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Communication 

Bom dia a todos! 

É com enorme prazer que estou aqui, em Viana do Castelo, para fazer o lançamento do 2CN-CLab. 

Viana do Castelo terá sempre para mim um peso simbólico nesta minha relação com a academia e com o meu 

percurso enquanto investigador: foi para Viana do Castelo que eu decidi vir para, 2 cursos superiores incompletos e 

12 anos de experiência profissional depois, tentar encontrar outras formas de intervir numa realidade que hoje, 8 

anos depois, ainda está longe de ser a aceitável! 

Uma licenciatura, um mestrado e um doutoramento depois, e eis-me aqui, na mesma sala, perante alguns dos 

protagonistas desse percurso – a coordenadora da licenciatura, o orientador de mestrado, os orientadores de 

doutoramento, a orientadora do pós-doutoramento e o diretor do centro de investigação – para dar início a um 

laboratório criativo que visa promover a discussão crítica e construtiva sobre as redes de cooperação cultural. 

Redes porque, segundo alguns autores, elas podem constituir o grau zero de uma política cultural coerente, 

consistente, concertada e consequente. 

http://orcid.org/0000-0002-5950-1956
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Cooperação porque se acredita que a cooperação, enquanto processo social deliberado, consciente e voluntário, 

baseado em relações humanas e associativas, é fundamental, pelo menos, para a procura de respostas e soluções 

para problemas comuns da contemporaneidade. 

Cultura que, numa altura em que se pode afirmar que está numa fase liquido-moderna feita à medida da 

(voluntariamente perseguida, ou suportada como obrigatória) liberdade de escolha individual, urge recentrar. 

Laboratório porque se pretende promover um espaço de experimentação de formas de discussão e intervenção que 

concorram, efetivamente, para uma mudança do paradigma vigente. 

Criativo porque se vai, de formas diversas, procurar novas abordagens para problemas velhos. 

Não obstante estarmos a 13 de janeiro 2016 e de, neste momento, já estarem envolvidas no 2CN-CLab cerca de 16 

instituições portuguesas e espanholas, a verdade é que este laboratório criativo só começou a ser pensado em 

outubro de 2015, depois de algumas reuniões no CECS-UM e de muitas caminhadas pelo Porto – dizem que 

caminhar estimula a criatividade e para mim essa tem sido uma experiência que não dispenso. 

Para se perceber como é que, em dois meses, foi possível montar este ano experimental do 2CN-CLab é importante 

relembrar, por um lado, que este laboratório está a ser desenvolvido no âmbito de um projeto de pós-doutoramento e, 

por outro lado, a metodologia que foi aplicada para desenhar toda a iniciativa. 

Cá vão alguns dados, ainda que sucintos, do projeto de pós-doutoramento. 

Em 2014, depois da análise de um conjunto de estudos recentes sobre o setor cultural e o papel que este pode ter no 

desenvolvimento sustentado, considerou-se pertinente e relevante desenvolver um projeto que, inspirado no 

politeísmo metodológico e na importância de articular preocupações académicas com uma exigência de intervenção 

cívica que os Estudos Culturais encerram, procurasse analisar e intervir sobre as redes de cooperação cultural 

transnacionais a partir da realidade portuguesa. 

E foi assim que surgiu “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano”, 

um projeto de investigação de pós-doutoramento que está a ser desenvolvido no Centro de Estudos de Comunicação 

e Sociedade da Universidade do Minho, na Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade de Santiago de 

Compostela e na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 

O projeto tem como objetivo principal fomentar e qualificar as práticas de trabalho em rede dos profissionais e das 

organizações do setor cultural e criativo portugueses, 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, e, em última instância, para reafirmar o papel central que a 

cultura pode ter para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo que a Europa tanto anseia. 
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Para se atingir o objetivo macro enunciado, foram definidos cinco objetivos específicos: 

1) Estudar os principais modelos internacionais de redes de cooperação cultural transnacionais, com especial atenção 

aos contextos europeu, lusófono e iberoamericano, procurando efetuar uma análise comparada e identificar, a partir 

um conjunto de boas práticas, os modelos mais adaptados à realidade portuguesa; 

2) Mapear as redes culturais existentes em Portugal; 

3) Analisar as relações, internas e externas, estabelecidas nas redes de cooperação cultural nacionais identificadas; 

4) Analisar o processo e a estratégia de comunicação das redes de cooperação cultural nacionais identificadas; 

5) Identificar e apresentar as condições para o estabelecimento de um ambiente potenciador para a promoção de 

redes de cooperação cultural em contexto nacional e para a participação dos profissionais e das organizações do setor 

cultural e criativo portugueses em redes transnacionais. 

