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1ª AÇÃO 

 

 

Seminário-Almoço 
Cooperação e Inovação para Boas Práticas 

 

 

 

13 de janeiro – 11:00 

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

  



 

2CN-CLab 
 

1ST ACTION 2016 
January, 13TH – 11:00 – Lunch-Seminar 

 

High School of Education, Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Portugal 

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

 
 
 

Cooperação e Inovação para Boas Práticas 

11:00 || Receção dos Participantes 

11:15 || Abertura dos Trabalhos [Anfiteatro] – Anabela Moura (ESE-IPVC, Portugal) 

11:30 || Comunicação “2CN-CLab” – Manuel Gama (CECS-UM, ESE-IPVC, Portugal) 

12:00 || Comunicação “Europe Engage – Developing a Culture of Civic Engagement through Service-
Learning within Higher Education in Europe” – Pilar Aramburuzabala (UAM, Espanha) 

12:30 || Debate – Moderação Adalgisa Pontes (ESE-IPVC, Portugal) 

12:50 || Encerramento da Sessão – Moisés de Lemos Martins (CECS-UM, Portugal) 

13:00 || Almoço [Cantina] 

14:30 || Visita de Trabalho “Ao Norte – Associação de Produção e Animação Audiovisual” 

15:00 || Reunião de Trabalho “Europe Engage” 
 

 
 

 
 

 

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 ESE-IPVC, através dos cursos de Gestão Artística e Cultural, decidiu associar-se 

ao 2CN-CLab, articulando-o com o projeto “Europe Engage - Developing a 

Culture of Civic Engagement through Service-Learnig within Higher Education in 

Europe”, que privilegia o “Serviço de Aprendizagem” como abordagem 

pedagógica, envolvendo uma reflexão multidisciplinar sobre teorias e práticas 

orientadas para a investigação e intervenção cívica na e com a comunidade. 

Representantes de vários cursos do IPVC, reunirão no próximo dia 13 de janeiro 

em Viana do Castelo para pensar novas formas de promoção de uma cultura 

viva e dinâmica da teoria e prática científica, dando assim continuidade à 

investigação desenvolvida na ESE-IPVC nos projectos “Images & Identity” 

(http://www.image-identity) e “Creative Connections” 

(http://creativeconnexions.eu/pt/.eu), à cooperação nacional e internacional e à 

participação em redes de investigação. 

Anabela Moura 

 
 

 


