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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Aviso do Chefe do Executivo n.º 1/2008

Considerando que a República Popular da China efectuou, 
em 30 de Janeiro de 2007, junto do Secretário-Geral da Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, o 
depósito do seu instrumento de ratificação da Convenção sobre 
a Protecção e a Promoção da Diversidade das Expressões Cultu-
rais, adoptada em Paris, em 20 de Outubro de 2005 (Convenção), 

Mais considerando que, nessa mesma data, a República Po-
pular da China, notificou que a Convenção se aplica à Região 
Administrativa Especial de Macau;

Considerando igualmente que a Convenção, em conformida-
de com o seu artigo 29.º, entrou internacionalmente em vigor 
para a República Popular da China, incluindo a sua Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, em 30 de Abril de 2007;

O Chefe do Executivo manda publicar, nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 da Região Administrativa Especial 
de Macau:

— a parte útil da notificação relativa à aplicação da Conven-
ção na RAEM efectuada pela República Popular da China, em 
língua inglesa, tal como enviada ao depositário, acompanhada 
das respectivas traduções para as línguas chinesa e portuguesa; e

— a Convenção na sua versão autêntica em língua chinesa, 
acompanhada da respectiva tradução para a língua portuguesa 
efectuada a partir dos seus diversos textos autênticos.

Promulgado em 28 de Dezembro de 2007.

O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 1/2008號行政長官公告

鑑於中華人民共和國就二零零五年十月二十日在巴黎通過

的《保護和促進文化表現形式多樣性公約》（以下簡稱“公

約”），於二零零七年一月三十日向聯合國教育、科學及文化

組織總幹事交存批准書；

又鑑於中華人民共和國於交存批准書的同日以照會作出通

知，公約適用於澳門特別行政區；

同時，根據公約第二十九條的規定，公約自二零零七年四

月三十日起在國際上對中華人民共和國生效，包括對澳門特別

行政區生效；

行政長官根據澳門特別行政區第3/1999號法律第六條第一

款的規定，命令公佈：

——中華人民共和國送交保管實體關於公約適用於澳門特

別行政區的通知書英文文本的適用部分及相應的中、葡文譯

本；

——公約的中文正式文本及以該公約各正式文本為依據的

葡文譯本。

二零零七年十二月二十八日發佈。

行政長官 何厚鏵

––––––––––

Notification

(Document Ref. 2007/DPC/012 of 30 January 2007;
Ref.: Document LA/GEN/BM/2007/052)

“(…)

Instructed by my government, I have the honor to transmit to you the Instrument of Ratification of the People’s Republic of Chi-
na (PRC) to the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions done in Paris on 20 October, 
2005 (hereinafter referred to as “the Convention”) and to state the following on behalf of the Government of the People’s Republic 
of China as follows:

In accordance with the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the PRC and the Basic Law of the Macao 
Special Administrative Region of the PRC, the Government of the PRC decides that the Convention applies to the Hong Kong 
Special Administrative Region and the Macao Special Administrative Region.

(…)”
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通知書

（參閱二零零七年一月三十日第 2007/DPC/012號文件；

參閱第 LA/GEN/BM/2007/052號文件）

“（⋯⋯）

我謹奉示向閣下轉交中華人民共和國批准二零零五年十月二十日在巴黎通過的《保護和促進文化表現形式多樣性公約》（以

下簡稱“公約”）的批准書，並代表中華人民共和國政府陳述如下：

根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》和《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》的規定，中華人民共和國政府

決定，公約適用於香港特別行政區和澳門特別行政區。

（⋯⋯）”

Notificação

(Documento Ref. 2007/DPC/012, de 30 de Janeiro de 2007;
Documento Ref.: LA/GEN/BM/2007/052)

«(…)

Por instrução do meu governo, tenho a honra de transmitir o instrumento de ratificação da República Popular da China (RPC) 
da Convenção sobre a Protecção e a Promoção da Di ver sidade das Expressões Culturais, adoptada em Paris, em 20 de Outubro de 
2005 (de ora em diante designada por «Convenção») e de declarar o seguinte, em nome do Governo da República Popular da Chi-
na:

De acordo com o disposto na Lei Básica da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China e na 
Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, o Governo da República Popular da Chi-
na decide que a Convenção é aplicável na Região Administrativa Especial de Hong Kong e na Região Administrativa Especial de 
Macau.

(…)»

Convenção sobre a Protecção e a Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura, reunida em Paris de 3 a 
21 de Outubro de 2005, na sua 33.ª sessão,

Afirmando que a diversidade cultural é uma característica es-
sencial da Humanidade,

Consciente de que a diversidade cultural constitui um patri-
mónio comum da Humanidade e que deve ser valorizada e pre-
servada em benefício de todos,

Ciente de que a diversidade cultural gera um mundo rico e 
variado, que alarga as possibilidades de escolha e nutre as ap-
tidões e os valores humanos, constituindo, portanto, um motor 
fundamental do desenvolvimento sustentável das comunidades, 
dos povos e das nações,

Recordando que a diversidade cultural, que se desenvolve 
num quadro de democracia, de tolerância, de justiça social e de 
respeito mútuo entre os povos e as culturas, é indispensável à 
paz e à segurança a nível local, nacional e internacional,

Louvando a importância da diversidade cultural para a plena 
realização dos direitos humanos e das liberdades fundamentais 
proclamados na Declaração Universal dos Direitos do Homem 
e noutros instrumentos universalmente reconhecidos,

保護和促進文化表現形式多樣性公約

聯合國教育、科學及文化組織大會於2005年10月3日至21日

在巴黎舉行第三十三屆會議，

確認文化多樣性是人類的一項基本特性，

認識到文化多樣性是人類的共同遺產，應當為了全人類的

利益對其加以珍愛和維護，

意識到文化多樣性創造了一個多姿多彩的世界，它使人類

有了更多的選擇，得以提高自己的能力和形成價值觀，並因此

成為各社區、各民族和各國可持續發展的一股主要推動力，

憶及在民主、寬容、社會公正以及各民族和各文化間相互

尊重的環境中繁榮發展起來的文化多樣性對於地方、國家和國

際層面的和平與安全是不可或缺的，

頌揚文化多樣性對充分實現《世界人權宣言》和其他公認

的文書主張的人權和基本自由所具有的重要意義，
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強調需要把文化作為一個戰略要素納入國家和國際發展政

策，以及國際發展合作之中，同時也要考慮特別強調消除貧困

的《聯合國千年宣言》（2000年），

考慮到文化在不同時間和空間具有多樣形式，這種多樣性

體現為人類各民族和各社會文化特徵和文化表現形式的獨特性

和多元性，

承認作為非物質和物質財富來源的傳統知識的重要性，特

別是原住民知識體系的重要性，其對可持續發展的積極貢獻，

及其得到充分保護和促進的需要，

認識到需要採取措施保護文化表現形式連同其內容的多樣

性，特別是當文化表現形式有可能遭到滅絕或受到嚴重損害

時，

強調文化對社會凝聚力的重要性，尤其是對提高婦女的社

會地位、發揮其社會作用所具有的潛在影響力，

意識到文化多樣性通過思想的自由交流得到加強，通過文

化間的不斷交流和互動得到滋養，

重申思想、表達和信息自由以及媒體多樣性使各種文化表

現形式得以在社會中繁榮發展，

認識到文化表現形式，包括傳統文化表現形式的多樣性，

是個人和各民族能夠表達並同他人分享自己的思想和價值觀的

重要因素，

憶及語言多樣性是文化多樣性的基本要素之一，並重申教

育在保護和促進文化表現形式中發揮着重要作用，

考慮到文化活力的重要性，包括對少數民族和原住民人群

中的個體的重要性，這種重要的活力體現為創造、傳播、銷售

及獲取其傳統文化表現形式的自由，以有益於他們自身的發

展，

強調文化互動和文化創造力對滋養和革新文化表現形式所

發揮的關鍵作用，它們也會增強那些為社會整體進步而參與文

化發展的人們所發揮的作用，

認識到知識產權對支持文化創造的參與者具有重要意義，

Sublinhando a necessidade de integrar a cultura enquanto 
elemento estratégico nas políticas nacionais e internacionais 
de desenvolvimento, assim como na cooperação internacional 
para o desenvolvimento, atendendo igualmente à Declaração 
do Milénio da ONU (2000) que põe a tónica na erradicação da 
pobreza,

Considerando que a cultura assume diversas formas no tempo 
e no espaço e que esta diversidade se consubstancia na origi-
nalidade e na pluralidade das identidades, bem como nas ex-
pressões culturais dos povos e das sociedades que constituem a 
Humanidade,

Reconhecendo a importância da sabedoria tradicional en-
quanto fonte de riqueza imaterial e material, em especial dos 
sistemas de conhecimento dos povos autóctones, e o seu contri-
buto positivo para o desenvolvimento sustentável, bem como a 
necessidade de assegurar de modo apropriado a sua protecção e 
promoção,

Reconhecendo a necessidade de adoptar medidas para prote-
ger a diversidade das expressões culturais, incluindo os respecti-
vos conteúdos, particularmente em situações em que as expres-
sões culturais possam estar ameaçadas de extinção ou de grave 
adulteração,

Sublinhando a importância da cultura para a coesão social em 
geral e o seu contributo específico para a melhoria do estatuto e 
do papel das mulheres na sociedade,

