
Recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular 

Conferência Geral da  
UNESCO - 25ª Reunião 

PARIS 15 DE NOVEMBRO DE 1989 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
reunida em Paris entre os dias 17 de outubro e 16 de novembro de 1989, por ocasião de sua 25ª 
reunião, 
 
Considerando que a cultura tradicional e popular forma parte do patrimônio universal da 
humanidade e que é um poderoso meio de aproximação entre os povos e grupos sociais existentes e 
de afirmação de sua identidade cultural, 
 
Observando a importância social, econômica, cultural e política , de seu papel na história dos povos, 
assim como do lugar que ocupa na cultura contemporânea, 
 
Destacando a natureza específica e a importância da cultura tradicional e popular como parte 
integrante do patrimônio cultural e da cultura viva, 
 
Reconhecendo a extrema fragilidade de certas formas da cultura tradicional e popular e, 
particularmente, a de seus aspectos correspondentes à tradição oral, bem como o perigo de que estes 
aspectos se percam, 
 
Destacando a necessidade de reconhecer a função da cultura tradicional e popular em todos os 
países, e o perigo que corre em face de outros múltiplos fatores, 
 
Considerando que os governos deveriam desempenhar papel decisivo na salvaguarda da cultura 
tradicional e popular e atuar o quanto antes, 
 
Tendo decidido, na 24ª reunião, que a "salvaguarda do folclore" deveria ser objeto de recomendação 
aos Estados-membros, atendendo ao disposto no parágrafo 4 do artigo IV de sua Constituição,  
 
Aprova a seguinte Recomendação, no dia 15 de novembro de 1989: 
 
A Conferência Geral recomenda aos Estados-membros que apliquem as disposições que se seguem, 
relativas à salvaguarda da cultura tradicional e popular, adotando as medidas legislativas ou de 
outra índole que sejam necessárias, de acordo com as práticas constitucionais de cada Estado, para 
que entrem em vigor em seus respectivos territórios os princípios e medidas que se definem nesta 
recomendação. 
 
A Conferência Geral recomenda aos Estados-membros que comuniquem a presente recomendação 
às autoridades, serviços ou órgãos que tenham competência para tratar dos problemas referentes à 
salvaguarda da cultura tradicional e popular, que também a tornem conhecida nas organizações ou 
instituições que se ocupam da cultura tradicional e popular e que fomentem o contato com as 
organizações internacionais apropriadas que se ocupam da salvaguarda desta. 
 
A Conferência Geral recomenda que, nas datas e nas formas que a própria Conferência Geral 
determine, os Estados-membros submetam à Organização (UNESCO) informes sobre o curso que 
tenham dado a esta Recomendação. 



A. Definição da cultura tradicional e popular 

Atendendo à presente Recomendação: 
 
A cultura tradicional e popular é o conjunto de criações que emanam de uma comunidade cultural 
fundadas na tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos e que reconhecidamente 
respondem à expectativas da comunidade enquanto expressão de sua identidade cultural e social; as 
normas e os valores se transmitem oralmente, por imitação ou de outras maneiras. Suas formas 
compreendem, entre outras, a língua, a literatura, a música, a dança, os jogos, a mitologia, os rituais, 
os costumes, o artesanato, a arquitetura e outras artes. 

B. Identificação da cultura tradicional e popular 

A cultura tradicional e popular, enquanto Expressão cultural, deve ser salvaguardada pelo e para o 
grupo (familiar, profissional, nacional, regional, religioso, étnico etc.), cuja identidade exprime. 
 
Para isso, os Estados-membros deveriam incrementar pesquisas adequadas em nível nacional, 
regional e internacional com a finalidade de: 
elaborar um inventário nacional de instituições interessadas na cultura tradicional e popular, com 
vistas a incluí-las nos registros regionais e mundiais de instituições desta índole; 
criar sistemas de identificação e registro (cópia, indexação, transcrição) ou melhorar os já existentes 
por meio de manuais, guias para recompilação, catálogos-modelo etc., em vista da necessidade de 
coordenar os sistemas de classificação utilizados pelas diversas instituições; 
estimular a criação de uma tipologia normatizada da cultura tradicional e popular mediante a 
elaboração de: i) um esquema geral de classificação da cultura tradicional e popular, para orientação 
em âmbito mundial; ii) um registro geral da cultura tradicional e popular; iii) classificações 
regionais da cultura tradicional e popular, especialmente mediante projetos piloto de caráter 
regional. 

C. Conservação da cultura tradicional e popular 

A conservação se refere à documentação relativa às tradições vinculadas à cultura tradicional e 
popular, e seu objetivo, no caso da não utilização ou de evolução destas tradições, consiste em que 
os pesquisadores e os detentores da tradição possam dispor de dados que lhes permitam 
compreender o processo de modificação da tradição. Ainda que a cultura tradicional e popular viva, 
dado seu caráter evolutivo, nem sempre permita uma proteção direta, a cultura que foi objeto de 
fixação deveria ser protegida com eficácia. Para isso conviria que os Estados-membros: 
estabelecessem serviços nacionais de arquivos onde a cultura tradicional e popular, recompilada, 
pudesse ser armazenada adequadamente e ficar disponível; 
estabelecessem um arquivo nacional central que pudesse prestar determinados serviços (indexação 
central, difusão de informação sobre materiais da cultura tradicional e popular e normas para o 
trabalho relativa a esta, incluída sua salvaguarda); 
criassem museus ou seções de cultura tradicional e popular nos museus existentes onde esta possa 
ser exposta; 
privilegiassem as formas de apresentar as culturas tradicionais e populares que realçam os 
testemunhos vivos ou passados destas culturas (localizações históricas, modos de vida, saberes 
materiais ou imateriais); 
harmonizassem os métodos de cópia e arquivo; 
proporcionassem a recompiladores, arquivistas, documentalistas e outros especialistas na 
conservação da cultura tradicional e popular, uma formação que abranja desde a conservação física 
até o trabalho analítico; 
fornecessem meios para preparar cópias de segurança e de trabalho de todos os materiais da cultura 



tradicional e popular, e cópias para as instituições regionais, garantindo assim à comunidade 
cultural o acesso aos materiais recompilados. 

D. Salvaguarda da cultura tradicional e popular 

A conservação se refere à proteção das tradições vinculadas à cultura tradicional e popular e de seus 
portadores, segundo o entendimento de que cada povo tem direitos sobre sua cultura e de que sua 
adesão a essa cultura pode perder o vigor sob a influência da cultura industrializada difundida pelos 
meios de comunicação de massa. Por isso é necessário adotar medidas para garantir o estado e o 
estado e o apoio econômico das tradições vinculadas à cultura tradicional e popular, tanto no 
interior das comunidades que as produzem quanto fora delas. 
 
Neste sentido, conviria que os Estados-membros: 
 
a) elaborassem e introduzissem nos programas de ensino, tanto curriculares como extra-
curriculares, o estudo da cultura tradicional e popular de maneira apropriada, destacando 
especialmente o respeito a esta do modo mais amplo possível, e considerando não apenas as 
culturas rurais ou das aldeias, mas também aquelas criadas nas zonas urbanas pelos diversos grupos 
sociais, profissionais, institucionais etc., para fomentar assim melhor entendimento da diversidade 
cultural e das diferentes visões de mundo, especialmente as que não participem da cultura 
dominante; 
 
b) garantissem o direito de acesso das diversas comunidades culturais à sua própria cultura 
tradicional e popular, apoiando também seu trabalho nas esferas da documentação, arquivos, 
pesquisa etc., assim como na prática das tradições; 
 
c) estabelecessem um conselho nacional da cultura tradicional e popular, formado sobre uma base 
interdisciplinar ou outro organismo coordenador semelhante, no qual os diversos grupos 
interessados estivessem representados; 
 
d) prestassem apoio moral e financeiro aos indivíduos e instituições que estudem, tornem público, 
fomentem ou possuam elementos da cultura tradicional e popular; 
 
e) fomentassem a investigação científica relativa à salvaguarda da cultura tradicional e popular. 

E. Difusão da cultura tradicional e popular  

Deve-se sensibilizar a população para a importância da cultura tradicional e popular como elemento 
da identidade cultural. Para que se tome consciência do valor da cultura tradicional e popular e da 
necessidade de conserva-la, é essencial proceder a uma ampla difusão dos elementos que 
constituem esse patrimônio cultural. Numa difusão deste tipo, contudo, deve-se, evitar toda 
deformação, a fim de salvaguardar a integridade das tradições. 
 
Para favorecer uma difusão adequada, conviria que os Estados-membros: 
 
a) fomentassem a organização de eventos nacionais, regionais e internacionais, como feiras, 
festivais, filmes, exposições, seminários, colóquios, oficinas, cursos de formação, congressos etc., e 
apoiassem a difusão e publicação de seus materiais, documentos e outros resultados; 
 
b) estimulassem maior difusão de matérias sobre a cultura tradicional e popular na imprensa, no 
mercado editorial, na televisão, no rádio e em outros meios de comunicação de massa nacionais e 
regionais, por exemplo, através de subvenções, da criação de empregos para especialistas da cultura 



tradicional e popular nestes setores, do arquivamento correto das informações sobre a cultura 
tradicional e popular reproduzidas nos meios de comunicação de massa e da criação de 
departamentos de cultura tradicional e popular nestes organismos; 
 
c) estimulassem as regiões, municípios, associações e demais grupos que se ocupam da cultura 
tradicional e popular e criarem empregos de horário integral para especialistas em cultura 
tradicional e popular que se encarreguem de fomentar e coordenar as atividades voltadas para este 
tema na região; 
 
d) apoiassem os serviços existentes e criassem outros para a produção de materiais educativos 
(como filmes de vídeo baseados em trabalhos práticos recentes), e estimulassem seu uso nas 
escolas, nos museus de cultura tradicional e popular e nos festivais e exposições de cultura 
tradicional e popular, nacionais e internacionais; 
 
e) facilitassem o acesso a informações adequadas sobre a cultura tradicional e popular por meio dos 
centros de documentação, bibliotecas, museus e arquivos, assim como de boletins e publicações 
periódicas especializadas na matéria; 
 
f) facilitassem a realização de reuniões e intercâmbios entre particulares, grupos e instituições 
interessados na cultura tradicional e popular, tanto em nível nacional quanto internacional, levando 
em consideração os acordos culturais bilaterais; 
 
g) estimulassem a comunidade científica internacional a adotar um código de ética apropriado à 
relação com as culturas tradicionais e o respeito que lhes é devido. 

