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APRESENTAÇÃO 

Nos últimos anos a relevância da cultura para o desenvolvimento sustentável tem sido sublinhado reiteradamente e as redes, 

enquanto estruturas organizacionais policentradas caracterizadas pela horizontalidade do processo de comunicação interno, 

têm sido encaradas como um dos contextos privilegiados para fomentar a cooperação. Não obstante, a recorrente ausência de 

estratégias consistentes, nomeadamente no que concerne à estratégia de comunicação estratégica, tem concorrido para que 

as redes de cooperação cultural não sejam uma prática ancorada, de tal forma que as prioridades do Programa Europa 

Criativa para o período 2014-2020 voltam a sublinhar a importância de apostar no trabalho em rede para se reforçar o setor 

cultural e criativo europeu. 

As redes, enquanto modelo de organização social, e a cooperação, enquanto forma de intervenção cultural, não são invenções 

contemporâneas, mas é indiscutível que a revolução tecnológica que se iniciou na década de sessenta do século XX provocou 

alterações significativas nos processos de comunicação contribuindo de forma decisiva para fazer surgir uma nova estrutura 

social dominante, que apesar de ter contradições representa uma transformação qualitativa da experiência humana; e para 

que o processo de globalização tenha adquirido uma dinâmica tal que se tornou inevitável a procura de novas e mais 

imaginativas estratégias para fazer face aos efeitos da glocalização. A promoção de redes de cooperação cultural – formais ou 

informais e de escala local, regional, nacional ou transnacional –, mais que um perigo, deve por isso ser encarada como uma 

oportunidade, tanto mais que estas podem potenciar o amplamente reconhecido papel que a cultura pode ter, 

nomeadamente, no desenvolvimento sustentável à escala local, regional ou transfronteiriça. 

A implementação e a participação em redes depende de múltiplos factores, como por exemplo a afinidade entre os integrantes 

ou disponibilidade para promover processos de mudança de forma a desenvolver programas de melhoria continuada, sendo 

que aspetos relacionados com os processos de comunicação e de liderança, associados a dificuldades técnicas e de confiança 

entre os membros das redes, têm sido apontados como alguns dos entraves à cooperação em rede. Estas poderão ser 

algumas das condicionantes que têm contribuído para que o trabalho em rede em Portugal no setor cultural esteja, à primeira 

vista, a ser entendido mais na perspetiva da criação de um conjunto de infraestruturas do que o estabelecimento de uma teia 

densa de relações; e para que a participação portuguesa em redes de cooperação cultural transnacionais possa estar em linha 

com a fraca internacionalização dos profissionais do setor cultural e criativo nacionais e europeus. 

Por tudo isso, considerou-se pertinente e relevante desenvolver um projeto de investigação internacional 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. 
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CHAMADA DE TRABALHOS 

“Redes de Cooperação Cultural Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano” é um projeto de investigação de 

pós-doutoramento, apoiado pela FCT com a referência SFRH/BPD/101985/2014, que está a ser desenvolvido em Portugal 

(CECS-UM), em Espanha (FCC-USC) e no Brasil (ECA-USP). 

O projeto visa, através do diagnóstico de fatores críticos de sucesso do processo de comunicação no seio de redes e entre 

redes, 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. 

O plano de trabalhos da investigação, que se iniciou em fevereiro de 2015 e termina em janeiro de 2021, 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 visam promover a discussão crítica e construtiva 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). 

A Comissão Científica do Congresso convida todos os interessados a apresentar comunicações que sejam contributos 

substantivos para a reflexão e intervenção no domínio da gestão de redes culturais, nomeadamente no que concerne a aspetos 

relacionados com os seguintes tópicos: Políticas Culturais; Cooperação Cultural; Comunicação Intercultural; Comunicação 

Estratégica e Organizacional; Capacitação dos profissionais do setor cultural e criativo; Mobilidade e Internacionalização. 

As comunicações selecionadas serão agrupadas em painéis temáticos: cada painel terá a duração de 90 minutos, será 

constituído por quatro comunicações de 12 minutos e no final das comunicações haverá um período de debate dos trabalhos 

apresentados. 

Os resumos das propostas de comunicações devem ser submetidos, até ao dia 29 de fevereiro de 2016 29 de março de 

2016, no formulário online. As propostas de comunicações serão avaliadas, sob anonimato, por dois membros dos três 

centros de investigação envolvidos no projeto tendo em conta a sua contribuição original para a temática tratada, o uso de 

fontes relevantes e a clareza na exposição dos argumentos. Os autores serão notificados da decisão até ao dia 30 de abril de 

2016. O primeiro autor das propostas selecionadas deverá efetuar a sua inscrição no Congresso até ao dia 31 de maio de 

2016 através do formulário online e enviar o texto integral da comunicação por correio eletrónico até ao dia 30 de junho de 

2016, de forma a possibilitar a sua publicação no E-book do Congresso. 
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COMISSÃO CIENTÍFICA 

 Helena Sousa (helena@ics.uminho.pt), CECS, Universidade do Minho  

 Manuel Gama (mea0911@gmail.com), CECS, Universidade do Minho  

 Maria Imacolata Vassallo de Lopes (immaco@usp.br), ECA, Universidade de São Paulo  

 Moisés de Lemos Martins (moisesm@ics.uminho.pt), CECS, Universidade do Minho 

 Xosé López Garcia (xose.lopez.garcia@usc.es), FCC, Universidade de Santiago de Compostela  

 

ESTRUTURA PROVISÓRIA DO PROGRAMA 

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

16 de novembro de 2016 – Sala dos Atos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho 

08:30 || Receção dos Participantes 

09:00 || Sessão de Abertura 

09:30 || Conferência Inaugural “As Redes como Espaço de Cooperação” 