Consciente de que a diversidade cultural é reforçada pela li-
vre circulação de ideias e se nutre de constantes intercâmbios e 
interacções entre as culturas,

Reafirmando que a liberdade de pensamento, de expressão e 
de informação, assim como a diversidade dos meios de comuni-
cação social, permitem o florescimento das expressões culturais 
no interior das sociedades,

Reconhecendo que a diversidade das expressões culturais, 
sem esquecer as expressões culturais tradicionais, é um factor 
importante que permite aos indivíduos e aos povos exprimirem 
e partilharem as suas ideias e os seus valores,

Recordando que a diversidade linguística é um elemento fun-
damental da diversidade cultural e reafirmando o papel funda-
mental que a educação desempenha na protecção e na promo-
ção das expressões culturais,

Tendo em conta a importância da vitalidade das culturas, in-
clusive para as pessoas pertencentes a minorias e para os povos 
autóctones, tal como se manifesta através da sua liberdade de 
criar, divulgar e distribuir as suas expressões culturais tradicio-
nais e de a elas ter acesso por forma a favorecer o seu próprio 
desenvolvimento,

Sublinhando o papel fundamental da interacção e da criativi-
dade culturais, que fomentam e renovam as expressões culturais, 
e reforçam o papel daqueles que participam no desenvolvimen-
to da cultura para o progresso da sociedade em geral,

Reconhecendo a importância dos direitos de propriedade in-
telectual no apoio às pessoas envolvidas na criatividade cultural,
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確信傳遞着文化特徵、價值觀和意義的文化活動、產品與

服務具有經濟和文化雙重性質，故不應視為僅具商業價值，

注意到信息和傳播技術飛速發展所推動的全球化進程為加

強各種文化互動創造了前所未有的條件，但同時也對文化多樣

性構成挑戰，尤其是可能在富國與窮國之間造成種種失衡，

意識到聯合國教科文組織肩負的特殊使命，即確保對文化

多樣性的尊重以及建議簽訂有助於推動通過語言和圖像進行自

由思想交流的各種國際協定，

根據聯合國教科文組織通過的有關文化多樣性和行使文化

權利的各種國際文書的條款，特別是2001年通過的《世界文化

多樣性宣言》，於2005年10月20日通過本公約。

第一章

目標與指導原則

第一條

目標

本公約的目標是：

（一）保護和促進文化表現形式的多樣性；

（二）以互利的方式為各種文化的繁榮發展和自由互動創

造條件；

（三）鼓勵不同文化間的對話，以保證世界上的文化交流

更廣泛和均衡，促進不同文化間的相互尊重與和平文化建設；

（四）加強文化間性，本着在各民族間架設橋樑的精神開

展文化互動；

（五）促進地方、國家和國際層面對文化表現形式多樣性

的尊重，並提高對其價值的認識；

（六）確認文化與發展之間的聯繫對所有國家，特別是對

發展中國家的重要性，並支持為確保承認這種聯繫的真正價值

而在國內和國際採取行動；

（七）承認文化活動、產品與服務具有傳遞文化特徵、價

值觀和意義的特殊性；

（八）重申各國擁有在其領土上維持、採取和實施他們認

為合適的保護和促進文化表現形式多樣性的政策和措施的主

權；

Convicta de que as actividades, os bens e os serviços culturais 
têm natureza simultaneamente económica e cultural, porque 
são portadores de identidades, valores e significados, não deven-
do, portanto, ser tratados como se tivessem apenas valor comer-
cial,

Constatando que os processos de globalização, facilitados pela 
rápida evolução das tecnologias da informação e da comuni-
cação, se, por um lado, criam condições inéditas de interacção 
reforçada entre as culturas, por outro, representam um desafio 
para a diversidade cultural, designadamente no que se refere 
aos riscos de desequilíbrios entre países ricos e países pobres,

Ciente do mandato específico confiado à UNESCO de garan-
tir o respeito pela diversidade das culturas e de recomendar os 
acordos internacionais que considerar úteis para facilitar a livre 
circulação de ideias através da palavra e da imagem,

Tendo em conta as disposições dos instrumentos internacio-
nais adoptados pela UNESCO sobre a diversidade cultural e o 
exercício dos direitos culturais, em especial a Declaração Uni-
versal sobre a Diversidade Cultural de 2001,

Adopta, em 20 de Outubro de 2005, a presente Convenção.

I

Objectivos e princípios orientadores

Artigo 1.º

Objectivos

Os objectivos da presente Convenção são:

a) Proteger e promover a diversidade das expressões cultu-
rais;

b) Criar condições que permitam às culturas desenvolver-se e 
interagir livremente de forma mutuamente proveitosa;

c) Incentivar o diálogo entre culturas por forma a garantir in-
tercâmbios culturais mais intensos e equilibrados no mundo, em 
prol do respeito intercultural e de uma cultura de paz;

d) Fomentar a interculturalidade a fim de desenvolver a inte-
racção cultural, no intuito de construir pontes entre os povos;

e) Promover o respeito pela diversidade das expressões cultu-
rais e a consciencialização do seu valor a nível local, nacional e 
internacional;

f) Reafirmar a importância dos laços entre cultura e desenvol-
vimento para todos os países, em especial os países em vias de 
desenvolvimento, e apoiar as acções realizadas nos planos na-
cional e internacional para que se reconheça o verdadeiro valor 
de tais laços;

g) Reconhecer a natureza específica das actividades, bens e 
serviços culturais como portadores de identidades, valores e sig-
nificados;

h) Reiterar o direito soberano dos Estados a conservar, adop-
tar e pôr em prática as políticas e medidas que considerarem 
adequadas à protecção e à promoção da diversidade das expres-
sões culturais no seu território;
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（九）本着夥伴精神，加強國際合作與團結，特別是要提

高發展中國家保護和促進文化表現形式多樣性的能力。

第二條

指導原則

一、尊重人權和基本自由原則

只有確保人權，以及表達、信息和交流等基本自由，並確

保個人可以選擇文化表現形式，才能保護和促進文化多樣性。

任何人都不得援引本公約的規定侵犯《世界人權宣言》規定的

或受到國際法保障的人權和基本自由或限制其適用範圍。

二、主權原則

根據《聯合國憲章》和國際法原則，各國擁有在其境內採

取保護和促進文化表現形式多樣性措施和政策的主權。

三、所有文化同等尊嚴和尊重原則

保護與促進文化表現形式多樣性的前提是承認所有文化，

包括少數民族和原住民的文化在內，具有同等尊嚴，並應受到

同等尊重。

四、國際團結與合作原則

國際合作與團結的目的應當是使各個國家，尤其是發展中

國家都有能力在地方、國家和國際層面上創建和加強其文化表

現手段，包括其新興的或成熟的文化產業。

五、經濟和文化發展互補原則

文化是發展的主要推動力之一，所以文化的發展與經濟的

發展同樣重要，且所有個人和民族都有權參與兩者的發展並從

中獲益。

六、可持續發展原則

文化多樣性是個人和社會的一種財富。保護、促進和維護

文化多樣性是當代人及其後代的可持續發展的一項基本要求。

i) Reforçar a cooperação e a solidariedade internacionais 
num espírito de parceria a fim de, nomeadamente, aumentar as 
capacidades dos países em vias de desenvolvimento no que se 
refere à protecção e à promoção da diversidade das expressões 
culturais.

Artigo 2.º

Princípios orientadores

1. Princípio do respeito dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais

A diversidade cultural só pode ser protegida e promovida 
se forem assegurados os direitos humanos e as liberdades fun-
damentais como a liberdade de expressão, de informação e de 
comunicação ou a possibilidade de os indivíduos escolherem as 
suas expressões culturais. Ninguém pode invocar o disposto na 
presente Convenção para atentar contra os direitos humanos e 
as liberdades fundamentais consignados na Declaração Univer-
sal dos Direitos do Homem ou garantidos pelo direito interna-
cional, nem para limitar o respectivo âmbito de aplicação.

2. Princípio da soberania

Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os 
princípios do direito internacional, os Estados têm o direito 
soberano de adoptar medidas e políticas que visem a protecção 
e a promoção da diversidade das expressões culturais nos seus 
territórios.

3. Princípio da igual dignidade e do respeito de todas as culturas

A protecção e a promoção da diversidade das expressões 
culturais implicam o reconhecimento da igual dignidade e do 
respeito por todas as culturas, incluindo as das pessoas perten-
centes a minorias e as dos povos autóctones.

4. Princípio da solidariedade e da cooperação internacionais

A cooperação e a solidariedade internacionais deverão per-
mitir a todos os países, especialmente aos países em vias de 
desenvolvimento, criar e reforçar os seus meios de expressão 
cultural, incluindo as suas indústrias culturais, nascentes ou esta-
belecidas, a nível local, nacional e internacional.

5. Princípio da complementaridade dos aspectos económicos 
e culturais do desenvolvimento

Sendo a cultura um dos motores essenciais do desenvolvi-
mento, os aspectos culturais do desenvolvimento são tão im-
portantes como os seus aspectos económicos, e os indivíduos e 
os povos têm o direito fundamental de neles participar e deles 
beneficiar.