F. Proteção da cultura tradicional e popular 

A cultura tradicional e popular, na medida em que se traduz em manifestações da criatividade 
intelectual ou coletiva, merece proteção análoga à que se outorga às outras produções intelectuais. 
Uma proteção deste tipo é indispensável para desenvolver, manter e difundir em larga escala este 
patrimônio, tanto no país como no exterior, sem atentar contra interesses legítimos. 
 
Além dos aspectos de "propriedade intelectual" e da "proteção das expressões do folclore", existem 
várias categorias de direitos que já estão protegidas, e que deveriam continuar protegidas no futuro 
nos centros de documentação e nos serviços de arquivo dedicados à cultura tradicional e popular. 
Para isso conviria que os Estados-membros: 
 
a) no que diz respeito aos aspectos de propriedade intelectual, chamassem a atenção das autoridades 
competentes para os importantes trabalhos da UNESCO e da OMPI sobre a propriedade intelectual, 
reconhecendo, ao mesmo tempo, que estes trabalhos se referem unicamente a um dos aspectos da 
proteção da cultura tradicional e popular e que é urgente adotar medidas específicas para sua 
salvaguarda; 
 
b) no que se refere aos demais direitos envolvidos: 
i) protegessem os informantes na sua qualidade de portadores da tradição (proteção da vida privada 
e do caráter confidencial da informação); 
ii) protegessem os interesses dos compiladores, cuidando para que as informações levantadas sejam 
conservadas em arquivos, em bom estado e de modo racional; 
iii) adotassem as medidas necessárias para proteger as informações coletadas contra seu uso 
abusivo, intencional ou qualquer outro; 
iv) atribuíssem aos serviços de arquivo a responsabilidade de cuidar da utilização das informações 
recolhidas. 



G. Cooperação internacional 

Levando em conta a necessidade de intensificar a cooperação e os intercâmbios culturais, entre 
outras modalidades, mediante a utilização conjunta dos recursos humanos e materiais, para realizar 
programas de desenvolvimento da cultura tradicional e popular dirigidos à sua revitalização, e para 
os trabalhos de pesquisa realizados por especialistas, conviria que os Estados-membros: 
 
a) cooperassem com as associações, instituições e organizações internacionais e regionais que se 
ocupam da cultura tradicional e popular; 
 
b)cooperassem nas esferas do conhecimento, da difusão e da proteção da cultura tradicional e 
popular especialmente mediante: 
i) intercâmbio de informações de todo tipo e de publicações científicas e técnicas, 
ii) formação de especialistas, concessão de bolsas de viagem e envio de pessoal científico e técnico 
e de informações, 
iii) promoção de projetos bilaterais ou multilaterais na esfera da documentação relativa à cultura 
tradicional e popular contemporânea, e  
iv) organização de reuniões de especialistas, pequenos cursos e grupos de trabalho sobre 
determinados temas e, em especial, a classificação e catalogação de dados e expressões da cultura 
tradicional e popular e a atualização dos métodos e técnicas de pesquisa moderna; 
 
c) cooperassem estreitamente com vistas a assegurar, no plano internacional, a todos os que têm 
esse direito (comunidades ou pessoas físicas ou morais), o gozo dos direitos pecuniários morais e os 
denominados conexos derivados da investigação, da criação, da composição, da interpretação, da 
gravação e/ou da difusão da cultura tradicional e popular; 
 
d) garantissem o direito de cada Estado-membro de obter que os outros Estados-membros lhe 
facilitem cópias dos trabalhos de pesquisa, documentos, vídeos, filmes ou outros, realizados dentro 
do seu território; 
 
e) se abstivessem de todo ato destinado a deteriorar os materiais da cultura tradicional e popular, 
diminuir seu valor ou impedir sua difusão e utilização, estejam estes materiais em seu país de 
origem ou no território de outros Estados; 
 
f) adotassem as medidas necessárias para salvaguardar a cultura tradicional e popular contra todos 
os riscos humanos ou naturais aos quais está exposta, compreendidos os decorrentes de conflitos 
armados, ocupação de territórios ou qualquer desordem pública de outra natureza. 
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ASSEMBLEIA NACIONAL:

Resolução nº 58/VII/2008:

Deferindo os pedidos de suspensão temporária de mandato dos 
Deputados Mário Anselmo Couto de Matos e João do Carmo 
Brito Soares.

Despacho Substituição nº 46/VII/2008:

Substituindo o Deputado Mário Anselmo Couto de Matos por Filomena 
Rocha Fortes Evora. 

Despacho Substituição nº 47/VII/2008:

Substituindo o Deputado João do Carmo Brito Soares por Alexandre 
Ramos Lopes.

Despacho Substituição nº 48/VII/2008:

Substituindo o Deputado Eurico Correia Monteiro por Felisberto 
Henrique Carvalho Cardoso.

CONSELHO DE MINISTROS:

Decreto nº 2/2008:

Aprova o Acordo de Empréstimo assinado entre o Governo da 
República de Cabo Verde e o Fundo para o Desenvolvimento 
Internacional da OPEC.

Decreto nº 3/2008:

Aprova o Acordo de Empréstimo assinado entre o Governo da República 
de Cabo Verde e o Fundo Africano de Desenvolvimento.

Decreto nº 4/2008:

Aprova, a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial, adoptada em Outubro de 2003, na 32ª sessão da 
Conferência Geral da UNESCO.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, CRESCIMENTO E COM-
PETITIVIDADE:

Portaria nº 17/2008:

Elimina a exigência do capital mínimo para exercer as actividades 
comerciais de importador, de retalhista e de gorssista e revoga 
a Portaria nº 42/2004, de 4 de Outubro.
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ANEXO I

Descrição do Projecto

As principais componentes do Projecto são as seguintes:

A.Central

B. Rede de Transporte

C. Rede de Distribuição

D.Controlo e Vigilância dos trabalhos

E.Formação e Sensibilização

F.Indemnizações

G.Gestão do projecto

ANEXO II

Afectação do Projecto

O presente Anexo indica as categorias de despesas 
a fi nanciar com os recursos do empréstimo e afectação 
desses recursos em cada categoria:

(Em milhões de UC)

Categorias da despesa Divisas ML Total

Bens 4.04 0.00 4.04

Central - - -

Linha HT 2.13 - 2.13

Linhas MT - - -

Postes HT/MT 1.64 - 1.64

Rede MT/BT 0.22 0.00 0.22

Equipamento DGIE 0.01 - 0.01

Equipamento CEP 0.04 - 0.04

SERVIÇOS 0.72 0.04 0.76

Controlo e vigilância Tx 0.38 0.04 0.42

Auditoria 0.05 - 0.05

Contratação de Consultor 0.02 - 0.02

Formação 0.18 - 0.18

Apoio à DGIE 0.10 - 0.10

DIVERSOS 0.02 - 0.02

Funcionamento do CEP 0.02 - 0.02

Indemnização & Sensibilização - - -

Total 4.78 0.04 4.82

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves

–––––––

Decreto nº 4/2008

de 16 de Junho

Ante o imperativo de se cumprir todas as formalidades 
constitucionais respeitantes à entrada em vigor na ordem 
jurídica interna da Convenção para a Salvaguarda do 
Património Cultural Imaterial;

No uso da faculdade conferida pela alínea d), do nº 2, do 
artigo 203º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º

Aprovação

É aprovada, a Convenção para a Salvaguarda do Patri-
mónio Cultural Imaterial, adoptada em Outubro de 2003, 
na 32ª sessão da Conferência Geral da UNESCO, cujo 
texto autêntico, em francês, e a respectiva tradução em 
português fazem parte integrante do presente diploma.

Artigo 2º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação e a Convenção referida no artigo 
anterior produz efeitos em conformidade com o que nela 
se estipula.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros.

José Maria Pereira Neves - Victor Manuel Barbosa 

Borges - Manuel Monteiro da Veiga

Publique-se.