Para se atingirem os cinco objetivos específicos definidos foi concebido um plano de trabalhos a seis anos que integra 

4 tarefas macro com as seguintes designações: 

Tarefa 1 – Boas Práticas Internacionais de Redes de Cooperação Cultural Transnacionais – que visa atingir o 

Objetivos Específico 1 

Tarefa 2 – Redes Culturais Portuguesas – que visa atingir o Objetivos Específico 2 

Tarefa 3 – Densidade e Expressividade das Redes de Cooperação Cultural Portuguesas - que visa atingir o Objetivo 

Específico 3 e o Objetivo Específico 4 

Tarefa 4 – Dinâmica e Transnacionalidade para as Redes de Cooperação Cultural – que visa atingir o Objetivo 

Específico 5. 

A fase preparatória do projeto iniciou-se em fevereiro de 2015 e foi nessa altura que se considerou oportuno criar 

uma plataforma na internet de livre acesso que funcionasse, numa primeira fase, como uma ferramenta para a 

compilação e a divulgação de material que vai sendo recolhido sobre a temática das redes culturais, e que, a médio 

prazo, se fosse transformando num espaço de referência no que concerne à promoção da discussão e da produção 

científicas sobre temas relacionados com a gestão de redes de cooperação cultural transnacionais. 

Em julho de 2015 foi disponibilizado na internet o espaço www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com e criado 

um formulário online para permitir o registo voluntário de redes culturais: fruto deste trabalho é possível acompanhar 

em tempo real a evolução do projeto e prevê-se que durante o ano de 2016 estejam registadas cerca de 1000 

organizações nacionais e transnacionais. 

http://www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com/
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Porque uma investigação só faz sentido se o conhecimento produzido for disseminando, ao longo dos seis anos do 

projeto serão também dinamizados, nacional e internacionalmente, momentos de partilha e de discussão crítica e 

construtiva sobre as redes de cooperação cultural. 

O plano de trabalhos integra a realização de três Congressos Internacionais: o primeiro em Portugal no ano de 2016, 

o segundo em Espanha no ano de 2018 e o terceiro no Brasil no ano de 2020. Os congressos internacionais visam 

promover a discussão sobre as redes de cooperação cultural transnacionais, respetivamente, no contexto lusófono, no 

contexto europeu e no contexto iberoamericano. 

O Congresso Internacional “Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Um olhar sobre a realidade lusófona” 

ocorrerá no dia 16 de novembro de 2016 na Sala de Atos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho 

(Braga – Portugal). 

Paralelamente aos encontros científicos que serão organizados no âmbito do projeto, vão realizar-se sessões 

integradas em encontros promovidos por outras universidades internacionais e, em novembro de 2015, decidiu 

implementar-se o 2CN-CLab. 

Cá vão agora alguns dados, ainda que sucintos, sobre a metodologia aplicada no desenho do 2CN-CLab para depois 

concluir com a apresentação do calendário provisório para 2016. 

Como já foi referido, 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. 

Quando se começou a pensar no laboratório, não se definiu um formato específico de ações a desenvolver. O formato 

das ações deveria ser flexível variando, nomeadamente, em função do contexto onde seriam promovidas - poderiam 

ser sessões mais teóricas em jeito de conferência, sessões de partilha de experiências, ou sessões eminentemente 

práticas de apoio ao desenho e implementação de projetos de redes culturais. 

Porque em 2016 eu vou estar um período em Santiago de Compostela, decidiu-se que, neste primeiro ano, o 2CN-

CLab deveria desenrolar-se, de forma experimental em Portugal e Espanha. 

O passo seguinte consistiu em fazer um levantamento, junto da minha rede de contactos e da rede de contactos do 

centro de investigação, das instituições de ensino superior, portuguesas e espanholas, que poderiam estar 

interessadas em associar-se ao projeto. 

A meta mais otimista que se queria alcançar seriam 12 ações ao longo do ano de 2016. 

A 19 de novembro de 2016 foram enviados os primeiros emails com uma explicação muito simples do projeto e com 

o desafio para acolherem uma ação de curta duração (no máximo um dia) em que o tema, o formato e os 
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destinatários estava completamente em aberto. Como se costuma dizer, tinham carta-branca para proporem o que, 

dentro da grande área do projeto, achavam que era mais adequado. 