6. Princípio do desenvolvimento sustentável

A diversidade cultural é uma grande riqueza para os indiví-
duos e as sociedades. A protecção, a promoção e a manutenção 
da diversidade cultural constituem uma condição essencial para 
um desenvolvimento sustentável em benefício das gerações pre-
sentes e futuras.
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七、平等享有原則

平等享有全世界豐富多樣的文化表現形式，所有文化享有

各種表現形式和傳播手段，是增進文化多樣性和促進相互理解

的要素。

八、開放和平衡原則

在採取措施維護文化表現形式多樣性時，各國應尋求以適

當的方式促進向世界其他文化開放，並確保這些措施符合本公

約的目標。

第二章

適用範圍

第三條

公約的適用範圍

本公約適用於締約方採取的有關保護和促進文化表現形式

多樣性的政策和措施。

第三章

定義

第四條

定義

在本公約中，應作如下理解：

（一）文化多樣性

“文化多樣性”指各群體和社會藉以表現其文化的多種不

同形式。這些表現形式在他們內部及其間傳承。

文化多樣性不僅體現在人類文化遺產通過豐富多彩的文化

表現形式來表達、弘揚和傳承的多種方式，也體現在借助各種

方式和技術進行的藝術創造、生產、傳播、銷售和消費的多種

方式。

（二）文化內容

“文化內容”指源於文化特徵或表現文化特徵的象徵意

義、藝術特色和文化價值。

（三）文化表現形式

“文化表現形式”指個人、群體和社會創造的具有文化內

容的表現形式。

7. Princípio do acesso equitativo

O acesso equitativo a uma gama rica e diversificada de ex-
pressões culturais provenientes do mundo inteiro e o acesso 
das culturas aos meios de expressão e de divulgação constituem 
elementos importantes para valorizar a diversidade cultural e 
incentivar a compreensão mútua.

8. Princípio da abertura e do equilíbrio

Quando adoptem medidas de apoio à diversidade das expres-
sões culturais, os Estados devem procurar promover, de forma 
adequada, a abertura a outras culturas do mundo e certificar-se 
de que estas medidas estão em conformidade com os objectivos 
prosseguidos pela presente Convenção.

II

Âmbito de aplicação

Artigo 3.º

Âmbito de aplicação

A presente Convenção aplica-se às políticas e medidas adop-
tadas pelas Partes no que diz respeito à protecção e promoção 
da diversidade das expressões culturais.

III

Definições

Artigo 4.º

Definições

Para efeitos da presente Convenção entende-se que:

1. Diversidade cultural

«Diversidade cultural» se reporta à multiplicidade de formas 
em que se expressam as culturas dos grupos e das sociedades. 
Estas formas de expressão transmitem-se no interior e entre os 
grupos e as sociedades.

A diversidade cultural manifesta-se não só nas diferentes for-
mas em que o património cultural da Humanidade se expressa, 
se enriquece e se transmite graças à variedade das expressões 
culturais, mas também através de diversos modos de criação 
artística, produção, divulgação, distribuição e fruição das expres-
sões culturais, independentemente dos meios e das tecnologias 
utilizados.

2. Conteúdo cultural

«Conteúdo cultural» se reporta ao sentido simbólico, à dimen-
são artística e aos valores culturais que emanam das identidades 
culturais ou as expressam.

3. Expressões culturais

«Expressões culturais» são as expressões que resultam da 
criatividade dos indivíduos, dos grupos e das sociedades e que 
possuem um conteúdo cultural.
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（四）文化活動、產品與服務

“文化活動、產品與服務”是指從其具有的特殊屬性、用

途或目的考慮時，體現或傳達文化表現形式的活動、產品與服

務，無論他們是否具有商業價值。文化活動可能以自身為目

的，也可能是為文化產品與服務的生產提供幫助。

（五）文化產業

“文化產業”指生產和銷售上述第（四）項所述的文化產

品或服務的產業。

（六）文化政策和措施

“文化政策和措施”指地方、國家、區域或國際層面上針

對文化本身或為了對個人、群體或社會的文化表現形式產生直

接影響的各項政策和措施，包括與創作、生產、傳播、銷售和

享有文化活動、產品與服務相關的政策和措施。

（七）保護

名詞“保護”意指為保存、衛護和加強文化表現形式多樣

性而採取措施。

動詞“保護”意指採取這類措施。

（八）文化間性

“文化間性”指不同文化的存在與平等互動，以及通過對

話和相互尊重產生共同文化表現形式的可能性。

第四章

締約方的權利和義務

第五條

權利和義務的一般規則

一、締約方根據《聯合國憲章》、國際法原則及國際公認

的人權文書，重申擁有為實現本公約的宗旨而制定和實施其文

化政策、採取措施以保護和促進文化表現形式多樣性及加強國

際合作的主權。

二、當締約方在其境內實施政策和採取措施以保護和促進

文化表現形式的多樣性時，這些政策和措施應與本公約的規定

相符。

4. Actividades, bens e serviços culturais

«Actividades, bens e serviços culturais» se reporta às activida-
des, aos bens e aos serviços que, considerados do ponto de vista 
da sua qualidade, utilização ou finalidade específicas, encarnam 
ou transmitem expressões culturais, independentemente do 
valor comercial que possam ter. As actividades culturais podem 
constituir um fim em si mesmo, ou contribuir para a produção 
de bens e serviços culturais.

5. Indústrias culturais

«Indústrias culturais» se reporta às indústrias que produzem e 
distribuem bens ou serviços culturais tal como são definidos no 
n.º 4 anterior.

6. Políticas e medidas culturais

«Políticas e medidas culturais» se reporta às políticas e medi-
das relativas à cultura, a nível local, nacional, regional ou inter-
nacional, que se centrem na cultura enquanto tal ou se destinem 
a exercer um efeito directo nas expressões culturais dos indiví-
duos, grupos ou sociedades, incluindo na criação, na produção, 
na divulgação e na distribuição de actividades, bens e serviços 
culturais, bem como no acesso aos mesmos.

7. Protecção

«Protecção» significa a adopção de medidas destinadas a 
preservar, salvaguardar e valorizar a diversidade das expressões 
culturais.

«Proteger» significa adoptar tais medidas.

8. Interculturalidade

«Interculturalidade» se reporta à existência e interacção equi-
tativa de diversas culturas, assim como à possibilidade de gerar 
expressões culturais partilhadas pelo diálogo e pelo respeito 
mútuo.

IV

Direitos e obrigações das Partes

Artigo 5.º

Regra geral relativa aos direitos e obrigações

1. Em conformidade com a Carta das Nações Unidas, com os 
princípios do direito internacional e com os instrumentos uni-
versalmente reconhecidos em matéria de direitos humanos, as 
Partes reafirmam o seu direito soberano de formular e aplicar 
as suas políticas culturais e de adoptar medidas para proteger e 
promover a diversidade das expressões culturais, bem como de 
reforçar a cooperação internacional a fim de alcançar os objec-
tivos da presente Convenção.

2. Quando uma Parte adoptar políticas e medidas para pro-
teger e promover a diversidade das expressões culturais no seu 
território, tais medidas e políticas devem ser compatíveis com o 
disposto na presente Convenção.



N.º 2 — 11-1-2008  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 333

第六條

締約方在本國的權利

一、各締約方可在第四條第（六）項所定義的文化政策和

措施範圍內，根據自身的特殊情況和需求，在其境內採取措施

保護和促進文化表現形式的多樣性。

二、這類措施可包括：

（一）為了保護和促進文化表現形式的多樣性所採取的管

理性措施；

（二）以適當方式在本國境內為創作、生產、傳播和享有

本國的文化活動、產品與服務提供機會的有關措施，包括其語

言使用方面的規定；

（三）為國內獨立的文化產業和非正規產業部門活動能有

效獲取生產、傳播和銷售文化活動、產品與服務的手段採取的

措施；

（四）提供公共財政資助的措施；

（五）鼓勵非營利組織以及公共和私人機構、藝術家及其

他文化專業人員發展和促進思想、文化表現形式、文化活動、

產品與服務的自由交流和流通，以及在這些活動中激勵創新精

神和積極進取精神的措施；

（六）建立並適當支持公共機構的措施；

（七）培育並支持參與文化表現形式創作活動的藝術家和

其他人員的措施；

（八）旨在加強媒體多樣性的措施，包括運用公共廣播服

務。

第七條

促進文化表現形式的措施

一、締約方應努力在其境內創造環境，鼓勵個人和社會群

體：

（一）創作、生產、傳播、銷售和獲取他們自己的文化表

現形式，同時對婦女及不同社會群體，包括少數民族和原住民

的特殊情況和需求給予應有的重視；

（二）獲取本國境內及世界其他國家的各種不同的文化表

現形式。

Artigo 6.º

Direitos das Partes a nível nacional

1. No quadro das suas políticas e medidas culturais, tal como 
são definidas no n.º 6 do artigo 4.º, e tendo em conta as suas cir-
cunstâncias e necessidades específicas, as Partes podem adoptar 
medidas destinadas a proteger e promover a diversidade das 
expressões culturais no respectivo território.