O Primeiro-Ministro, José Maria Pereira Neves

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

Conclue à Paris le 17 octobre 2003

La Conférence générale de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture ci-après 
dénommée “l’UNESCO”,

réunie à Paris du vingt-neuf septembre au dix-sept 
octobre 2003 en sa 32ª session,

se référant aux instruments internationaux existants 
relatifs aux droits de l’homme, en particulier à la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme de 1948, au Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques de 1966,

considérant l’importance du patrimoine culturel im-
matériel, creuset de la diversité culturelle et garant du 
développement durable, telle que soulignée par la Recom-
mandation de l’UNESCO sur la sauvegarde de la culture 
traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 
2001 et par la Déclaration d’Istanbul de 2002 adoptée par 
la troisième Table ronde des ministres de la culture,

considérant la profonde interdépendance entre le pa-
trimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel 
culturel et naturel,

reconnaissant que les processus de mondialisation et 
de transformation sociale, à côté des conditions qu’ils 
créent pour un dialogue renouvelé entre les commu-
nautés, font, tout comme les phénomènes d’intolérance, 
également peser de graves menaces de dégradation, de 
disparition et de destruction sur le patrimoine culturel 
immatériel, en particulier du fait du manque de moyens 
de sauvegarde de celui-ci,
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consciente de la volonté universelle et de la préoccu-
pation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité,

reconnaissant que les communautés, en particulier 
les communautés autochtones, les groupes et, le cas 
échéant, les individus, jouent un rôle important dans la 
production, la sauvegarde, l’entretien et la recréation 
du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à 
l’enrichissement de la diversité culturelle et de la créa-
tivité humaine,

notant la grande portée de l’activité menée par 
l’UNESCO afi n d’établir des instruments normatifs pour 
la protection du patrimoine culturel, en particulier la 
Convention pour la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel de 1972,

notant en outre qu’il n’existe à ce jour aucun instru-
ment multilatéral à caractère contraignant visant à la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,

considérant que les accords, recommandations et réso-
lutions internationaux existants concernant le patrimoi-
ne culturel et naturel devraient être enrichis et complétés 
effi cacement au moyen de nouvelles dispositions relatives 
au patrimoine culturel immatériel,

considérant la nécessité de faire davantage prendre 
conscience, en particulier parmi les jeunes générations, 
de l’importance du patrimoine culturel immatériel et de 
sa sauvegarde,

considérant que la communauté internationale devrait 
contribuer avec les Etats parties à la présente Conven-
tion à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de 
coopération et d’entraide,

rappelant les programmes de l’UNESCO relatifs au 
patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclama-
tion des chefs-d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel 
de l’humanité,

considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel 
immatériel comme facteur de rapprochement, d’échange 
et de compréhension entre les êtres humains, adopte, le 
dix-sept octobre 2003, la présente Convention.

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Buts de la Convention

Les buts de la présente Convention sont:

a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel;

b) le respect du patrimoine culturel immatériel des 
communautés, des groupes et des individus 
concernés;

c) la sensibilisation aux niveaux local, national et 
international à l’importance du patrimoine 
culturel immatériel et de son appréciation 
mutuelle;

d) la coopération et l’assistance internationales.

Art. 2 Défi nitions

Aux fi ns de la présente Convention,

1. On entend par «patrimoine culturel immatériel» les 
pratiques, représentations, expressions, connaissances et 
savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts 
et espaces culturels qui leur sont associés – que les com-
munautés, les groupes et, le cas échéant, les individus 
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine 
culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de 
génération en génération, est recréé en permanence par 
les communautés et groupes en fonction de leur milieu, 
de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et 
leur procure un sentiment d’identité et de continuité, 
contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diver-
sité culturelle et la créativité humaine. Aux fi ns de la 
présente Convention, seul sera pris en considération le 
patrimoine culturel immatériel conforme aux instru-
ments internationaux existants relatifs aux droits de 
l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre 
communautés, groupes et individus, et d’un développe-
ment durable.

2. Le «patrimoine culturel immatériel», tel qu’il est 
défi ni au paragraphe 1 cidessus, se manifeste notamment 
dans les domaines suivants:

a) les traditions et expressions orales, y compris la 
langue comme vecteur du patrimoine culturel 
immatériel;

b) les arts du spectacle;

c) les pratiques sociales, rituels et événements 
festifs;

d) les connaissances et pratiques concernant la 
nature et l’univers ;

e) les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel.

3. On entend par «sauvegarde» les mesures visant à 
assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y 
compris l’identifi cation, la documentation, la recherche, 
la préservation, la protection, la promotion, la mise en 
valeur, la transmission, essentiellement par l’éducation 
formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des 
différents aspects de ce patrimoine.

4. On entend par «Etats parties» les Etats qui sont 
liés par la présente Convention et entre lesquels celle-ci 
est en vigueur.

5. La présente Convention s’applique mutatis mutandis 
aux territoires visés à l’article 33 qui en deviennent 
parties, conformément aux conditions précisées dans cet 
article. Dans cette mesure, l’expression « Etats parties» 
s’entend également de ces territoires.

Art. 3 Relation avec d’autres instruments inter-
nationaux

Rien dans la présente Convention ne peut être inter-
prété comme:

a) altérant le statut ou diminuant le niveau de 
protection des biens déclarés du patrimoine 
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mondial dans le cadre de la Convention pour 
la protection du patrimoine mondial, culturel 
et naturel de 1972, auxquels un élément du 
patrimoine culturel immatériel est directe-
ment associé ; ou

b) affectant les droits et obligations des Etats parties 
découlant de tout instrument international 
relatif aux droits de la propriété intellectuelle 
ou à l’usage des ressources biologiques et éco-
logiques auquel ils sont parties.

Section 2: Organes de la Convention

Art. 4 Assemblée générale des Etats parties

1. Il est établi une Assemblée générale des Etats 
parties, ci-après dénommée «l’Assemblée générale». 
L’Assemblée générale est l’organe souverain de la pré-
sente Convention.

2. L’Assemblée générale se réunit en session ordi-
naire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session 
extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui 
en est adressée par le Comité intergouvernemental de 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou par au 
moins un tiers des Etats parties.

3. L’Assemblée générale adopte son règlement inté-
rieur.

Art. 5 Comité intergouvernemental de sauvegar-
de du patrimoine culturel immatériel

1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité inter-
gouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, ci-après dénommé «le Comité». Il est com-
posé de représentants de 18 Etats parties, élus par les 
Etats parties réunis en Assemblée générale dès que la 
présente Convention entrera en vigueur conformément 
à l’article 34.

2. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté 
à 24 dès lors que le nombre d’Etats parties à la Convention 
atteindra 50.

Art. 6 Election et mandat des Etats membres du 
Comité

1. L’élection des Etats membres du Comité doit ré-
pondre aux principes de répartition géographique et de 
rotation équitables.

2. Les Etats membres du Comité sont élus pour un 
mandat de quatre ans par les Etats parties à la Conven-
tion réunis en Assemblée générale.

3. Toutefois, le mandat de la moitié des Etats membres 
du Comité élus lors de la première élection est limité à 
deux ans. Ces Etats sont désignés par un tirage au sort 
lors de cette première élection.

4. Tous les deux ans, l’Assemblée générale procède 
au renouvellement de la moitié des Etats membres du 
Comité.

5. Elle élit également autant d’Etats membres du Co-
mité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants.

6. Un Etat membre du Comité ne peut être élu pour 
deux mandats consécutifs.

7. Les Etats membres du Comité choisissent pour les 
représenter des personnes qualifi ées dans les divers 
domaines du patrimoine culturel immatériel.

Art. 7 Fonctions du Comité

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont 
conférées par la presente Convention, les fonctions du 
Comité sont les suivantes:

a) promouvoir les objectifs de la Convention, en-
courager et assurer le suivi de sa mise en 
oeuvre;

b) donner des conseils sur les meilleures pratiques et 
formuler des recommandations sur les mesures en 
faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel;

c) préparer et soumettre à l’approbation de 
l’Assemblée générale un projet d’utilisation 
des ressources du Fonds, conformément à 
l’article 25;

d) s’efforcer de trouver les moyens d’augmenter ses 
ressources et prendre les mesures requises à 
cette fi n, conformément à l’article 25;

e) préparer et soumettre à l’approbation de 
l’Assemblée générale des directives opération-
nelles pour la mise en oeuvre de la Convention;

f) examiner, conformément à l’article 29, les rap-
ports des Etats parties, et en faire un résumé 
à l’intention de l’Assemblée générale;

g) examiner les demandes présentées par les Etats 
parties et décider, en conformité avec les cri-
tères objectifs de sélection établis par lui et 
approuvés par l’Assemblée générale:

i) des inscriptions sur les listes et des propositions 
mentionnées aux articles 16, 17 et 18;

ii) de l’octroi de l’assistance internationale con-
formément à l’article 22.

Art. 8 Méthodes de travail du Comité

1. Le Comité est responsable devant l’Assemblée 
générale. Il lui rend compte de toutes ses activités et 
décisions.

2. Le Comité adopte son règlement intérieur à la ma-
jorité des deux tiers de ses membres.

3. Le Comité peut créer temporairement les organes 
consultatifs ad hoc qu’il estime nécessaires à l’exécution 
de sa tâche.

4. Le Comité peut inviter à ses réunions tout organisme 
public ou privé, ainsi que toute personne physique, 
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possédant des compétences avérées dans les différents 
domaines du patrimoine culturel immatériel, pour les 
consulter sur toute question particulière.

Art. 9 Accréditation des organisations consultatives

1. Le Comité propose à l’Assemblée générale 
l’accréditation d’organisations non gouvernementales 
possédant des compétences avérées dans le domaine du 
patrimoine culturel immatériel. Ces organisations auront 
des fonctions consultatives auprès du Comité.

2. Le Comité propose également à l’Assemblée générale 
les critères et modalités de cette accréditation.

Art. 10 Le Secrétariat

1. Le Comité est assisté par le Secrétariat de l’UNESCO.

2. Le Secrétariat prépare la documentation de 
l’Assemblée générale et du Comité, ainsi que le projet 
d’ordre du jour de leurs réunions et assure l’exécution 
de leurs décisions.

