

 [14:30-17:00] Trabalho prático em pequenos grupos de 5 elementos 

 [17:00-18:00] Apresentação e Discussão em grande grupo dos trabalhos práticos 

 
 
 
 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
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»»»» 2CN-CLab Working Day “Cultura de Redes e Redes na Cultura” 

No 2CN-CLab 2020-2021 vamos continuar a promover em cada território a visitar um WD 

destinado a um grupo de, no máximo, vinte profissionais de uma organização cultural, que 

se reúne para, durante a manhã, discutir criticamente o conceito de redes culturais a partir de 

autores que enquadram teoricamente o 2CN-CLab, de práticas cotidianas da organização onde 

estão inseridos, de documentos considerados basilares para os profissionais do setor cultural do 

século XXI e de casos práticos de organizações e redes culturais, nacionais e transnacionais; e, 

durante a tarde, identificar pontos de afinidade que, à luz das suas práticas e do espírito da 

organização onde estão inseridos, dos autores e documentos analisados e do 2CN-CLab, 

permitam otimizar o trabalho em rede no seio da organização e gerar ideias de projeto culturais 

em rede a partir da organização. Na sequência destes WDs são promovidas, nos meses 

seguintes de forma virtual, reuniões de acompanhamento ao aprofundamento das eventuais 

ideias de projeto culturais em rede geradas. A estrutura-base do ciclo de WDs “Cultura de Redes 

e Redes na Cultura” é a seguinte: 

 [09:30-10:00] Receção aos participantes 

 [10:00-10:15] Notas metodológicas para a operacionalização do conceito de cultura 

 [10:15-11:00] De que falamos quando falamos de Redes Culturais? 

 [11:00-11:20] A Agenda 21 da Cultura e a importância do local no global 

 [11:20-11:40] Itinerários pessoais pela Carta Cultural Ibero-americana 

 [11:40-12:00] Um olhar cultural para a Agenda 2030 

 [12:00-12:20] Cultura e Indústrias Criativas na estratégia da CPLP 

 [12:20-12:40] Redes Culturais na prática 

 [12:40-13:00] Cultura de rede cá em casa! 

 [14:30-17:00] Trabalho prático em pequenos grupos de 5 elementos 

 [17:00-18:00] Apresentação e Discussão em grande grupo dos trabalhos práticos 

 
 
»»»»» Reuniões/Visitas de Trabalho 

As reuniões/visitas de trabalho, que integram as missões que desenvolvemos desde 2017, são 

encontros informais que visam, por um lado, observar no terreno as entidades durante as suas 

práticas cotidianas e, por outro lado, apresentar o trabalho que estamos a desenvolver no âmbito 

do 2CN-CLab e do POLObs, tentando identificar interesses mútuos que possam concorrer para 

o estreitamento de relações institucionais e, eventualmente, o desenvolvimento de projetos 

futuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://polobs.pt/
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INDICADORES QUANTITATIVOS DE RESULTADO POR SEMANA DA MISSÃO 2CN-CLAB 

2020-2021 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CONDIÇÕES GENÉRICAS PARA A ADESÃO 2CN-CLAB 2020-2021 

Desde o seu ano inaugural, em 2016, que a implementação do 2CN-CLab, no Brasil, Espanha e 

Portugal, só tem sido possível fruto do estabelecimento de parcerias como um conjunto muito 

significativo de organizações (públicas e privadas, nacionais e internacionais), que têm 

assegurado os recursos necessários (financeiros, humanos, logísticos e técnicos) para a 

realização de uma média de 27 ações por ano. O financiamento das despesas gerais de 

organização, que incluem nomeadamente os recursos humanos, é assegurado diretamente por 

Portugal, através da Universidade do Minho, da Dois Pontos Associação Cultural e de outros 

parceiros portugueses. O investimento em cada um dos territórios a visitar é efetuado pelos co-

promotores principais locais que asseguram, através de recursos próprios ou acionando 

parceiros locais, as verbas necessárias para a implementação da missão no seu território. Os 

co-promotores associados ficam responsáveis por: 

 selecionar e providenciar os locais para a realização das ações; 

 apoiar o secretariado das ações; 

 divulgar as ações pelos meios que considerarem mais adequados e junto dos potenciais 

interessados; 

 providenciar material de apoio a distribuir aos participantes das ações; 

 disponibilizar os seguintes aspetos logísticos: 

o viagens até ao território (ida/volta para 2 pessoas); 

o transportes pelo território durante o período de permanência da equipa do 2CN-CLab 

no território; 

o alojamento (1 quarto duplo em regime de APA) para a equipa do 2CN-CLab durante o 

período de permanência no território; 

o ajudas de custo (diárias) para a equipa do 2CN-CLab durante o período de 

permanência no território.  

2 3 2 8 15

160 

Intervenientes/participantes 

8 Ideias de 

Projeto 

Reuniões/ 
Visitas de 
Trabalho

Talks
Workings 

Days

Reuniões 
Grupos 

de 
Trabalho 

WDs

Ações



 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.polobs.pt 

 polobs@ics.uminho.pt 

http://www.polobs.pt/
mailto:polobs@ics.uminho.pt