No mesmo dia começam a chegar pedidos de esclarecimentos, nomeadamente sobre o funcionamento das ações e 

os custos que implicariam. As negociações avançaram com as diferentes instituições que manifestaram interesse em 

se associarem. Havia que conciliar os calendários, as temáticas e começar a selecionar os participantes. Com o 

avançar do processo percebe-se que a adesão excede as expectativas – quer no que diz respeito ao número de 

instituições associadas que neste momento é de 15 (8 portuguesas e 7 espanholas); quer no que diz respeito à 

tipologia das ações (vamos ter, por exemplo, uma reunião para um grupo restrito de investigadores da Universidade 

de Santiago de Compostela e integrar um Congresso Internacional que a Universidade de Coimbra está a organizar 

com duas universidades brasileiras. 

Apesar de, neste momento, o calendário do 2CN-CLab para o ano de 2016 ainda ser provisório, pois há algumas 

datas que vão sofrer ajustes em função da associação com outros eventos que as entidades acolhedoras estão a 

organizar e em função de novas confirmações de adesão como a que aconteceu ontem por parte do Instituto 

Politécnico de Bragança, segue-se uma brevíssima viagem pelo 2CN-CLab 2016. 

Assim, neste momento já está confirmada a realização de 16 ações do 2CN-CLab em 2016: 

Janeiro 

1. Seminário-Almoço: Cooperação e Inovação para Boas Práticas 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Portugal 

Fevereiro 

2. Tertúlia Dialógica: Cooperação e Cooperativismo 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Porto, Portugal 

Março 

3. Simpósio: Redes de Cooperação Cultural como Espaços de Desenvolvimento 

Faculdade de Comunicação, Universidade de Sevilha, Espanha 

4. Reunião: 2CN-CLab em Espanha 

Faculdade de Ciências da Comunicação, Universidade Santiago de Compostela, Espanha 

5. Seminário: Caretos de Vinhais práticas culturais e cooperação 

Instituto Politécnico de Bragança, Portugal 
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Abril 

6. Tertúlia Dialógica: Comunicação, Poder e Contrapoder na Sociedade em Rede 

Faculdade de Filosofia e Ciências da Educação, Universidade de Valencia, Espanha 

7. Seminário: Experiências Ibéricas de Redes Culturais e Criativas 

Campus de Vicálvaro, Universidade Rei Juan Carlos, Espanha 

Maio 

8. Aula-Debate: Boas Práticas Internacionais de Redes de Cultura 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade do Algarve, Portugal 

Junho 

9. Mesa-redonda: Animação Sociocultural como forma de Cooperação Cultural 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Instituto Politécnico Leiria, Portugal 

Julho 

10. Congresso: Património Cultural, Redes e Cooperação 

Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, Portugal 

Agosto 

11. Café Cultural: Crowdfunding e Cowork no Setor Cultural 

Instituto de Ciências Sociais, Universidade do Minho, Portugal 

Setembro 

12. Encontro: Criatividade na formação de Redes Culturais 

Faculdade de Ciências Sociais e da Comunicação, Universidade de Vigo, Espanha 

13. Mesa-redonda: Comunicação e Divulgação de Ciência em Rede 

Universidade Católica Portuguesa, Portugal 

Outubro 

14. Seminário: Mediação Cultural – A rádio nas práticas culturais dos jovens 

Faculdade de Comunicação, Universidade Pontifica de Salamanca, Espanha 

Novembro 

15. Jornadas: Cultura Digital e Criação de Redes Culturais 

Campus Puerta de Toledo, Universidade Carlos III de Madrid, Espanha 
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Dezembro 

16. Seminário: Experiências Transfronteiriças de Cooperação Cultural 

Faculdade de Ciências da Comunicação, Universidade Santiago de Compostela, Espanha 

A terminar esta apresentação, resta-me desafia-los a todos para irem acompanhando o projeto através do site, ou 

através da participação ativa em alguma das ações do 2CN-CLab. 

Resta-me ainda agradecer, mais uma vez, ao IPVC, na pessoa da professora Anabela Moura, por ter decidido 

associar-se ao projeto 2CN-CLab e à professora Pilar por ter vindo de Madrid de propósito para partilhar connosco o 

projeto “Europa Engage”, projeto esse que é particularmente relevante neste contexto uma vez que é fruto da 

cooperação entre 12 instituições de ensino superior europeias que decidiram juntar-se para desenvolveram um 

projeto que visa promover uma cultura de participação cívica no Ensino Superior na Europa através da metodologia de 

Serviço-Aprendizagem. 

Penso que está tudo por agora, estou disponível para na altura do debate esclarecer alguma dúvida. Passo, por isso 

agora, a palavra à professora Pilar. 