Section 3: Sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel à l’échelle nationale

Art. 11 Rôle des Etats parties

Il appartient à chaque Etat partie:

a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la sauvegarde du patrimoine culturel imma-
tériel présent sur son territoire;

b) parmi les mesures de sauvegarde visées à l’article 2, 
paragraphe 3, d’identifi er et de défi nir les 
différents éléments du patrimoine culturel 
immatériel présents sur son territoire, avec la 
participation des communautés, des groupes 
et des organisations non gouvernementales 
pertinentes.

Art. 12 Inventaires

1. Pour assurer l’identifi cation en vue de la sauvegarde, 
chaque Etat partie dresse, de façon adaptée à sa situation, 
un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel im-
matériel présent sur son territoire. Ces inventaires font 
l’objet d’une mise à jour régulière.

2. Chaque Etat partie, lorsqu’il présente périodique-
ment son rapport au Comité, conformément à l’article 29, 
fournit des informations pertinentes concernant ces 
inventaires.

Art. 13 Autres mesures de sauvegarde

En vue d’assurer la sauvegarde, le développement et la 
mise en valeur du patrimoine culturel immatériel présent 
sur son territoire, chaque Etat partie s’efforce:

a) d’adopter une politique générale visant à mettre 
en valeur la fonction du patrimoine culturel 
immatériel dans la société et à intégrer la 
sauvegarde de ce patrimoine dans des pro-
grammes de planifi cation;

b) de désigner ou d’établir un ou plusieurs orga-
nismes compétents pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel présent sur 
son territoire;

c) d’encourager des études scientifi ques, techniques 
et artistiques ainsi que des méthodologies de 
recherche pour une sauvegarde effi cace du pa-
trimoine culturel immatériel, en particulier du 
patrimoine culturel immatériel en danger;

d) d’adopter les mesures juridiques, techniques, 
administratives et financiers appropriées 
visant à:

i) favoriser la création ou le renforcement 
d’institutions de formation à la gestion du 
patrimoine culturel immatériel ainsi que la 
transmission de ce patrimoine à travers les 
forums et espaces destinés à sa représentation 
et à son expression;

ii) garantir l’accès au patrimoine culturel im-
matériel tout en respectant les pratiques 
coutumières qui régissent l’accès à des aspects 
spécifi ques de ce patrimoine;

iii) établir des institutions de documentation 
sur le patrimoine culturel immatériel et à en 
faciliter l’accès.

Art. 14 Education, sensibilisation et renforcement 
des capacités

Chaque Etat partie s’efforce, par tous moyens ap-
propriés:

a) d’assurer la reconnaissance, le respect et la mise 
en valeur du patrimoine culturel immatériel 
dans la société, en particulier grâce à:

i) des programmes éducatifs, de sensibilisation 
et de diffusion d’informations à l’intention du 
public, notamment des jeunes ;

ii) des programmes éducatifs et de formation 
spécifi ques au sein des communautés et des 
groupes concernés ;

iii) des activités de renforcement des capacités en 
matière de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel et en particulier de gestion et de 
recherche scientifi que; et

iv) des moyens non formels de transmission des 
savoirs;

b) de maintenir le public informé des menaces qui 
pèsent sur ce patrimoine ainsi que des acti-
vités menées en application de la présente 
Convention;

c) de promouvoir l’éducation à la protection des 
espaces naturels et des lieux de mémoire dont 
l’existence est nécessaire à l’expression du 
patrimoine culturel immatériel.
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Art. 15 Participation des communautés, groupes 
et individus

Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel, chaque Etat partie s’efforce 
d’assurer la plus large participation possible des com-
munautés, des groupes et, le cas échéant, des individus 
qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, 
et de les impliquer activement dans sa gestion.

Section 4: Sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel à l’échelle internationale

Art. 16 Liste représentative du patrimoine cul-
turel immatériel de l’humanité

1. Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine 
culturel immatériel, faire prendre davantage conscience 
de son importance et favoriser le dialogue dans le respect 
de la diversité culturelle, le Comité, sur proposition des 
Etats parties concernés, établit, tient à jour et publie une 
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité.

2. Le Comité élabore et soumet à l’approbation 
de l’Assemblée générale les critères présidant à 
l’établissement, à la mise à jour et à la publication de 
cette Liste représentative.

Art. 17 Liste du patrimoine culturel immatériel 
nécessitant une sauvegarde urgente

1. En vue de prendre les mesures de sauvegarde ap-
propriées, le Comité établit, tient à jour et publie une 
Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une 
sauvegarde urgente, et inscrit ce patrimoine sur la Liste 
à la demande de l’Etat partie concerné.

2. Le Comité élabore et soumet à l’approbation 
de l’Assemblée générale les critères présidant à 
l’établissement, à la mise à jour et à la publication de 
cette Liste.

3. Dans des cas d’extrême urgence – dont les critères 
objectifs sont approuvés par l’Assemblée générale sur 
proposition du Comité – celui-ci peut inscrire un élément 
du patrimoine concerné sur la Liste mentionnée au para-
graphe 1 en consultation avec l’Etat partie concerné.

Art. 18 Programmes, projets et activités de sau-
vegarde du patrimoine culturel immatériel

1. Sur la base des propositions présentées par les Etats 
parties, et conformément aux critères qu’il défi nit et 
qui sont approuvés par l’Assemblée générale, le Comité 
sélectionne périodiquement et fait la promotion des 
programmes, projets et activités de caractère national, 
sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine 
qu’il estime refl éter le mieux les principes et objectifs de 
la présente Convention, en tenant compte des besoins 
particuliers des pays en développement.

2. A cette fi n, il reçoit, examine et approuve les demandes 
d’assistance internationale formulées par les Etats par-
ties pour l’élaboration de ces propositions.

3. Le Comité accompagne la mise en oeuvre desdits 
programmes, projets et activités par la diffusion des 
meilleures pratiques selon les modalités qu’il aura dé-
terminées.

Section 5: Coopération et assistance interna-
tionales

Art. 19 Coopération

1. Aux fi ns de la présente Convention, la coopéra-
tion internationale comprend en particulier l’échange 
d’informations et d’expériences, des initiatives communes 
ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’assistance 
aux Etats parties dans leurs efforts pour sauvegarder le 
patrimoine culturel immatériel.

2. Sans préjudice des dispositions de leur législation 
nationale et de leurs droit et pratiques coutumiers, les 
Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel est dans l’intérêt général de 
l’humanité et s’engagent, à cette fi n, à coopérer aux nive-
aux bilatéral, sous-régional, régional et international.

Art. 20 Objectifs de l’assistance internationale

L’assistance internationale peut être accordée pour les 
objectifs suivants:

a) la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste 
du patrimoine culturel immatériel nécessitant 
une sauvegarde urgente;

b) la préparation d’inventaires au sens des articles 
11 et 12;

c) l’appui à des programmes, projets et activités 
conduits aux niveaux national, sous-régional 
et régional, visant à la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel;

d) tout autre objectif que le Comité jugerait nécessaire.

Art. 21 Formes de l’assistance internationale

L’assistance accordée par le Comité à un Etat partie est 
réglementée par les directives opérationnelles prévues à 
l’article 7 et par l’accord visé à l’article 24, et peut prendre 
les formes suivantes :

a) des études concernant les différents aspects de 
la sauvegarde;

b) la mise à disposition d’experts et de praticiens;

c) la formation de tous personnels nécessaires;

d) l’élaboration de mesures normatives ou autres;

e) la création et l’exploitation d’infrastructures;

f) la fourniture d’équipement et de savoir-faire;

g) d’autres formes d’assistance fi nancière et tech-
nique y compris, le cãs échéant, l’octroi de prêts 
à faible intérêt et de dons.
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Art. 22 Conditions de l’assistance internationale

1. Le Comité établit la procédure d’examen des demandes 
d’assistance internationale et précise les éléments de la 
demande tels que les mesures envisagées, les interven-
tions nécessaires et l’évaluation de leur coût.

2. En cas d’urgence, la demande d’assistance doit être 
examinée en priorité par le Comité.

3. Afi n de prendre une décision, le Comité procède aux 
études et consultations qu’il juge nécessaires.

Art. 23 Demandes d’assistance internationale

1. Chaque Etat partie peut présenter au Comité une 
demande d’assistance internationale pour la sauvegar-
de du patrimoine culturel immatériel présent sur son 
territoire.

2. Une telle demande peut aussi être présentée con-
jointement par deux ou plusieurs Etats parties.

3. La demande doit comporter les éléments d’information 
prévus à l’article 22, paragraphe 1, et les documents né-
cessaires.

Art. 24 Rôle des Etats parties bénéfi ciaires

1. En conformité avec les dispositions de la présente 
Convention, l’assistance internationale attribuée est 
régie par un accord entre l’Etat partie bénéfi ciaire et le 
Comité.

2. En règle générale, l’Etat partie bénéfi ciaire doit 
participer, dans la mesure de ses moyens, au coût des 
mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance 
internationale est fournie.

3. L’Etat partie bénéfi ciaire remet au Comité un rap-
port sur l’utilisation de l’assistance accordée en faveur de 
la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

Section 6: Fonds du patrimoine culturel im-
matériel

Art. 25 Nature et ressources du Fonds

1. Il est créé un «Fonds pour la sauvegarde du patrimoi-
ne culturel immatériel», ciaprès dénommé «le Fonds».

2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt confor-
mément aux dispositions du Règlement fi nancier de 
l’UNESCO.