2. Tais medidas podem incluir:

a) Medidas regulamentares destinadas a proteger e promover 
a diversidade das expressões culturais;

b) Medidas que, de uma forma adequada, permitam a criação, 
produção, divulgação, distribuição e gozo das actividades, dos 
bens e dos serviços culturais nacionais no conjunto das activida-
des, dos bens e dos serviços culturais disponíveis no respectivo 
território, incluindo medidas relativas à língua utilizada para 
tais actividades, bens e serviços;

c) Medidas destinadas a fornecer às indústrias culturais na-
cionais independentes e às actividades do sector informal um 
acesso eficaz aos meios de produção, divulgação e distribuição 
de actividades, bens e serviços culturais;

d) Medidas destinadas a conceder ajudas financeiras públicas;

e) Medidas destinadas a incentivar as organizações sem fins 
lucrativos, assim como as instituições públicas e privadas, os 
artistas e os demais profissionais da cultura a desenvolver e 
promover o livre intercâmbio e a livre circulação de ideias e 
expressões culturais, bem como de actividades, bens e serviços 
culturais, e a estimular a criação e o espírito empresarial nas 
suas actividades;

f) Medidas destinadas a criar e apoiar, de forma adequada, as 
instituições públicas pertinentes;

g) Medidas destinadas a incentivar e apoiar os artistas e todas 
as pessoas envolvidas na criação de expressões culturais;

h) Medidas destinadas a promover a diversidade dos meios 
de comunicação social, incluindo a promoção do serviço público 
de radiodifusão.

Artigo 7.º

Medidas para promover as expressões culturais

1. As Partes devem procurar criar no seu território um am-
biente que encoraje os indivíduos e os grupos sociais a:

a) Criar, produzir, divulgar e distribuir as suas próprias ex-
pressões culturais e a elas ter acesso, atendendo devidamente às 
condições e necessidades específicas das mulheres, bem como 
de diversos grupos sociais, incluindo as pessoas pertencentes a 
minorias e os povos autóctones;

b) Ter acesso às diversas expressões culturais provenientes do 
respectivo território e dos outros países do mundo.
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二、締約方還應努力承認藝術家、參與創作活動的其他人

員、文化界以及支持他們工作的有關組織的重要貢獻，以及他

們在培育文化表現形式多樣性方面的核心作用。

第八條

保護文化表現形式的措施

一、在不影響第五條和第六條規定的前提下，締約一方可

以確定其領土上哪些文化表現形式屬於面臨消亡危險、受到嚴

重威脅、或是需要緊急保護的特殊情況。

二、締約方可通過與本公約的規定相符的方式，採取一切

恰當的措施保護處於第一款所述情況下的文化表現形式。

三、締約方應向下文第二十三條所述的政府間委員會報告

為應對這類緊急情況所採取的所有措施，該委員會則可以對此

提出合適的建議。

第九條

信息共享和透明度

締約方應：

（一）在向聯合國教科文組織四年一度的報告中，提供其

在本國境內和國際層面為保護和促進文化表現形式多樣性所採

取的措施的適當信息；

（二）指定一處聯絡點，負責共享有關本公約的信息；

（三）共享和交流有關保護和促進文化表現形式多樣性的

信息。

第十條

教育和公眾認知

締約方應：

（一）鼓勵和提高對保護和促進文化表現形式多樣性重要

意義的理解，尤其是通過教育和提高公眾認知的計劃；

（二）為實現本條的宗旨與其他締約方和相關國際組織及

地區組織開展合作；

（三）通過制定文化產業方面的教育、培訓和交流計劃，

致力於鼓勵創作和提高生產能力，但所採取的措施不能對傳統

生產形式產生負面影響。

2. As Partes devem procurar igualmente reconhecer a impor-
tante contribuição dos artistas e de todos aqueles que estejam 
envolvidos no processo criativo, das comunidades culturais e 
das organizações que as apoiem no seu trabalho, bem como o 
seu papel central de alimentar a diversidade das expressões cul-
turais.

Artigo 8.º

Medidas para proteger as expressões culturais

1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 5.º e 6.º, uma Parte 
pode determinar a existência de situações especiais em que as 
expressões culturais, no seu território, corram risco de extinção, 
sejam objecto de uma ameaça grave ou, de qualquer forma, re-
queiram uma medida de salvaguarda urgente.

2. As Partes podem adoptar todas as medidas adequadas 
para proteger e preservar as expressões culturais nas situações 
referidas no n.º 1, de uma forma compatível com o disposto na 
presente Convenção.

3. As Partes devem comunicar ao Comité Intergovernamental 
referido no artigo 23.º de todas as medidas adoptadas para fazer 
face às exigências da situação, podendo o Comité formular re-
comendações adequadas.

Artigo 9.º

Partilha de informação e transparência

As Partes devem:

a) Fornecer, de quatro em quatro anos, nos seus relatórios à 
UNESCO, as informações necessárias sobre as medidas adop-
tadas para proteger e promover a diversidade das expressões 
culturais no respectivo território e a nível internacional;

b) Designar um ponto de contacto responsável pela partilha 
de informação relativa à presente Convenção;

c) Partilhar e trocar informação relativa à protecção e à pro-
moção da diversidade das expressões culturais.

Artigo 10.º

Educação e sensibilização do público

As Partes devem:

a) Propiciar e desenvolver a compreensão da importância da 
protecção e da promoção da diversidade das expressões cultu-
rais, designadamente através de programas de educação e de 
uma maior sensibilização do público;

b) Cooperar com as outras Partes e as organizações interna-
cionais e regionais para atingir o objectivo do presente artigo;

c) Empenhar-se em incentivar a criatividade e reforçar as ca-
pa ci da des de produção mediante a criação de programas de 
educação, de formação e de intercâmbios no domínio das indús-
trias culturais, devendo estas medidas ser aplicadas de maneira 
a não terem um impacto negativo sobre as formas de produção 
tradicionais.
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第十一條

公民社會的參與

締約方承認公民社會在保護和促進文化表現形式多樣性方

面的重要作用。締約方應鼓勵公民社會積極參與其為實現本公

約各項目標所作的努力。

第十二條

促進國際合作

締約方應致力於加強雙邊、區域和國際合作，創造有利於

促進文化表現形式多樣性的條件，同時特別考慮第八條和第

十七條所述情況，以便着重：

（一）促進締約方之間開展文化政策和措施的對話；

（二）通過開展專業和國際文化交流及有關成功經驗的交

流，增強公共文化部門戰略管理能力；

（三）加強與公民社會、非政府組織和私人部門及其內部

的夥伴關係，以鼓勵和促進文化表現形式的多樣性；

（四）提倡應用新技術，鼓勵發展夥伴關係以加強信息共

享和文化理解，促進文化表現形式的多樣性；

（五）鼓勵締結共同生產和共同銷售的協定。

第十三條

將文化納入可持續發展

締約方應致力於將文化納入其各級發展政策，創造有利於

可持續發展的條件，並在此框架內完善與保護和促進文化表現

形式多樣性相關的各個環節。

第十四條

為發展而合作

締約方應致力於支持為促進可持續發展和減輕貧困而開展

合作，尤其要關注發展中國家的特殊需要，主要通過以下途徑

來推動形成富有活力的文化部門：

（一）通過以下方式加強發展中國家的文化產業：

Artigo 11.º

Participação da sociedade civil

As Partes reconhecem o papel fundamental da sociedade ci-
vil na protecção e na promoção da diversidade das expressões 
culturais. As Partes devem encorajar a participação activa da 
sociedade civil nos seus esforços para alcançar os objectivos da 
presente Convenção.

Artigo 12.º

Promoção da cooperação internacional

As Partes devem empenhar-se em reforçar a sua cooperação 
bilateral, regional e internacional a fim de criarem condições 
propícias à promoção da diversidade das expressões culturais, 
tendo especialmente em conta as situações referidas nos artigos 
8.º e 17.º, em particular com vista a:

a) Facilitar o diálogo entre as Partes sobre a política cultural;

b) Reforçar as capacidades estratégicas e de gestão do sector 
público nas instituições culturais públicas através de intercâm-
bios culturais e profissionais internacionais, bem como da parti-
lha das melhores práticas;

c) Reforçar as parcerias com a sociedade civil, as organizações 
não governamentais e o sector privado, bem como as parcerias 
entre estas entidades, para fomentar e promover a diversidade 
das expressões culturais;

d) Promover a utilização de novas tecnologias e encorajar as 
parcerias para reforçar a partilha de informação e a compreen-
são cultural e fomentar a diversidade das expressões culturais;

e) Incentivar a celebração de acordos de co-produção e de 
co-distribuição.

Artigo 13.º

Integração da cultura no desenvolvimento sustentável

As Partes devem empenhar-se em integrar a cultura nas suas 
políticas de desenvolvimento, a todos os níveis, tendo em vista 
criar condições propícias ao desenvolvimento sustentável e, 
neste contexto, privilegiar os aspectos ligados à protecção e à 
promoção da diversidade das expressões culturais.

