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2ª AÇÃO 

 

 

Tertúlia Dialógica 
Cooperação e Cooperativismo 

 

 

 

18 de fevereiro – 17:00 

Instituto Paulo Freire de Portugal, Centro de Recursos Paulo Freire e 
Centro de Investigação e Intervenção Educativas da  
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 

Universidade do Porto, Portugal  



 

2CN-CLab 
 

2nd ACTION 2016 
February, 18th – 17:00 – Dialogic Tertúlia 

 

Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Porto, Portugal 

General coordinator Manuel Gama [mea0911@gmail.com] supported by FCT [SFRH/BPD/101985/2014] 
www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com 

 
 
 

Cooperação e Cooperativismo 

17:00 || Visualização do Documentário "Linha Vermelha" de José Filipe Costa (2011) 

18:30 || Tertúlia Dialógica – Moderação Eunice Macedo (CIIE, FPCE-UP, Portugal) 

19:30 || Encerramento dos Trabalhos “2CN-CLab: Um laboratório criativo para promover as redes de 
cooperação cultural” – Manuel Gama (CECS-UM, ESE-IPVC, Portugal) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

O Instituto Paulo Freire de Portugal e o Centro de Investigação e Intervenção 

Educativas da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto decidiram associar-se ao 2CN-CLab explorando sinergias 

já desenvolvidas com Manuel Gama, através da sua participação em iniciativas 

desenvolvidas por estas organizações, no âmbito da explicitação e 

experimentação da modalidade de ‘tertúlia dialógica’. Para além da nova 

oportunidade de ‘ensaiar’ a tertúlia dialógica, a proposta que nos foi apresentada 

insere-se nos objectivos quer do Instituto quer do Centro de fazerem parte do 

movimento de construção de redes de cooperação cultural crítica. O debate das 

questões da cooperação e do cooperativismo é particularmente estimulante e 

assume particular relevância para organizações implicadas na produção de 

conhecimento numa articulação com as vidas e vivências de pessoas reais cuja 

cidadania é frequentemente desafiada. 

Eunice Macedo 

 
 

 