3. Les ressources du Fonds sont constituées par:

a) les contributions des Etats parties;

b) les fonds alloués à cette fi n par la Conférence 
générale de l’UNESCO;

c) les versements, dons ou legs que pourront faire:

i) d’autres Etats;

ii) les organisations et programmes du système 
des Nations Unies, notamment le Programme 
des Nations Unies pour le développement, ainsi 
que d’autres organisations internationales;

iii) des organismes publics ou privés ou des per-
sonnes privées;

d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;

e) le produit des collectes et les recettes des manifes-
tations organisées au profi t du Fonds ;

f) toutes autres ressources autorisées par le règle-
ment du Fonds que le Comité élabore.

4. L’utilisation des ressources par le Comité est décidée 
sur la base des orientations de l’Assemblée générale.

5. Le Comité peut accepter des contributions et autres 
formes d’assistance fournies à des fi ns générales ou spé-
cifi ques se rapportant à des projets déterminés, pourvu 
que ces projets soient approuvés par le Comité.

6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties 
d’aucune condition politique, économique ou autre qui 
soit incompatible avec les objectifs recherchés par la 
présente Convention.

Art. 26 Contributions des Etats parties au Fonds

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire sup-
plémentaire, les Etats parties à la présente Convention 
s’engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, 
une contribution dont le montant, calculé selon un pour-
centage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé 
par l’Assemblée générale. Cette décision de l’Assemblée 
générale sera prise à la majorité des Etats parties pré-
sents et votants qui n’ont pás fait la déclaration visée 
au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, cette 
contribution ne pourra dépasser 1% de la contribution de 
l’Etat partie au budget ordinaire de l’UNESCO.

2. Toutefois, tout Etat visé à l’article 32 ou à l’article 
33 de la présente Convention peut, au moment du 
dépôt de ses instruments de ratifi cation, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera pas lié 
par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Un Etat partie à la présente Convention ayant fait 
la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article 
s’efforcera de retirer ladite déclaration moyennant noti-
fi cation au Directeur général de l’UNESCO. Toutefois, le 
retrait de la déclaration n’aura d’effet sur la contribution 
due par cet Etat qu’à partir de la date d’ouverture de la 
session suivante de l’Assemblée générale.

4. Afi n que le Comité soit en mesure de prévoir ses 
opérations d’une manière effi cace, les contributions des 
Etats parties à la présente Convention qui ont fait la 
déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, 
doivent être versées sur une base régulière, au moins 
tous les deux ans, et devraient se rapprocher le plus 
possible des contributions qu’ils auraient dû verser s’ils 
avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du 
présent article.

5. Tout Etat partie à la présente Convention, en retard 
dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volon-
taire au titre de l’année en cours et de l’année civile qui 
l’a immédiatement précédée, n’est pas éligible au Comité, 
cette disposition ne s’appliquant pas lors de la première 
élection. Le mandat d’un tel Etat qui est déjà membre du 
Comité prendra fi n au moment de toute élection prévue 
à l’article 6 de la présente Convention.
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Art. 27 Contributions volontaires supplémen-
taires au Fonds

Les Etats parties désireux de verser des contributions 
volontaires en sus de celles prévues à l’article 26 en infor-
ment le Comité aussitôt que possible afi n de lui permettre 
de planifi er ses activités en conséquence.

Art. 28 Campagnes internationales de collecte 
de fonds

Les Etats parties prêtent, dans la mesure du pos-
sible, leur concours aux campagnes internationales de 
collecte organisées au profi t du Fonds sous les auspices 
de l’UNESCO.

Section 7: Rapports

Art. 29 Rapports des Etats parties

Les Etats parties présentent au Comité, dans les for-
mes et selon la périodicité prescrites par ce dernier, des 
rapports sur les dispositions législatives, réglementaires 
ou autres prises pour la mise en oeuvre de la présente 
Convention.

Art. 30 Rapports du Comité

1. Sur la base de ses activités et des rapports des Etats 
parties mentionnés à l’article 29, le Comité soumet un 
rapport à chaque session de l’Assemblée générale.

2. Ce rapport est porté à la connaissance de la Confé-
rence générale de l’UNESCO.

Section 8: Clause transitoire

Art. 31 Relation avec la Proclamation des chefs-d’oeuvre 
du patrimoine oral et immatériel de l’humanité

1. Le Comité intègre dans la Liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité les élé-
ments proclamés «Chefs-d’oeuvre du patrimoine oral et 
immatériel de l’humanité» avant l’entrée en vigueur de 
la présente Convention.

2. L’intégration de ces éléments dans la Liste représen-
tative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
ne préjuge en rien des critères arrêtés conformément à 
l’article 16, paragraphe 2, pour les inscriptions à venir.

3. Aucune autre Proclamation ne sera faite après 
l’entrée en vigueur de la presente Convention.

Section 9: Dispositions fi nales

Art. 32 Ratifi cation, acceptation ou approbation

1. La présente Convention est soumise à la ratifi cation, 
l’acceptation ou l’approbation des Etats membres de 
l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitu-
tionnelles respectives.

2. Les instruments de ratifi cation, d’acceptation ou 
d’approbation sont deposes auprès du Directeur général 
de l’UNESCO.

Art. 33 Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de 
tout Etat non membre de l’UNESCO invité à y adhérer 
par la Conférence générale de l’Organisation.

2. La présente Convention est également ouverte à 
l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète au-
tonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation 
des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine 
indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) 
de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les 
matières dont traite la présente Convention, y compris 
la compétence reconnue pour conclure des traités sur 
ces matières.

3. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du 
Directeur général de l’UNESCO.

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur trois mois 
après la date du dépôt du trentième instrument de ratifi -
cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais 
uniquement à l’égard des Etats qui auront déposé leurs 
instruments respectifs de ratifi cation, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieure-
ment. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat partie 
trois mois après le dépôt de son instrument de ratifi cation, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 35 Régimes constitutionnels fédératifs ou 
non unitaires

Les dispositions ci-après s’appliquent aux Etats parties
ayant un regime constitutionnel fédératif ou non unitaire:

a) en ce qui concerne les dispositions de la présente 
Convention dont l’application relève de la com-
pétence du pouvoir législatif fédéral ou central, 
les obligations du gouvernement fédéral ou 
central seront les mêmes que celles des Etats 
parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;

b) en ce qui concerne les dispositions de la présente 
Convention dont l’application relève de la 
compétence de chacun des Etats, pays, pro-
vinces ou cantons constituants, qui ne sont 
pas en vertu du régime constitutionnel de 
la fédération tenus de prendre des mesures 
législatives, le gouvernement fédéral portera, 
avec son avis favorable, lesdites dispositions 
à la connaissance des autorités compétentes 
des Etats, pays, provinces ou cantons pour 
adoption.

Art. 36 Dénonciation

1. Chacun des Etats parties a la faculté de dénoncer 
la présente Convention.

2. La dénonciation est notifi ée par un instrument écrit 
déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
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3. La dénonciation prend effet douze mois après récep-
tion de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifi e en 
rien les obligations fi nancières dont l’Etat partie dénon-
ciateur est tenu de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle 
le retrait prend effet.

Art. 37 Fonctions du dépositaire

Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité 
de dépositaire de la presente Convention, informe les 
Etats membres de l’Organisation, les Etats non membres 
visés à l’article 33, ainsi que l’Organisation des Nations 
Unies, du dépôt de tous les instruments de ratifi cation, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés 
aux articles 32 et 33, de même que des dénonciations 
prévues à l’article 36.

Art. 38 Amendements

1. Tout Etat partie peut, par voie de communication 
écrite adressée au Directeur général, proposer des amen-
dements à la présente Convention. Le Directeur général 
transmet cette communication à tous les Etats parties. 
Si, dans les six mois qui suivent la date de transmis-
sion de la communication, la moitié au moins des Etat 
parties donne une réponse favorable à cette demande, 
le Directeur général presente cette proposition à la pro-
chaine session de l’Assemblée générale pour discussion 
et éventuelle adoption.

2. Les amendements sont adoptés à la majorité des 
deux tiers des Etats parties présents et votants.

3. Les amendements à la présente Convention, une fois 
adoptés, sont soumis aux Etats parties pour ratifi cation, 
acceptation, approbation ou adhésion.

4. Pour les Etats parties qui les ont ratifi és, acceptés, 
approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la pré-
sente Convention entrent en vigueur trois mois après le 
dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent 
article par les deux tiers des Etat parties. Par la suite, 
pour chaque Etat partie qui ratifi e, accepte, approuve 
un amendement ou y adhère, cet amendement entre 
en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’Etat 
partie de son instrument de ratifi cation, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion.

5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne 
s’applique pas aux amendements apportés à l’article 5 
relatif au nombre des Etats membres du Comité. Cês 
amendements entrent en vigueur au moment de leur 
adoption.

6. Un Etat qui devient partie à la présente Convention 
après l’entrée en vigueur d’amendements conformément 
au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir ex-
primé une intention différente, considéré comme étant:

a) partie à la présente Convention ainsi amendée; 
et

b) partie à la présente Convention non amendée à 
l’égard de tout Etat partie qui n’est pas lié par 
ces amendements.

Art. 39 Textes faisant foi

La présente Convention est établie en anglais, en 
arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, 
les six textes faisant également foi.

Art. 40 Enregistrement

Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations 
Unies, la presente Convention sera enregistrée au Secré-
tariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête 
du Directeur général de l’UNESCO.