Artigo 14.º

Cooperação para o desenvolvimento

As Partes devem esforçar-se por apoiar a cooperação para o 
desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza, especial-
mente no que diz respeito às necessidades específicas dos países 
em vias de desenvolvimento, com o objectivo de propiciar o 
aparecimento de um sector cultural dinâmico, através, nomea-
damente, dos seguintes meios:

a) O fortalecimento das indústrias culturais dos países em 
vias de desenvolvimento:
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1. 建立和加強發展中國家文化生產和銷售能力；

2. 推動其文化活動、產品與服務更多地進入全球市場和

國際銷售網絡；

3. 促使形成有活力的地方市場和區域市場；

4. 儘可能在發達國家採取適當措施，為發展中國家的文

化活動、產品與服務進入這些國家提供方便；

5. 儘可能支持發展中國家藝術家的創作，促進他們的流

動；

6. 鼓勵發達國家與發展中國家之間開展適當的協作，特

別是在音樂和電影領域。

（二）通過在發展中國家開展信息、經驗和專業知識交流

以及人力資源培訓，加強公共和私人部門的能力建設，尤其是

在戰略管理能力、政策制定和實施、文化表現形式的促進和推

廣、中小企業和微型企業的發展、技術的應用及技能開發與轉

讓等方面。

（三）通過採取適當的鼓勵措施來推動技術和專門知識的

轉讓，尤其是在文化產業和文化企業領域。

（四）通過以下方式提供財政支持：

1. 根據第十八條的規定設立文化多樣性國際基金；

2. 提供官方發展援助，必要時包括提供技術援助，以激

勵和支持創作；

3. 提供其他形式的財政援助，比如提供低息貸款、贈款

以及其他資金機制。

第十五條

協作安排

締約方應鼓勵在公共、私人部門和非營利組織之間及其內

部發展夥伴關係，以便與發展中國家合作，增強他們在保護和

促進文化表現形式多樣性方面的能力。這類新型夥伴關係應根

據發展中國家的實際需求，注重基礎設施建設、人力資源開發

和政策制定，以及文化活動、產品與服務的交流。

i) Criando e reforçando as capacidades de produção e de dis-
tribuição culturais nos países em vias de desenvolvimento;

ii) Facilitando um mais amplo acesso das actividades, bens e 
serviços culturais respectivos ao mercado mundial e aos circui-
tos de distribuição internacionais;

iii) Permitindo o aparecimento de mercados locais e regionais 
viáveis;

iv) Adoptando, sempre que possível, medidas adequadas nos 
países desenvolvidos com vista a facilitar o acesso ao seu terri-
tório das actividades, dos bens e dos serviços culturais dos países 
em vias de desenvolvimento;

v) Apoiando o trabalho criativo e facilitando, na medida do 
possível, a mobilidade dos artistas dos países em vias de desen-
volvimento;

vi) Fomentando uma colaboração adequada entre países 
desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento, designada-
mente nos domínios da música e do cinema;

b) O reforço de capacidades através do intercâmbio de infor-
mações, experiências e competências, assim como a formação 
dos recursos humanos dos países em vias de desenvolvimento 
nos sectores público e privado, no que se refere, nomeadamente, 
às capacidades estratégicas e de gestão, à elaboração e aplicação 
das políticas, à promoção e distribuição das expressões culturais, 
ao desenvolvimento das pequenas e médias empresas e das mi-
cro empresas, à utilização das tecnologias e ao desenvolvimento 
e à transferência de competências;

c) A transferência de tecnologias e de know-how através da 
adopção de medidas de incentivo adequadas, em especial no do-
mínio das indústrias e das empresas culturais;

d) O apoio financeiro mediante:

i) A criação de um Fundo Internacional para a Diversidade 
Cultural, de acordo com o previsto no artigo 18.º;

ii) A concessão de apoio público ao desenvolvimento, se ne-
cessário, incluindo assistência técnica a fim de estimular e apoiar 
a criatividade;

iii) Outras formas de apoio financeiro, tais como empréstimos 
com baixas taxas de juro, subsídios e outros mecanismos de fi-
nanciamento.

Artigo 15.º

Modalidades de colaboração

As Partes devem encorajar a criação de parcerias entre o 
sector público, o sector privado e as organizações sem fins lucra-
tivos, bem como no seio dos mesmos, que visem a cooperação 
com os países em vias de desenvolvimento no reforço das suas 
capacidades de protecção e promoção da diversidade das ex-
pressões culturais. Em resposta às necessidades concretas dos 
países em vias de desenvolvimento, estas parcerias inovadoras 
deverão colocar a tónica no desenvolvimento das infra-es trutu-
ras, dos recursos humanos e das políticas, bem como no inter-
câmbio de actividades, bens e serviços culturais.
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第十六條

對發展中國家的優惠待遇

發達國家應通過適當的機構和法律框架，為發展中國家的

藝術家和其他文化專業人員及從業人員，以及那裡的文化產品

和文化服務提供優惠待遇，促進與這些國家的文化交流。

第十七條

在文化表現形式受到嚴重威脅情況下的國際合作

在第八條所述情況下，締約方應開展合作，相互提供援

助，特別要援助發展中國家。

第十八條

文化多樣性國際基金

一、茲建立“文化多樣性國際基金”（以下簡稱“基

金”）。

二、根據教科文組織《財務條例》，此項基金為信託基

金。

三、基金的資金來源為：

（一）締約方的自願捐款；

（二）教科文組織大會為此劃撥的資金；

（三）其它國家、聯合國系統組織和計劃署、其它地區和

國際組織、公共和私人部門以及個人的捐款、贈款和遺贈；

（四）基金產生的利息；

（五）為基金組織募捐或其他活動的收入；

（六）基金條例許可的所有其它資金來源。

四、政府間委員會應根據下文第二十二條所述的締約方大

會確定的指導方針決定基金資金的使用。

五、對已獲政府間委員會批准的具體項目，政府間委員會

可以接受為實現這些項目的整體目標或具體目標而提供的捐款

及其它形式的援助。

Artigo 16.º

Tratamento preferencial para os países
em vias de desenvolvimento

Os países desenvolvidos devem facilitar o intercâmbio cul-
tural com os países em vias de desenvolvimento, concedendo, 
através dos quadros institucionais e jurídicos adequados, um tra-
tamento preferencial aos artistas e outros profissionais e agen-
tes da cultura desses países, assim como aos seus bens e serviços 
culturais.

Artigo 17.º

Cooperação internacional em situações
de ameaça grave contra as expressões culturais

As Partes devem cooperar mediante prestação de assistência 
recíproca, em particular aos países em vias de desenvolvimento, 
nas situações referidas no artigo 8.º

Artigo 18.º

Fundo Internacional para a Diversidade Cultural

1. É criado um Fundo Internacional para a Diversidade Cul-
tural, doravante designado «o Fundo».

2. O Fundo é constituído por fundos fiduciários, em conformi-
dade com o Regulamento Financeiro da UNESCO.

3. Os recursos do Fundo são constituídos por:

a) Contribuições voluntárias das Partes;

b) Fundos afectados para o efeito pela Conferência Geral da 
UNESCO;

c) Pagamentos, doações ou legados que possam ser feitos por 
outros Estados, organizações e programas do sistema das Na-
ções Unidas, outras organizações regionais ou internacionais e 
por organismos públicos ou privados, ou particulares;

d) Quaisquer juros vencidos pelos recursos do Fundo;

e) Fundos recolhidos e receitas de eventos organizados em 
benefício do Fundo;

f) Quaisquer outros recursos autorizados pelo regulamento 
do Fundo.

4. A utilização dos recursos do Fundo é decidida pelo Comité 
Intergovernamental com base nas orientações da Conferência 
das Partes referida no artigo 22.º

5. O Comité Intergovernamental pode aceitar contribuições 
e outras formas de apoio com finalidades gerais ou específicas 
relacionadas com projectos concretos, desde que tais projectos 
tenham recebido a sua aprovação.
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六、捐贈不得附帶任何與本公約目標不相符的政治、經濟

或其它條件。

七、締約方應努力定期為實施本公約提供自願捐款。

第十九條

信息交流、分析和傳播

一、締約方同意，就有關文化表現形式多樣性以及對其保

護和促進方面的成功經驗的數據收集和統計，開展信息交流和

共享專業知識。

二、教科文組織應利用秘書處現有的機制，促進各種相關

的信息、統計數據和成功經驗的收集、分析和傳播。

三、教科文組織還應建立一個關於文化表現形式領域內各

類部門和政府組織、私人及非營利組織的數據庫，並更新其內

容。

四、為了便於收集數據，教科文組織應特別重視申請援助

的締約方的能力建設和專業知識積累。

五、本條涉及的信息收集應作為第九條規定的信息收集的

補充。

第五章

與其他法律文書的關係

第二十條

與其他條約的關係：相互支持，互為補充和不隸屬

一、締約方承認，他們應善意履行其在本公約及其為締約

方的其他所有條約中的義務。因此，在本公約不隸屬於其它條

約的情況下，

（一）締約方應促使本公約與其為締約方的其他條約相互

支持；

（二）締約方解釋和實施其為締約方的其他條約或承擔其

他國際義務時應考慮到本公約的相關規定。

二、本公約的任何規定不得解釋為變更締約方在其為締約

方的其他條約中的權利和義務。

6. As contribuições para o Fundo não podem estar sujeitas a 
qualquer condição política, económica ou outra que seja incom-
patível com os objectivos da presente Convenção.

7. As Partes devem empenhar-se em contribuir voluntaria-
mente, numa base regular, para a aplicação da presente Con-
venção.

Artigo 19.º

Intercâmbio, análise e divulgação da informação

1. As Partes acordam em proceder ao intercâmbio de infor-
mações e conhecimentos especializados relativos à recolha de 
dados e às estatísticas respeitantes à diversidade das expressões 
culturais, bem como às melhores práticas de protecção e promo-
ção desta diversidade.

