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Animação Sociocultural como forma de Cooperação Cultural 

14:30 || Receção dos participantes 

15:00 || Abertura – Rui Matos (Diretor da ESECS-IPL) e Maria de São Pedro Lopes (ESECS-IPL) 

15:15 || Visualização do Documentário “P-Stage: IV Estágio Internacional de Atores”, realização de Andrzej Kowalski, 2015. 

16:15 || Debate – Moderação Jenny Sousa (ESECS-IPL) 

16:45 || Coffee-break 

17:15 || Mesa-redonda “Cooperação na Animação e Animação na Cooperação” – Moderação Jenny Sousa (ESECS-IPL) 

“Nodo Português da Rede Iberoamericana de Animação Sociocultural” – Ana Fontes (ESECS-IPL, RIA-Portugal) 

“Rede Inducar – Organização para a promoção da educação não formal e da integração social” – Andreia Soares (Rede 
Inducar) 

“Projeto Museo Mundial” – Antónia Barreto e Filipe Santos (ESECS-IPL) 

“Leiria Concelho Educador - culturas sem fronteiras” - Anabela Frazão (Câmara Municipal de Leiria) 

18:15 || Debate 

18:40 || Síntese – Manuel Gama (CECS-UM, ESE- IPVC) 

19:00 || Lançamento do livro “Intervenção na Velhice Contemporânea: um estudo sobre a adaptação à perda emocional 
profunda”, de Jenny Sousa 

Lançamento em ebook do “1º Caderno de Intervenção Cultural e Educação Artística: experiências em animação, artes e 
educação”, organizado por Catarina Barreira e Maria de São Pedro Lopes 

 

 
 

 

 

Promovido no âmbito do projeto de investigação de pós-doutoramento “Redes de 

Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e 

iberoamericano”, que está a ser desenvolvido, com o apoio da FCT 

(SFRH/BPD/101985/2014), no CECS-UM (Portugal), na FCC-USC (Espanha) e 

na ECA-USP (Brasil), o 2CN-CLab visa promover a discussão crítica e construtiva 

sobre as redes de cooperação cultural e, desta forma, sensibilizar e capacitar os 

envolvidos para a participação em organizações desta natureza. O formato das 

ações incluídas no 2CN-CLab é muito flexível pois varia, nomeadamente, em 

função do contexto onde são promovidas - podem ser sessões mais teóricas, 

sessões de partilha de experiências, ou sessões práticas. O 2CN-CLab desenrola-

se, de forma experimental no ano de 2016, em 15 instituições portuguesas e 

espanholas, para, em 2017, se expandir a outras latitudes. Mais informações 

sobre o 2CN-CLab podem ser obtidas em www.culturalcooperationnetworks.com. 

Manuel Gama 

A ESECS-IPL, através dos seus cursos de Mestrado em Intervenção e Animação 
Artísticas, da Licenciatura em Animação Cultural e dos Cursos Técnico Superior 
Profissional em Intervenção Sociocultural e Desportiva e Intervenção em Espaços 
Educativos, em articulação com o projeto «Museu Mundial», decidiu associar-se 
ao 2CN-CLab, seguintes razões: 
 Pela oportunidade de reflexão sobre as práticas de intervenção cultural 

abordadas no âmbito da formação de animadores e de mediadores 
socioculturais; 

 Pelo facto de todos os estudantes do Mestrado de Intervenção e Animação 
Artística estarem neste momento envolvidos em projetos de investigação 
na área da intervenção cultural e da educação artística; 

 Pela dimensão das redes culturais que se têm estabelecido com países da 
lusofonia, através de projetos que a ESECS-IPL, através dos seus 
docentes, tem desenvolvido nesse âmbito; 

 Pelo facto de, neste momento, a coordenação da RIA/Portugal estar 
sediada em Leiria.  

Assim sendo, esta parceria poderá contribuir para uma partilha de experiências 
sobre projetos em desenvolvimento e para uma reflexão mais aprofundada sobre 
a formação em curso nesta instituição, contribuindo, desta forma, para o 
alargamento de redes de cooperação e intervenção cultural transnacionais. 

Maria de São Pedro Lopes 
Jenny Sousa 

Ana Fontes 
 

 