CONVENÇÃO PARA A SALVAGUARDA
DO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL

Paris, 17 de Outubro de 2003

A Conferência Geral da Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a Cultura, doravante 
denominada “UNESCO”, em sua 32ª sessão, realizada 
em Paris do dia 29 de setembro ao dia 17 de outubro de 
2003,

Referindo-se aos instrumentos internacionais exis-
tentes em matéria de direitos humanos, em particular à 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ao 
Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, de 1966, e ao Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos, de 1966,

Considerando a importância do patrimônio cultural 
imaterial como fonte de diversidade cultural e garantia 
de desenvolvimento sustentável, conforme destacado 
na Recomendação da UNESCO sobre a salvaguarda 
da cultura tradicional e popular, de 1989, bem como na 
Declaração Universal da UNESCO sobre a Diversidade 
Cultural, de 2001, e na Declaração de Istambul, de 2002, 
aprovada pela Terceira Mesa Redonda de Ministros da 
Cultura,

Considerando a profunda interdependência que existe 
entre o patrimônio cultural imaterial e o patrimônio 
material cultural e natural,

Reconhecendo que os processos de globalização e de 
transformação social, ao mesmo tempo em que criam 
condições propícias para um diálogo renovado entre as 
comunidades, geram também, da mesma forma que o 
fenômeno da intolerância, graves riscos de deterioração, 
desaparecimento e destruição do patrimônio cultural 
imaterial, devido em particular à falta de meios para 
sua salvaguarda,

Consciente da vontade universal e da preocupação 
comum de salvaguardar o património cultural imaterial 
da humanidade,

Reconhecendo que as comunidades, em especial as 
indígenas, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 
desempenham um importante papel na produção, salva-
guarda, manutenção e recriação do patrimônio cultural 
imaterial, assim contribuindo para enriquecer a diver-
sidade cultural e a criatividade humana,
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Observando o grande alcance das atividades da 
UNESCO na elaboração de instrumentos normativos 
para a proteção do patrimônio cultural, em particular 
a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, 
Cultural e Natural de 1972,

Observando também que não existe ainda um instru-
mento multilateral de caráter vinculante destinado a 
salvaguardar o patrimônio cultural imaterial,

Considerando que os acordos, recomendações e reso-
luções internacionais existentes em matéria de patri-
mônio cultural e natural deveriam ser enriquecidos e 
complementados mediante novas disposições relativas 
ao patrimônio cultural imaterial,

Considerando a necessidade de conscientização, espe-
cialmente entre as novas gerações, da importância do 
patrimônio cultural imaterial e de sua salvaguarda,

Considerando que a comunidade internacional deveria 
contribuir, junto com os Estados Partes na presente 
Convenção, para a salvaguarda desse patrimônio, com 
um espírito de cooperação e ajuda mútua,

Recordando os programas da UNESCO relativos ao 
patrimônio cultural imaterial, em particular a Procla-
mação de Obras Primas do Patrimônio Oral e Imaterial 
da Humanidade,

Considerando a inestimável função que cumpre o pa-
trimônio cultural imaterial como fator de aproximação, 
intercâmbio e entendimento entre os seres humanos,

Aprova neste dia dezessete de outubro de 2003 a pre-
sente Convenção.

I. Disposições gerais

Artigo 1: Finalidades da Convenção

A presente Convenção tem as seguintes fi nalidades:

a) a salvaguarda do patrimônio cultural imaterial;

b) o respeito ao patrimônio cultural imaterial das co-
munidades, grupos e indivíduos envolvidos;

c) a conscientização no plano local, nacional e in-
ternacional da importância do património 
cultural imaterial e de seu reconhecimento 
recíproco;

d) a cooperação e a assistência internacionais.

Artigo 2: Defi nições

Para os fi ns da presente Convenção,

1. Entende-se por “patrimônio cultural imaterial” as 
práticas, representações, expressões, conhecimentos e 
técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos 
e lugares culturais que lhes são associados - que as co-
munidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos 

reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 
transmite de geração em geração, é constantemente 
recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 
história, gerando um sentimento de identidade e conti-
nuidade e contribuindo assim para promover o respeito 
à diversidade cultural e à criatividade humana. Para os 
fi ns da presente Convenção, será levado em conta ape-
nas o patrimônio cultural imaterial que seja compatível 
com os instrumentos internacionais de direitos humanos 
existentes e com os imperativos de respeito mútuo entre 
comunidades, grupos e indivíduos, e do desenvolvimento 
sustentável.

2. O “patrimônio cultural imaterial”, conforme defi nido 
no parágrafo 1 acima, se manifesta em particular nos 
seguintes campos:

a) tradições e expressões orais, incluindo o idioma como 
veículo do patrimônio cultural imaterial;

b) expressões artísticas;

c) práticas sociais, rituais e atos festivos;

d) conhecimentos e práticas relacionados à natureza 
e ao universo;

e) técnicas artesanais tradicionais.

3. Entende-se por “salvaguarda” as medidas que visam 
garantir a viabilidade do património cultural imaterial, 
tais como a identifi cação, a documentação, a investigação, 
a preservação, a proteção, a promoção, a valorização, 
a transmissão – essencialmente por meio da educação 
formal e não-formal - e revitalização deste patrimônio 
em seus diversos aspectos.

4. A expressão “Estados Partes” designa os Estados 
vinculados pela presente Convenção e entre os quais a 
presente Convenção está em vigor.

5. Esta Convenção se aplica mutatis mutandis aos 
territórios mencionados no Artigo 33 que se tornarem 
Partes na presente Convenção, conforme as condições 
especifi cadas no referido Artigo. A expressão “Estados 
Partes” se referirá igualmente a esses territórios.

Artigo 3: Relação com outros instrumentos inter-

nacionais

Nenhuma disposição da presente Convenção poderá 
ser interpretada de tal maneira que:

a) modifi que o estatuto ou reduza o nível de proteção 
dos bens declarados património mundial pela 
Convenção para a Proteção do Patrimônio 
Mundial, Cultural e Natural de 1972, ao qual 
está diretamente associado um elemento do 
patrimônio cultural imaterial; ou

b) afete os direitos e obrigações dos Estados Partes 
em virtude de outros instrumentos interna-
cionais relativos aos direitos de propriedade 
intelectual ou à utilização de recursos biológi-
cos e ecológicos dos quais são partes.
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II. Órgãos da Convenção

Artigo 4: Assembléia Geral dos Estados Partes

1. Fica estabelecida uma Assembléia Geral dos Estados 
Partes, doravante denominada “Assembléia Geral”, que 
será o órgão soberano da presente Convenção.

2. A Assembléia Geral realizará uma sessão ordinária 
a cada dois anos. Poderá reunir-se em caráter extraor-
dinário quando assim o decidir, ou quando receber uma 
petição em tal sentido do Comitê Intergovernamental 
para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial 
ou de, no mínimo, um terço dos Estados Partes.

3. A Assembléia Geral aprovará seu próprio Regula-
mento Interno.

Artigo 5: Comitê Intergovernamental para a Sal-

vaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial

1. Fica estabelecido junto à UNESCO um Comitê 
Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial, doravante denominado “o Comitê”. O 
Comitê será integrado por representantes de 18 Estados 
Partes, a serem eleitos pelos Estados Partes constituídos 
em Assembléia Geral, tão logo a presente Convenção 
entrar em vigor, conforme o disposto no Artigo 34.

2. O número de Estados membros do Comitê aumen-
tará para 24, tão logo o número de Estados Partes na 
Convenção chegar a 50.

Artigo 6: Eleição e mandato dos Estados membros 

do Comitê

1. A eleição dos Estados membros do Comitê deverá 
obedecer aos princípios de distribuição geográfi ca e ro-
tação eqüitativas.

2. Os Estados Partes na Convenção, reunidos em As-
sembléia Geral, elegerão os Estados membros do Comitê 
para um mandato de quatro anos.

3. Contudo, o mandato da metade dos Estados mem-
bros do Comitê eleitos na primeira eleição será somente 
de dois anos. Os referidos Estados serão designados por 
sorteio no curso da primeira eleição.

4. A cada dois anos, a Assembléia Geral renovará a 
metade dos Estados membros do Comitê.

5. A Assembléia Geral elegerá também quantos Estados 
membros do Comitê sejam necessários para preencher 
vagas existentes.

6. Um Estado membro do Comitê não poderá ser eleito 
por dois mandatos consecutivos.

7. Os Estados membros do Comitê designarão, para 
seus representantes no Comitê, pessoas qualifi cadas nos 
diversos campos do patrimônio cultural imaterial.

Artigo 7: Funções do Comitê

Sem prejuízo das demais atribuições conferidas pela 
presente Convenção, as funções do Comitê serão as se-
guintes:

a) promover os objetivos da Convenção, fomentar e 
acompanhar sua aplicação;

b) oferecer assessoria sobre as melhores práticas e 
formular recomendações sobre medidas que 
visem a salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial;

c) preparar e submeter à aprovação da Assembléia 
Geral um projeto de utilização dos recursos do 
Fundo, em conformidade com o Artigo 25;

d) buscar meios de incrementar seus recursos e 
adotar as medidas necessárias para tanto, em 
conformidade com o Artigo 25;

e) preparar e submeter à aprovação da Assembléia 
Geral diretrizes operacionais para a aplicação 
da Convenção;

f) em conformidade com o Artigo 29, examinar os 
relatórios dos Estados Partes e elaborar um 
resumo destes relatórios, destinado à Assem-
bléia Geral;

g) examinar as solicitações apresentadas pelos Es-
tados Partes e decidir, de acordo com critérios 
objetivos de seleção estabelecidos pelo próprio 
Comitê e aprovados pela Assembléia Geral, 
sobre:

i) inscrições nas listas e propostas mencionadas 
nos Artigos 16, 17 e 18;

ii) prestação de assistência internacional, em 
conformidade com o Artigo 22.