2. A UNESCO deve facilitar, através da utilização dos meca-
nismos existentes no seu Secretariado, a recolha, a análise e a 
divulgação de todas as informações, estatísticas e melhores prá-
ticas na matéria.

3. A UNESCO deve igualmente criar e manter actualizado 
um banco de dados relativos aos diferentes sectores e organi-
zações governamentais, privadas e com fins não lucrativos que 
trabalhem no domínio das expressões culturais.

4. A fim de facilitar a recolha de dados, a UNESCO deve 
prestar especial atenção ao reforço das capacidades e conheci-
mentos especializados das Partes que formulem um pedido de 
assistência nesta área.

5. A recolha da informação prevista no presente artigo com-
pleta a informação referida no artigo 9.º

V

Relações com outros instrumentos

Artigo 20.º

Relações com outros instrumentos: apoio mútuo, 
complementaridade e não-subordinação

1. As Partes reconhecem que devem cumprir de boa-fé as 
suas obrigações nos termos da presente Convenção e de todos 
os outros tratados de que são Partes. Consequentemente, sem 
subordinar a presente Convenção aos outros tratados,

a) Fomentam o apoio mútuo entre a presente Convenção e os 
outros tratados de que são Partes; e

b) Ao interpretarem e aplicarem os outros tratados de que 
são Partes ou ao assumirem outras obrigações internacionais, as 
Partes devem ter em consideração as disposições pertinentes da 
presente Convenção.

2. O disposto na presente Convenção não pode ser interpre-
tado como alterando os direitos e obrigações das Partes nos 
termos de outros tratados de que sejam Partes.
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第二十一條

國際磋商與協調

締約方承諾在其他國際場合倡導本公約的宗旨和原則。為

此，締約方在需要時應進行相互磋商，並牢記這些目標與原

則。

第六章

公約的機構

第二十二條

締約方大會

一、應設立一個締約方大會。締約方大會應為本公約的全

會和最高權力機構。

二、締約方大會每兩年舉行一次例會，儘可能與聯合國教

科文組織大會同期舉行。締約方大會作出決定，或政府間委員

會收到至少三分之一締約方的請求，締約方大會可召開特別會

議。

三、締約方大會應通過自己的議事規則。

四、締約方大會的職能應主要包括以下方面：

（一）選舉政府間委員會的成員；

（二）接受並審議由政府間委員會轉交的本公約締約方的

報告；

（三）核准政府間委員會根據締約方大會的要求擬訂的操

作指南；

（四）採取其認為有必要的其他措施來推進本公約的目

標。

第二十三條

政府間委員會

一、應在聯合國教科文組織內設立“保護與促進文化表現

形式多樣性政府間委員會”（以下簡稱“政府間委員會”）。

在本公約根據其第二十九條規定生效後，政府間委員會由締約

方大會選出的18個本公約締約國的代表組成，任期四年。

二、政府間委員會每年舉行一次會議。

三、政府間委員會根據締約方大會的授權和在其指導下運

作並向其負責。

Artigo 21.º

Concertação e coordenação internacionais

As Partes comprometem-se a promover os objectivos e os 
princípios da presente Convenção noutras instâncias internacio-
nais. Para o efeito, as Partes devem, se necessário, consultar-se 
mutuamente, tendo presentes tais objectivos e princípios.

VI

Órgãos da Convenção

Artigo 22.º

Conferência das Partes

1. É instituída uma Conferência das Partes. A Conferência das 
Partes é o órgão plenário e supremo da presente Convenção.

2. A Conferência das Partes reúne-se em sessão ordinária de 
dois em dois anos, sempre que possível, em conjugação com a 
Conferência Geral da UNESCO. Podendo reunir-se em sessão 
extraordinária se assim o decidir ou se pelo menos um terço das 
Partes o requerer ao Comité Intergovernamental.

3. A Conferência das Partes adopta o seu regulamento interno.

4. As funções da Conferência das Partes são, nomeadamente:

a) Eleger os membros do Comité Intergovernamental;

b) Receber e examinar os relatórios das Partes na presente 
Convenção transmitidos pelo Comité Intergovernamental;

c) Aprovar as orientações operacionais preparadas, a seu pe-
dido, pelo Comité Intergovernamental;

d) Tomar qualquer outra medida que considere necessária 
para promover os objectivos da presente Convenção.

Artigo 23.º

Comité Intergovernamental

1. É instituído na UNESCO um Comité Intergovernamental 
para a Protecção e a Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, doravante designado «Comité Intergovernamental», 
composto por representantes de 18 Estados Partes na presente 
Convenção, eleitos por quatro anos pela Conferência das Partes 
logo que a presente Convenção entrar em vigor, em conformi-
dade com o artigo 29.º

2. O Comité Intergovernamental reúne uma vez por ano.

3. O Comité Intergovernamental funciona sob a autoridade 
directa e as orientações da Conferência das Partes, a quem pres-
ta contas da sua actividade.
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四、一旦公約締約方數目達到50個，政府間委員會的成員

應增至24名。

五、政府間委員會成員的選舉應遵循公平的地理代表性以

及輪換的原則。

六、在不影響本公約賦予它的其他職責的前提下，政府間

委員會的職責如下：

（一）促進本公約目標，鼓勵並監督公約的實施；

（二）應締約方大會要求，起草並提交締約方大會核准履

行和實施公約條款的操作指南；

（三）向締約方大會轉交公約締約方的報告，並隨附評論

及報告內容概要；

（四）根據公約的有關規定，特別是第八條規定，對本公

約締約方提請關注的情況提出適當的建議；

（五）建立磋商程序和其他機制，以在其他國際場合倡導

本公約的目標和原則；

（六）執行締約方大會可能要求的其他任務。

七、政府間委員會根據其議事規則，可隨時邀請公共或私

人組織或個人參加就具體問題舉行的磋商會議。

八、政府間委員會應制定並提交締約方大會核准自己的議

事規則。

第二十四條

聯合國教科文組織秘書處

一、聯合國教科文組織秘書處應為本公約的有關機構提供

協助。

二、秘書處編制締約方大會和政府間委員會的文件及其會

議的議程，協助實施會議的決定，並報告締約方大會決定的實

施情況。

第七章

最後條款

第二十五條

爭端的解決

一、本公約締約方之間關於公約的解釋或實施產生的爭

端，應通過談判尋求解決。

4. O número de membros do Comité Intergovernamental pas-
sará a 24 quando o número de Partes na presente Convenção 
ascender a 50.

5. A eleição dos membros do Comité Intergovernamental 
deve basear-se nos princípios da repartição geográfica equitati-
va e da rotatividade.

6. Sem prejuízo das demais competências conferidas pela pre-
sente Convenção, as funções do Comité Intergovernamental são 
as seguintes:

a) Promover os objectivos da presente Convenção e fomentar 
e supervisionar o acompanhamento da sua aplicação;

b) Preparar e submeter à aprovação da Conferência das Par-
tes, a seu pedido, orientações operacionais relativas à execução 
e aplicação das disposições da presente Convenção;

c) Transmitir à Conferência das Partes os relatórios das Partes 
na Convenção, acompanhados das suas observações e de um 
resumo dos respectivos conteúdos;

d) Formular recomendações adequadas para situações que 
as Partes submetam à sua apreciação em conformidade com as 
disposições pertinentes da presente Convenção, em especial o 
artigo 8.º;

e) Instituir procedimentos e outros mecanismos de consulta a 
fim de promover os objectivos e os princípios da presente Con-
venção noutras instâncias internacionais;

f) Executar qualquer outra tarefa que possa ser solicitada 
pela Conferência das Partes.

7. O Comité Intergovernamental, em conformidade com o seu 
regulamento interno, pode, a todo o tempo, convidar entidades 
públicas ou privadas ou pessoas singulares a participar nas suas 
reuniões, para as consultar sobre questões específicas.

8. O Comité Intergovernamental elabora e submete à aprova-
ção da Conferência das Partes o seu regulamento interno.

Artigo 24.º

Secretariado da UNESCO

1. Os órgãos da presente Convenção são assistidos pelo Se-
cretariado da UNESCO.

2. O Secretariado prepara a documentação da Conferência 
das Partes e do Comité Intergovernamental, bem como o pro-
jecto de ordem de trabalhos das suas reuniões, coadjuva na apli-
cação das suas decisões e informa sobre tal aplicação.

