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APRESENTAÇÃO DA MESA-REDONDA 

Em dezembro de 1948 foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos da UNESCO que, teoricamente, 

deveria passar a ser um objetivo a ser atingido por todos os povos e nações. Dos trinta artigos que compõem a 

declaração, dois integram referências explícitas às questões culturais: no artigo 22º é referido que “todo ser humano, 

como membro da sociedade, tem direito […] à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de 

acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos […] culturais indispensáveis à sua dignidade e ao 

livre desenvolvimento da sua personalidade”; e no artigo 27º é referido que “todo ser humano tem o direito de 

participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico […, bem 

como] à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística 

da qual seja autor” (UNESCO, 1948). 
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A 2 de abril de 1976 a Assembleia Constituinte aprovou a Constituição da República Portuguesa. No que concerne ao 

que pode ser designado de Constituição Cultural da República Portuguesa, pode afirmar-se que a República 

Portuguesa é um Estado de direito democrático que visa a realização da democracia cultural baseada, “por um lado, 

na generalização do acesso à cultura e à fruição cultural e, por outro lado, na participação social na definição da 

política cultural” (Canotilho & Moreira, 2007). 

Uma análise, mesmo que superficial, da situação, nacional e internacional, que se vive em 2016 permite perceber 

claramente que, quase 70 anos depois da declaração da UNESCO e 40 anos depois da aprovada a Constituição da 

República Portuguesa, muito está por fazer até que, por exemplo, o Estado Português cumpra a sua tarefa 

fundamental de criar condições culturais que promovam e garantam a independência nacional, a promoção do bem-

estar e da qualidade de vida da população através da efetivação dos direitos culturais, e a proteção e valorização do 

património cultural. 

Com este pano de fundo, vai realizar-se, no âmbito que do Congresso “Direito, Justiça e Sociedade no Tempo 

Presente” que vai decorrer nos dias 4 e 5 de julho de 2016, no Porto, na Universidade Portucalense, a Mesa-redonda 

“Direitos e Deveres Culturais: Cooperação e Internacionalização” para, combinando uma abordagem teórica com 

casos práticos, se tentar perceber: Como é que o cumprimento dos direitos e deveres culturais concorreram para o 

estado da Sociedade no Tempo Presente?; e Como é que a Cooperação e a Internacionalização podem concorrer para 

a integração e o desenvolvimento culturais?. 

A mesa-redonda constitui a 10ª Ação do 2CN-CLab, que visa promover a discussão crítica e construtiva sobre as 

redes de cooperação cultural, e que está a ser promovido no âmbito do projeto “Redes de Cooperação Cultural 

Transnacionais: Portugal europeu, lusófono e iberoamericano” [www.culturalcooperationnetworks.wordpress.com], 

que está a ser desenvolvido, com o apoio da FCT (SFRH/BPD/101985/2014), em Portugal, em Espanha e no Brasil. 
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