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Boas Práticas Internacionais de Redes de Cultura 

15:00 || Manuel Gama (CECS-UM, ESE-IPVC, Portugal) & Dália Paulo (CML, Portugal) 

 

15:00 || Receção do Participantes 

15:00 || Aproximação ao conceito de rede 

15:00 || Cultura de Redes Culturais 

15:00 || Portugal nas redes do Europa Criativa 

15:00 || Práticas Internacionais de Redes de Cultura 

17:30 || Encerramento da Sessão 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 FCHS-UAlg e o CIAC, através do Mestrado e Doutoramento em Comunicação, 

Cultura e Artes e das Licenciaturas em Património Cultural e Arqueologia e Artes 

Visuais, decidiu associar-se ao 2CN-CLab que pretende promover uma reflexão 

multidisciplinar sobre teorias e práticas orientadas para a investigação e 

intervenção cívica na e com a comunidade no campo da Cultura e das Artes. 

Representantes dos diversos cursos da Faculdade, bem como investigadores 

ligados ao CIAC e profissionais da área da Cultura da região, estarão presentes 

na 8ª Ação do 2CN-CLab, no intuito de promover uma discussão profícua sobre 

uma questão premente no atual quadro de produção, difusão e disseminação de 

artes na contemporaneidade, dando ainda continuidade aos projetos que o CIAC 

vem desenvolvendo no campo da promoção da literacia mediática e da criação 

de plataformas digitais de divulgação e de promoção do património cultural 

material e imaterial da região e do país, integrados no contexto mundial. 

Mirian Tavares 

 
 

 