Artigo 8: Métodos de trabalho do Comitê

1. O Comitê será responsável perante a Assembléia 
Geral, diante da qual prestará contas de todas as suas 
atividades e decisões.

2. O Comitê aprovará seu Regulamento Interno por 
uma maioria de dois terços de seus membros.

3. O Comitê poderá criar, em caráter temporário, os 
órgãos consultivos ad hoc que julgue necessários para o 
desempenho de suas funções.

4. O Comitê poderá convidar para suas reuniões qual-
quer organismo público ou privado, ou qualquer pessoa 
física de comprovada competência nos diversos campos 
do património cultural imaterial, para consultá-los sobre 
questões específi cas.

U4N8Q2G6-58061S60-5D7P9O1J-222YBUTL-2S1I2U8C-4R3V0D4B-3J4J1O8K-29U3UVCC



472 I     SÉRIE — NO   22   «B.   O.»   DA  REPÚBLICA   DE   CABO   VERDE  — 16  DE   JUNHO   DE    2008       

Artigo 9: Certifi cação das organizações de caráter 

consultivo

1. O Comitê proporá à Assembléia Geral a certifi cação 
de organizações nãogovernamentais de comprovada 
competência no campo do patrimônio cultural imaterial. 
As referidas organizações exercerão funções consultivas 
perante o Comitê.

2. O Comitê também proporá à Assembléia Geral os 
critérios e modalidades pelos quais essa certifi cação será 
regida.

Artigo 10: Secretariado

1. O Comitê será assessorado pelo Secretariado da 
UNESCO.

2. O Secretariado preparará a documentação da 
Assembléia Geral e do Comitê, bem como o projeto da 
ordem do dia de suas respectivas reuniões, e assegurará 
o cumprimento das decisões de ambos os órgãos.

III. Salvaguarda do patrimônio cultural
imaterial no plano nacional

Artigo 11: Funções dos Estados Partes

Caberá a cada Estado Parte:

a) adotar as medidas necessárias para garantir a 
salvaguarda do patrimônio cultural imaterial 
presente em seu território;

b) entre as medidas de salvaguarda mencionadas 
no parágrafo 3 do Artigo 2, identifi car e defi nir 
os diversos elementos do patrimônio cultural 
imaterial presentes em seu território, com a 
participação das comunidades, grupos e orga-
nizações não-governamentais pertinentes.

Artigo 12: Inventários

1. Para assegurar a identifi cação, com fi ns de salva-
guarda, cada Estado Parte estabelecerá um ou mais 
inventários do patrimônio cultural imaterial presente em 
seu território, em conformidade com seu próprio sistema 
de salvaguarda do patrimônio. Os referidos inventários 
serão atualizados regularmente.

2. Ao apresentar seu relatório periódico ao Comitê, 
em conformidade com o Artigo 29, cada Estado Parte 
prestará informações pertinentes em relação a esses 
inventários.

Artigo 13: Outras medidas de salvaguarda

Para assegurar a salvaguarda, o desenvolvimento e a 
valorização do patrimônio cultural imaterial presente em 
seu território, cada Estado Parte empreenderá esforços 
para:

a) adotar uma política geral visando promover a 
função do patrimônio cultural imaterial na 
sociedade e integrar sua salvaguarda em pro-
gramas de planejamento;

b) designar ou criar um ou vários organismos com-
petentes para a salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial presente em seu território;

c) fomentar estudos científi cos, técnicos e artísticos, 
bem como metodologias de pesquisa, para a 
salvaguarda efi caz do patrimônio cultural ima-
terial, e em particular do património cultural 
imaterial que se encontre em perigo;

d) adotar as medidas de ordem jurídica, técnica, 
administrativa e fi nanceira adequadas para:

i) favorecer a criação ou o fortalecimento de ins-
tituições de formação em gestão do patrimônio 
cultural imaterial, bem como a transmissão 
desse patrimônio nos foros e lugares destinados 
à sua manifestação e expressão;

ii) garantir o acesso ao patrimônio cultural imate-
rial, respeitando ao mesmo tempo os costumes 
que regem o acesso a determinados aspectos do 
referido patrimônio;

iii) criar instituições de documentação sobre 
o patrimônio cultural imaterial e facilitar o 
acesso a elas.

Artigo 14: Educação, conscientização e fortaleci-

mento de capacidades

Cada Estado Parte se empenhará, por todos os meios 
oportunos, no sentido de:

a) assegurar o reconhecimento, o respeito e a valo-
rização do patrimônio cultural imaterial na 
sociedade, em particular mediante:

i) programas educativos, de conscientização e de 
disseminação de informações voltadas para o 
público, em especial para os jovens;

ii) programas educativos e de capacitação especí-
fi cos no interior das comunidades e dos grupos 
envolvidos;

iii) atividades de fortalecimento de capacidades 
em matéria de salvaguarda do património 
cultural imaterial, e especialmente de gestão 
e de pesquisa científi ca; e

iv) meios não-formais de transmissão de conhe-
cimento;

b) manter o público informado das ameaças que 
pesam sobre esse patrimônio e das atividades 
realizadas em cumprimento da presente Con-
venção;

c) promover a educação para a proteção dos espaços 
naturais e lugares de memória, cuja existência 
é indispensável para que o patrimônio cultural 
imaterial possa se expressar.
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Artigo 15: Participação das comunidades, grupos 

e indivíduos

No quadro de suas atividades de salvaguarda do pa-
trimônio cultural imaterial, cada Estado Parte deverá 
assegurar a participação mais ampla possível das comu-
nidades, dos grupos e, quando cabível, dos indivíduos que 
criam, mantém e transmitem esse patrimônio e associálos 
ativamente à gestão do mesmo.

IV. Salvaguarda do patrimônio cultural imaterial 
no plano internacional

Artigo 16: Lista representativa do patrimônio 

cultural imaterial da humanidade

1. Para assegurar maior visibilidade do patrimônio 
cultural imaterial, aumentar o grau de conscientização 
de sua importância, e propiciar formas de diálogo que 
respeitem a diversidade cultural, o Comitê, por proposta 
dos Estados Partes interessados, criará, mantérá atuali-
zada e publicará uma Lista representativa do patrimônio 
cultural imaterial da humanidade.

2. O Comitê elaborará e submeterá à aprovação da 
Assembléia Geral os critérios que regerão o estabele-
cimento, a atualização e a publicação da referida Lista 
representativa.

Artigo 17: Lista do patrimônio cultural imaterial 

que requer medidas urgentes de salvaguarda

1. Com vistas a adotar as medidas adequadas de 
salvaguarda, o Comitê criará, manterá atualizada e pu-
blicará uma Lista do patrimônio cultural imaterial que 
necessite medidas urgentes de salvaguarda, e inscreverá 
esse patrimônio na Lista por solicitação do Estado Parte 
interessado.

2. O Comitê elaborará e submeterá à aprovação da As-
sembléia Geral os critérios que regerão o estabelecimento, 
a atualização e a publicação dessa Lista.

3. Em casos de extrema urgência, assim considera-
dos de acordo com critérios objetivos aprovados pela 
Assembléia Geral, por proposta do Comitê, este último, 
em consulta com o Estado Parte interessado, poderá ins-
crever um elemento do patrimônio em questão na lista 
mencionada no parágrafo 1.

Artigo 18: Programas, projetos e atividades de 

salvaguarda do patrimônio cultural imaterial

1. Com base nas propostas apresentadas pelos Estados 
Partes, e em conformidade com os critérios defi nidos pelo 
Comitê e aprovados pela Assembléia Geral, o Comitê 
selecionará periodicamente e promoverá os programas, 
projetos e atividades de âmbito nacional, subregional ou 
regional para a salvaguarda do patrimônio que, no seu 
entender, refl itam de modo mais adequado os princípios 
e objetivos da presente Convenção, levando em conta as 
necessidades especiais dos países em desenvolvimento.

2. Para tanto, o Comitê receberá, examinará e aprovará 
as solicitações de assistência internacional formuladas 
pelos Estados Partes para a elaboração das referidas 
propostas.

3. O Comitê acompanhará a execução dos referidos 
programas, projetos e atividades por meio da dissemi-
nação das melhores práticas, segundo modalidades por 
ele defi nidas.

V. Cooperação e assistência internacionais

Artigo 19: Cooperação

1. Para os fi ns da presente Convenção, cooperação 
internacional compreende em particular o intercâmbio 
de informações e de experiências, iniciativas comuns, e 
a criação de um mecanismo para apoiar os Estados Partes 
em seus esforços para a salvaguarda do patrimônio cul-
tural imaterial.

2. Sem prejuízo para o disposto em sua legislação nacional 
nem para seus direitos e práticas consuetudinárias, os 
Estados Partes reconhecem que a salvaguarda do pa-
trimônio cultural imaterial é uma questão de interesse 
geral para a humanidade e neste sentido se comprometem 
a cooperar no plano bilateral, sub-regional, regional e 
internacional.

Artigo 20: Objetivos da assistência internacional

A assistência internacional poderá ser concedida para 
os seguintes objetivos:

a) salvaguarda do patrimônio que fi gure na lista de 
elementos do patrimônio cultural imaterial que 
necessite medidas urgentes de salvaguarda;

b) realização de inventários, em conformidade com 
os Artigos 11 e 12;

c) apoio a programas, projetos e atividades de âmbito 
nacional, sub-regional e regional destinados à 
salvaguarda do patrimônio cultural imaterial;

d) qualquer outro objetivo que o Comitê julgue 
necessário.