11:00 || Pausa para Café 

11:30 || Painéis Temáticos de Comunicações 

13:00 || Almoço Livre 

14:30 || Mesa Redonda “Redes de Cooperação Cultural no Espaço da Lusofonia” 

16:30 || Pausa para Café 

17:00 || Painéis Temáticos de Comunicações 

18:30 || Conferência de Encerramento “A Lusofonia com Espaço de Cooperação” 

 

DATAS IMPORTANTES PARA A SUBMISSÃO DE RESUMOS DE PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO 

 Até 29 de fevereiro de 2016 29 de março de 2016: Submissão do Resumo da Proposta de Comunicação no 

formulário disponível em http://goo.gl/forms/j6MppxHN5U 

 Até 30 de abril 2016: Notificação de Aceitação da Proposta de Comunicação 

 Até 31 de maio de 2016: Inscrição do primeiro autor da Comunicação no Congresso através do formulário disponível 

em http://goo.gl/forms/H8r7Us5ooN 

 Até 30 de junho de 2016: Envio do texto integral da Comunicação por correio eletrónico (mea0911@gmail.com) 

mailto:helena@ics.uminho.pt
mailto:mea0911@gmail.com
mailto:immaco@usp.br
mailto:moisesm@ics.uminho.pt
mailto:xose.lopez.garcia@usc.es
http://goo.gl/forms/j6MppxHN5U
http://goo.gl/forms/H8r7Us5ooN
mailto:mea0911@gmail.com
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS DE PROPOSTAS DE COMUNICAÇÃO 

 Submissão dos resumos das propostas de comunicação feita obrigatoriamente através de formulário disponível em 

http://goo.gl/forms/j6MppxHN5U 

 Cada participante poderá ser primeiro autor de apenas uma proposta 

 Línguas: Português, Castelhano ou Inglês 

 Extensão máxima do resumo da proposta de comunicação: 300 palavras 

 Extensão do texto integral da comunicação: mínimo de 5000 palavras e máximo de 8000 palavras 

 Estrutura base do texto integral da comunicação: Titulo; Identificação dos autores (Nome, Filiação Institucional, 

Cidade, País); Resumo (até 200 palavras); 3 a 5 palavras-chave; Corpo do texto (citações, referências, tabelas, 

gráficos e imagens ao longo do corpo texto; notas de rodapé numeradas sequencial e colocadas no final de cada 

página); Financiamento e Agradecimentos (quando aplicável); Referências; Nota biográfica (até 150 palavras – Nome, 

Endereço Eletrónico, Nota Biográfica) 

 Os estilos de citação e de formatação do texto integral da comunicação devem seguir o “Manual de publicações – 

Livro de Estilo das Edições do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade” disponível para consulta em 

http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf 

 

CUSTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES COM COMUNICAÇÃO* 

 40 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de 

Compostela e da Universidade de São Paulo 

 60 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino 

 80 EUR: Docentes, Investigadores e Profissionais do Setor Cultural e Criativo 

 

CUSTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES SEM COMUNICAÇÃO** 

 A partir de 1 de junho de 2016 

o 15 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de 

Compostela e da Universidade de São Paulo 

o 30 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino 

o 60 EUR: Docentes, Investigadores, Profissionais do Setor Cultural e Criativo, Público em Geral 

http://goo.gl/forms/j6MppxHN5U
http://www.comunicacao.uminho.pt/upload/docs/cecs/manual_de_publicacao_v1.pdf
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 Até 31 de maio de 2016 

o 10 EUR: Estudantes, Docentes e Investigadores da Universidade do Minho, da Universidade de Santiago de 

Compostela e da Universidade de São Paulo 

o 15 EUR: Estudantes de outras instituições de ensino 

o 30 EUR: Docentes, Investigadores, Profissionais do Setor Cultural e Criativo, Público em Geral 

 

*(Inclui toda a documentação do Congresso, certificado de participação, pausas para café 

e publicação do texto da comunicação no E-book do Congresso). 

**(Inclui toda a documentação do Congresso, certificado de participação e pausas para café). 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 Alojamento [algumas sugestões] 

o Meliã Braga Hotel & SPA – http://www.meliabraga.com 

o Hotel Lamaçães – http://www.hotel-lamacaes.com 

o Basic Braga By Axis Hotel – http://www.axishoteis.com/en/Axis-Basic-Braga/Hotel.aspx 

o Hotel da Estação – http://www.hotelbragaestacao.com/ 

o Braga Pop Hostel – http://www.bragapophostel.blogspot.pt 

 Refeições 

o A Universidade do Minho tem quatro serviços de refeição: a cantina, um grill self-service, um restaurante e 

vários bares com refeições ligeiras. 

o Junto ao campus universitário existe também um vasto conjunto de restaurantes com refeições económicas 

e de serviço rápido. 

 Transportes 

o Get Bus – http://www.getbus.eu/index.php?seccao=2lang=pt 

o Comboios de Portugal – https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios 

o Rede Nacional de Expressos – http://www.rede-expressos.pt/ 

o Táxis Andique – http://www.taxisbraga.pt/  

o Transportes Urbanos de Braga – http://www.tub.pt/ 

http://www.meliabraga.com/
http://www.hotel-lamacaes.com/
http://www.axishoteis.com/en/Axis-Basic-Braga/Hotel.aspx
http://www.hotelbragaestacao.com/
http://www.bragapophostel.blogspot.pt/
http://www.getbus.eu/index.php?seccao=2lang=pt
https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios
http://www.rede-expressos.pt/
http://www.taxisbraga.pt/
http://www.tub.pt/