VII

Disposições finais

Artigo 25.º

Resolução de diferendos

1. Em caso de diferendo entre as Partes na presente Conven-
ção quanto à sua interpretação ou aplicação, as Partes devem 
procurar alcançar uma solução pela via da negociação.
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二、如果有關各方不能通過談判達成一致，可共同尋求第

三方斡旋或要求第三方調停。

三、如果沒有進行斡旋或調停，或者協商、斡旋或調停均

未能解決爭端，一方可根據本公約附件所列的程序要求調解。

相關各方應善意考慮調解委員會為解決爭端提出的建議。

四、任何締約方均可在批准、接受、核准或加入本公約

時，聲明不承認上述調解程序。任何發表這一聲明的締約方，

可隨時通知教科文組織總幹事，宣佈撤回該聲明。

第二十六條

會員國批准、接受、核准或加入

一、聯合國教科文組織會員國依據各自的憲法程序批准、

接受、核准或加入本公約。

二、批准書、接受書、核准書或加入書應交聯合國教科文

組織總幹事保存。

第二十七條

加入

一、所有非聯合國教科文組織會員國，但為聯合國或其任

何一個專門機構成員的國家，經聯合國教科文組織大會邀請，

均可加入本公約。

二、沒有完全獨立，但根據聯合國大會第1514（XV）號決

議被聯合國承認為充分享有內部自治，並且有權處理本公約範

圍內的事宜，包括有權就這些事宜簽署協議的地區也可加入本

公約。

三、對區域經濟一體化組織適用如下規定：

（一）任何一個區域經濟一體化組織均可加入本公約，除

以下各項規定外，這類組織應以與締約國相同的方式，完全受

本公約規定的約束；

（二）如果這類組織的一個或數個成員國也是本公約的締

約國，該組織與這一或這些成員國應確定在履行本公約規定的

義務上各自承擔的責任。責任的分擔應在完成第（三）項規定

2. Se as Partes em causa não chegarem a um acordo através 
de negociação, podem recorrer de comum acordo aos bons ofí-
cios ou à mediação de uma terceira Parte.

3. Caso não se tenha recorrido aos bons ofícios ou à media-
ção, ou não tenha sido possível resolver o diferendo através de 
negociação, bons ofícios ou mediação, uma Parte pode recorrer 
à conciliação em conformidade com o procedimento previsto 
no Anexo à presente Convenção. As Partes devem analisar de 
boa-fé a proposta de resolução do diferendo da Comissão de 
Conciliação.

4. No momento da ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, 
cada Parte pode declarar que não reconhece o procedimento de 
conciliação atrás previsto. Qualquer Parte que tenha declarado 
não reconhecer o procedimento pode, a todo o tempo, retirar 
essa declaração mediante notificação dirigida ao Director-Geral 
da UNESCO.

Artigo 26.º

Ratificação, aceitação, aprovação ou adesão
pelos Estados Membros

1. A presente Convenção está sujeita a ratificação, aceitação, 
aprovação ou adesão dos Estados Membros da UNESCO, em 
conformidade com os respectivos procedimentos constitucio-
nais.

2. Os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão são depositados junto do Director-Geral da UNESCO.

Artigo 27.º

Adesão

1. A presente Convenção está aberta à adesão de qualquer 
Estado não membro da UNESCO que seja membro da Orga-
nização das Nações Unidas ou de uma das suas agências espe-
cializadas e tenha sido convidado pela Conferência Geral da 
Organização a aderir à presente Convenção.

2. A presente Convenção está igualmente aberta à adesão dos 
territórios que gozem de plena autonomia interna reconhecida 
como tal pela Organização das Nações Unidas, mas não de ple-
na independência em conformidade com a Resolução 1514 (XV) 
da Assembleia Geral, e que tenham competência nas matérias 
objecto da presente Convenção, incluindo a competência para 
celebrar tratados sobre tais matérias.

3. As disposições seguintes aplicam-se às organizações de in-
tegração económica regional:

a) A presente Convenção está também aberta à adesão de 
qualquer organização de integração económica regional que, 
sob reserva do disposto nas alíneas seguintes, fica totalmente 
vinculada pelas disposições da presente Convenção de modo 
idêntico ao dos Estados Partes.

b) Caso um ou mais Estados Membros de uma organização 
de integração económica regional sejam também Partes na pre-
sente Convenção, a organização e este ou estes Estados Mem-
bros devem determinar quais as respectivas responsabilidades 
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的書面通知程序後生效；該組織與成員國無權同時行使本公約

規定的權利。此外，經濟一體化組織在其權限範圍內，行使與

其參加本公約的成員國數目相同的表決權。如果其任何一個成

員國行使其表決權，此類組織則不應行使表決權，反之亦然。

（三）同意按照第（二）項規定分擔責任的區域經濟一體

化組織及其一個或數個成員國，應按以下方式將所建議的責任

分擔通知各締約方：

1. 該組織在加入書內，應具體聲明對本公約管轄事項責任

的分擔；

2. 在各自承擔的責任變更時，該經濟一體化組織應將擬議

的責任變更通知保管人，保管人應將此變更通報各締約方。

（四）已成為本公約締約國的區域經濟一體化組織的成員

國在其沒有明確聲明或通知保管人將管轄權轉給該組織的所有

領域應被推斷為仍然享有管轄權。

（五）“區域經濟一體化組織”，係指由作為聯合國或其

任何一個專門機構成員國的主權國家組成的組織，這些國家已

將其在本公約所轄領域的權限轉移給該組織，並且該組織已按

其內部程序獲得適當授權成為本公約的締約方。

四、加入書應交存聯合國教科文組織總幹事處。

第二十八條

聯絡點

在成為本公約締約方時，每一締約方應指定第九條所述的

聯絡點。

第二十九條

生效

一、本公約在第三十份批准書、接受書、核准書或加入書

交存之日起的三個月後生效，但只針對在該日或該日之前交存

no que diz respeito ao cumprimento das suas obrigações nos 
termos da presente Convenção. Tal repartição de responsabili-
dades produz efeitos após a finalização do processo de notifica-
ção referido na alínea c). A organização e os Estados Membros 
não têm direito a exercer concomitantemente os direitos decor-
rentes da presente Convenção. Acrescendo que, nas matérias da 
sua competência, as organizações de integração económica re-
gional dispõem, para exercer o seu direito de voto, de um núme-
ro de votos igual ao número dos respectivos Estados Membros 
que sejam Partes na presente Convenção. Estas organizações 
não exercem o seu direito de voto se qualquer dos seus Estados 
Membros exercer o seu direito e vice-versa.

c) Uma organização de integração económica regional e o 
seu ou os seus Estados Membros que tenham acordado uma 
repartição de responsabilidades, tal como previsto na alínea 
b) anterior, devem informar as Partes sobre a repartição assim 
proposta, da seguinte forma:

i) No seu instrumento de adesão, a organização em causa 
deve declarar especificamente a repartição de responsabilidades 
no que diz respeito às questões regidas pela presente Conven-
ção;

ii) No caso de qualquer alteração posterior das respectivas 
responsabilidades, a organização de integração económica re-
gional deve comunicar ao depositário toda e qualquer proposta 
de alteração das respectivas responsabilidades, o depositário, 
por sua vez, dá conhecimento às Partes de tal alteração.

d) Presume-se que os Estados Membros de uma organização 
de integração económica regional que se tornarem Partes na 
presente Convenção continuam a ter competência sobre todas 
as matérias em relação às quais não tenha sido especificada uma 
transferência de competência para a organização expressamen-
te declarada ou comunicada ao depositário.

e) Entende-se por «organização de integração económica 
regional» uma organização constituída por Estados soberanos 
que sejam membros da Organização das Nações Unidas ou de 
uma das suas agências especializadas, para a qual esses Estados 
tenham transferido as respectivas competências em domínios 
regidos pela presente Convenção e que tenha sido devidamente 
autorizada, segundo os seus procedimentos internos, a tornar-se 
Parte da mesma.

4. O instrumento de adesão é depositado junto do Direc-
tor-Geral da UNESCO.

Artigo 28.º

Ponto de contacto

Ao tornar-se Parte na presente Convenção, cada Parte deve 
designar um ponto de contacto tal como previsto no artigo 9.º

Artigo 29.º

Entrada em vigor

1. A presente Convenção entrará em vigor três meses após a 
data do depósito do trigésimo instrumento de ratificação, aceita-
ção, aprovação ou adesão, mas unicamente no que se refere aos 
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批准書、接受書、核准書或加入書的國家或區域經濟一體化組

織。對其他締約方，本公約則在其批准書、接受書、核准書或

加入書交存之日起的三個月之後生效。

二、就本條而言，一個區域經濟一體化組織交存的任何文

書不得在該組織成員國已交存文書之外另行計算。

第三十條

聯邦制或非單一立憲制

鑑於國際協定對無論採取何種立憲制度的締約方具有同等

約束力，對實行聯邦制或非單一立憲制的締約方實行下述規

定：

（一）對於在聯邦或中央立法機構的法律管轄下實施的本

公約各項條款，聯邦或中央政府的義務與非聯邦國家的締約方

的義務相同；

（二）對於在構成聯邦，但按照聯邦立憲制無須採取立法

手段的單位，如州、縣以及省或行政區的法律管轄下實施的本

公約各項條款，聯邦政府須將這些條款連同其關於採用這些條

款的建議一併通知各個州、縣以及省或行政區等單位的主管當

局。

第三十一條

退約

一、本公約各締約方均可宣佈退出本公約。

二、退約決定須以書面形式通知，有關文件交存聯合國教

科文組織總幹事處。

三、退約在收到退約書十二個月後開始生效。退約國在退

約生效之前的財政義務不受任何影響。

第三十二條

保管職責

聯合國教科文組織總幹事作為本公約的保管人，應將第

二十六條和第二十七條規定的所有批准書、接受書、核准書或

加入書和第三十一條規定的退約書的交存情況通告本組織各會

員國、第二十七條提到的非會員國和區域經濟一體化組織以及

聯合國。

Estados ou organizações de integração económica regional que 
tiverem depositado os respectivos instrumentos de ratificação, 
aceitação, aprovação ou adesão nessa data ou anteriormente. 
Para as demais Partes, a Convenção entrará em vigor três meses 
após o depósito do respectivo instrumento de ratificação, aceita-
ção, aprovação ou adesão.

2. Para efeitos do presente artigo nenhum instrumento depo-
sitado por uma organização de integração económica regional 
deve ser considerado como adicional aos instrumentos já depo-
sitados pelos Estados Membros da organização.

Artigo 30.º

Regimes constitucionais federais ou não unitários

Reconhecendo que os acordos internacionais vinculam as 
Partes de igual modo independentemente dos respectivos siste-
mas constitucionais, as disposições que se seguem são aplicáveis 
às Partes que tenham sistemas constitucionais federais ou um 
sistema não unitário:

a) No que diz respeito às disposições da presente Convenção 
cuja aplicação é da competência do poder legislativo federal 
ou central, as obrigações do Governo federal ou central são as 
mesmas que as das Partes que não sejam Estados federais;

b) No que diz respeito às disposições da presente Conven-
ção cuja aplicação é da competência de cada uma das unidades 
constituintes tais como Estados, condados, províncias ou can-
tões, que não tenham, por força do regime constitucional da fe-
deração, a obrigação de adoptar medidas legislativas, o Governo 
federal deve dar conhecimento, se necessário, das referidas dis-
posições às autoridades competentes das unidades constituintes 
tais como Estados, condados, províncias ou cantões, recomen-
dando-lhes que as adoptem.

Artigo 31.º

Denúncia

1. Cada uma das Partes pode denunciar a presente Convenção.

2. A denúncia é notificada mediante depósito de instrumento 
escrito junto do Director-Geral da UNESCO.

3. A denúncia produz efeitos doze meses após a recepção do 
instrumento de denúncia. A denúncia não afecta as obrigações 
financeiras da Parte denunciante da presente Convenção até à 
data em que a sua retirada produzir efeitos.

Artigo 32.º

Funções do depositário

O Director-Geral da UNESCO, na sua qualidade de depo-
sitário da presente Convenção, deve comunicar aos Estados 
Membros da Organização, aos Estados não Membros e às orga-
nizações de integração económica regional referidos no artigo 
27.º, bem como à Organização das Nações Unidas, o depósito 
de todos os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou 
adesão mencionados nos artigos 26.º e 27.º, bem como as denún-
cias previstas no artigo 31.º
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第三十三條

修正

一、本公約締約方可通過給總幹事的書面函件，提出對本

公約的修正。總幹事應將此類函件周知全體締約方。如果通知

發出的六個月內對上述要求做出積極反應的成員國不少於半

數，總幹事則可將公約修正建議提交下一屆締約方大會進行討

論或通過。

二、對公約的修正須經出席並參加表決的締約方三分之二

多數票通過。

三、對本公約的修正一旦獲得通過，須交各締約方批准、

接受、核准或加入。

四、對於批准、接受、核准或加入修正案的締約方來說，

本公約修正案在三分之二的締約方遞交本條第三款所提及的文

件之日起三個月後生效。此後，對任何批准、接受、核准或加

入該公約修正案的締約方來說，在其遞交批准書、接受書、核

准書或加入書之日起三個月之後，本公約修正案生效。

五、第三款及第四款所述程序不適用第二十三條所述政府

間委員會成員國數目的修改。該類修改一經通過即生效。

六、在公約修正案按本條第四款生效之後加入本公約的那

些第二十七條所指的國家或區域經濟一體化組織，如未表示異

議，則應：

（一）被視為經修正的本公約的締約方；

（二）但在與不受修正案約束的任何締約方的關係中，仍

被視為未經修正的公約的締約方。

第三十四條

有效文本

本公約用阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文

制定，六種文本具有同等效力。

第三十五條

登記

根據《聯合國憲章》第一百零二條的規定，本公約將應聯

合國教科文組織總幹事的要求交聯合國秘書處登記。

Artigo 33.º

Alterações

1. Qualquer Parte pode, mediante comunicação escrita dirigi-
da ao Director-Geral, propor alterações à presente Convenção. 
O Director-Geral deve transmitir esta comunicação a todas 
as demais Partes. Se, num prazo de seis meses após a data de 
transmissão da comunicação, um mínimo de metade das Par-
tes der uma resposta favorável à solicitação dela decorrente, o 
Director-Geral deve apresentar tal proposta na sessão seguinte 
da Conferência das Partes para discussão e eventual adopção.

2. As alterações são adoptadas por maioria de dois terços das 
Partes presentes e votantes.

3. Uma vez adoptadas, as alterações à presente Convenção 
devem ser objecto de ratificação, aceitação, aprovação ou ade-
são pelas Partes.

4. Para as Partes que as tenham ratificado, aceitado ou apro-
vado, ou que a elas tenham aderido, as alterações à presente 
Con venção entram em vigor três meses após o depósito dos ins-
trumentos referidos no n.º 3 do presente artigo por dois terços 
das Partes. A partir desse momento, para cada Parte que ratifi-
que, aceite ou aprove uma alteração ou a ela adira, tal alteração 
entra em vigor três meses após a data de depósito pela Parte do 
seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.

5. O procedimento estabelecido nos n.os 3 e 4 não se aplica às 
alterações introduzidas no artigo 23.º relativamente ao número 
de membros do Comité Intergovernamental. Estas alterações 
entram em vigor no momento da sua adopção.

6. Um Estado ou uma organização de integração económica 
regional no sentido do artigo 27.º que se torne Parte na presente 
Convenção após a entrada em vigor de alterações em conformi-
dade com o n.º 4 do presente artigo e que não tenha manifesta-
do intenção contrária é considerado:

a) Parte na presente Convenção assim alterada; e

b) Parte na presente Convenção não alterada em relação a 
qualquer Parte que não esteja vinculada pelas referidas altera-
ções.

Artigo 34.º

Textos que fazem fé

A presente Convenção foi elaborada em inglês, árabe, chinês, 
espanhol, francês e russo, fazendo os seis textos igualmente fé.

Artigo 35.º

Registo

Nos termos do artigo 102.º da Carta das Nações Unidas, a pre-
sente Convenção será registada no Secretariado da Organização 
das Nações Unidas a pedido do Director-Geral da UNESCO.
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附件

調解程序

第一條

調解委員會

應爭議一方的請求成立調解委員會。除非各方另有約定，

委員會應由5名成員組成，有關各方各指定其中2名，受指定的

成員再共同選定1名主席。

第二條

委員會成員

如果爭議當事方超過兩方，利益一致的各方應共同協商指

定代表自己的委員會成員。如果兩方或更多方利益各不相同，

或對是否擁有一致利益無法達成共識，則各方應分別指定代表

自己的委員會成員。

第三條

成員的任命

在提出成立調解委員會請求之日起的兩個月內，如果某一

方未指定其委員會成員，聯合國教科文組織總幹事可在提出調

解請求一方的要求下，在隨後的兩個月內做出任命。

第四條

委員會主席

如果調解委員會在最後一名成員獲得任命後的兩個月內未

選定主席，聯合國教科文組織總幹事可在一方要求下，在隨後

的兩個月內指定一位主席。

第五條

決定

調解委員會根據其成員的多數表決票做出決定。除非爭議

各方另有約定，委員會應確定自己的議事規則。委員會應就解

決爭議提出建議，爭議各方應善意考慮委員會提出的建議。

第六條

分歧

對是否屬於調解委員會的權限出現分歧時，由委員會作出

決定。

ANEXO

Procedimento de Conciliação

Artigo 1.º

Comissão de Conciliação

Uma Comissão de Conciliação será criada mediante pedi-
do de uma das Partes no diferendo. A menos que as Partes 
acordem de modo diferente, a Comissão é composta por cinco 
membros, dois deles designados por cada uma das Partes in-
teressadas e um Presidente escolhido de comum acordo pelos 
membros assim designados.

Artigo 2.º

Membros da Comissão

Nos diferendos que envolvam mais de duas Partes, as que te-
nham os mesmos interesses devem designar de comum acordo 
os seus membros da Comissão. Quando duas ou mais Partes 
tenham interesses distintos ou haja desacordo sobre o facto de 
terem ou não o mesmo interesse, as referidas Partes devem de-
signar os seus membros em separado.

Artigo 3.º

Nomeações

Se, no prazo de dois meses após a data do pedido de criação 
de uma Comissão de Conciliação, as Partes não tiverem desig-
nado todos os membros desta Comissão, o Director-Geral da 
UNESCO deve, se tal lhe for solicitado pela Parte que formulou 
o pedido, proceder às nomeações necessárias num prazo subse-
quente de dois meses.

Artigo 4.º

Presidente da Comissão

Se, no prazo de dois meses após a nomeação do último dos 
membros da Comissão de Conciliação, esta não tiver escolhido 
o seu Presidente, o Director-Geral da UNESCO deve, se tal lhe 
for solicitado por uma Parte, designar um Presidente num prazo 
subsequente de dois meses.

Artigo 5.º

Decisões

A Comissão de Conciliação delibera por maioria de votos 
dos seus membros. Salvo decisão das Partes no diferendo em 
contrário, a Comissão estabelece o seu próprio procedimento. A 
Comissão deve apresentar uma proposta de resolução do dife-
rendo que as Partes devem analisar de boa-fé.

Artigo 6.º

Desacordos

Em caso de desacordo quanto à competência da Comissão de 
Conciliação, esta decide se é ou não competente.