Artigo 21: Formas de assistência internacional

A assistência concedia pelo Comitê a um Estado Parte 
será regulamentada pelas diretrizes operacionais previs-
tas no Artigo 7 e pelo acordo mencionado no Artigo 24, e 
poderá assumir as seguintes formas:

a) estudos relativos aos diferentes aspectos da sal-
vaguarda;

b) serviços de especialistas e outras pessoas com 
experiência prática em patrimônio cultural 
imaterial;

c) capacitação de todo o pessoal necessário;
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d) elaboração de medidas normativas ou de outra 
natureza;

e) criação e utilização de infraestruturas;

f) aporte de material e de conhecimentos especia-
lizados;

g) outras formas de ajuda financeira e técnica, 
podendo incluir, quando cabível, a concessão 
de empréstimos com baixas taxas de juros e 
doações.

Artigo 22: Requisitos para a prestação de assis-

tência internacional

1. O Comitê defi nirá o procedimento para examinar as 
solicitações de assistência internacional e determinará 
os elementos que deverão constar das solicitações, tais 
como medidas previstas, intervenções necessárias e 
avaliação de custos.

2. Em situações de urgência, a solicitação de assistência 
será examinada em cárater de prioridade pelo Comitê.

3. Para tomar uma decisão, o Comitê realizará os es-
tudos e as consultas que julgar necessários.

Artigo 23: Solicitações de assistência internacional

1. Cada Estado Parte poderá apresentar ao Comitê 
uma solicitação de assistência internacional para a sal-
vaguarda do patrimônio cultural imaterial presente em 
seu território.

2. Uma solicitação no mesmo sentido poderá também 
ser apresentada conjuntamente por dois ou mais Estados 
Partes.

3. Na solicitação, deverão constar as informações 
mencionados no parágrafo 1 do Artigo 22, bem como a 
documentação necessária.

Artigo 24: Papel dos Estados Partes benefi ciários

1. Em conformidade com as disposições da presente 
Convenção, a assistência internacional concedida será 
regida por um acordo entre o Estado Parte benefi ciário 
e o Comitê.

2. Como regra geral, o Estado Parte benefi ciário deverá, 
na medida de suas possibilidades, compartilhar os custos 
das medidas de salvaguarda para as quais a assistência 
internacional foi concedida.

3. O Estado Parte benefi ciário apresentará ao Comitê 
um relatório sobre a utilização da assistência concedida 
com a fi nalidade de salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial.

VI. Fundo do patrimônio cultural imaterial

Artigo 25: Natureza e recursos do Fundo

1. Fica estabelecido um “Fundo para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial”, doravante denominado 
“o Fundo”.

2. O Fundo será constituído como fundo fi duciário, 
em conformidade com as disposições do Regulamento 
Financeiro da UNESCO.

3. Os recursos do Fundo serão constituídos por:

a) contribuições dos Estados Partes;

b) recursos que a Conferência Geral da UNESCO 
alocar para esta fi nalidade;

c) aportes, doações ou legados realizados por:

i) outros Estados;

ii) organismos e programas do sistema das Nações 
Unidas, em especial o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, ou outras 
organizações internacionais;

iii) organismos públicos ou privados ou pessoas 
físicas;

d) quaisquer juros devidos aos recursos do Fundo;

e) produto de coletas e receitas aferidas em eventos 
organizados em benefício do Fundo;

f) todos os demais recursos autorizados pelo Regula-
mento do Fundo, que o Comité elaborará.

4. A utilização dos recursos por parte do Comitê será 
decidida com base nas orientações formuladas pela As-
sembléia Geral.

5. O Comitê poderá aceitar contribuições ou assis-
tência de outra natureza oferecidos com fi ns gerais ou 
específi cos, vinculados a projetos concretos, desde que os 
referidos projetos tenham sido por ele aprovados.

6. As contribuições ao Fundo não poderão ser condi-
cionadas a nenhuma exigência política, econômica ou 
de qualquer outro tipo que seja incompatível com os 
objetivos da presente Convenção.

Artigo 26: Contribuições dos Estados Partes ao 

Fundo

1. Sem prejuízo de outra contribuição complementar 
de caráter voluntário, os Estados Partes na presente 
Convenção se obrigam a depositar no Fundo, no mínimo 
a cada dois anos, uma contribuição cuja quantia, calcu-
lada a partir de uma porcentagem uniforme aplicável 
a todos os Estados, será determinada pela Assembléia 
Geral. Esta decisão da Assembléia Geral será tomada 
por maioria dos Estados Partes presentes e votantes, que 
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não tenham feito a declaração mencionada no parágrafo 
2 do presente Artigo. A contribuição de um Estado Parte 
não poderá, em nenhum caso, exceder 1% da contribuição 
desse Estado ao Orçamento Ordinário da UNESCO.

2. Contudo, qualquer dos Estados a que se referem o 
Artigo 32 ou o Artigo 33 da presente Convenção poderá 
declarar, no momento em que depositar seu instrumento 
de ratifi cação, aceitação, aprovação ou adesão, que não 
se considera obrigado pelas disposições do parágrafo 1 
do presente Artigo.

3. Qualquer Estado Parte na presente Convenção que 
tenha formulado a declaração mencionada no parágrafo 2 
do presente Artigo se esforçará para retirar tal declaração 
mediante uma notifi cação ao Diretor Geral da UNESCO. 
Contudo, a retirada da declaração só terá efeito sobre 
a contribuição devida pelo Estado a partir da data da 
abertura da sessão subseqüente da Assembléia Geral.

4. Para que o Comitê possa planejar com efi ciência 
suas atividades, as contribuições dos Estados Partes 
nesta Convenção que tenham feito a declaração men-
cionada no parágrafo 2 do presente Artigo deverão ser 
efetuadas regularmente, no mínimo a cada dois anos, 
e deverão ser de um valor o mais próximo possível do 
valor das contribuições que esses Estados deveriam se 
estivessem obrigados pelas disposições do parágrafo 1 
do presente Artigo.

5. Nenhum Estado Parte na presente Convenção, que 
esteja com pagamento de sua contribuição obrigatória ou 
voluntária para o ano em curso e o ano civil imediata-
mente anterior em atraso, poderá ser eleito membro do 
Comitê. Essa disposição não se aplica à primeira eleição 
do Comitê. O mandato de um Estado Parte que se en-
contre em tal situação e que já seja membro do Comitê 
será encerrado quando forem realizadas quaisquer das 
eleições previstas no Artigo 6 da presente Convenção.

Artigo 27: Contribuições voluntárias suplemen-

tares ao Fundo

Os Estados Partes que desejarem efetuar contribuições 
voluntárias, além das contribuições previstas no Artigo 
26, deverão informar o Comitê tão logo seja possível, para 
que este possa planejar suas atividades de acordo.

Artigo 28: Campanhas internacionais para arre-

cadação de recursos

Na medida do possível, os Estados Partes apoiarão as 
campanhas internacionais para arrecadação de recursos 
organizadas em benefício do Fundo sob os auspícios da 
UNESCO.

VII. Relatórios

Artigo 29: Relatórios dos Estados Partes

Os Estados Partes apresentarão ao Comitê, na forma e 
com periodicidade a serem defi nidas pelo Comitê, relatórios 
sobre as disposições legislativas, regulamentares ou de 
outra natureza que tenham adotado para implementar 
a presente Convenção.

Artigo 30: Relatórios do Comitê

1. Com base em suas atividades e nos relatórios dos 
Estados Partes mencionados no Artigo 29, o Comitê 
apresentará um relatório em cada sessão da Assembléia 
Geral.

2. O referido relatório será levado ao conhecimento da 
Conferência Geral da UNESCO.

VIII. Cláusula transitória

Artigo 31: Relação com a Proclamação das Obras Primas 

do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade

1. O Comitê incorporará à Lista representativa do pa-
trimônio cultural imaterial da humanidade os elementos 
que, anteriormente à entrada em vigor desta Convenção, 
tenham sido proclamados “Obras Primas do Patrimônio 
Oral e Imaterial da Humanidade”.

2. A inclusão dos referidos elementos na Lista represen-
tativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade 
será efetuada sem prejuízo dos critérios estabelecidos 
para as inscrições subseqüentes, segundo o disposto no 
parágrafo 2 do Artigo 16.

3. Após a entrada em vigor da presente Convenção, não 
será feita mais nenhuma outra Proclamação.

IX. Disposições fi nais

Artigo 32: Ratifi cação, aceitação ou aprovação

1. A presente Convenção estará sujeita à ratifi cação, 
aceitação ou aprovação dos Estados Membros da UNESCO, 
em conformidade com seus respectivos dispositivos 
constitucionais.

2. Os instrumentos de ratificação, aceitação ou 
aprovação serão depositados junto ao Diretor Geral da 
UNESCO.

Artigo 33: Adesão

1. A presente Convenção estará aberta à adesão de 
todos os Estados que não sejam membros da UNESCO 
e que tenham sido convidados a aderir pela Conferência 
Geral da Organização.

2. A presente Convenção também estará aberta à 
adesão dos territórios que gozem de plena autonomia 
interna, reconhecida como tal pelas Nações Unidas, mas 
que não tenham alcançado a plena independência, em 
conformidade com a Resolução 1514 (XV) da Assembléia 
Geral, e que tenham competência sobre as matérias 
regidas por esta Convenção, inclusive a competência 
reconhecida para subscrever tratados relacionados a 
essas matérias.

3. O instrumento de adesão será depositado junto ao 
Diretor Geral da UNESCO.
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Artigo 34: Entrada em vigor

A presente Convenção entrará em vigor três meses 
após a data do depósito do trigésimo instrumento de rati-
fi cação, aceitação, aprovação ou adesão, mas unicamente 
para os Estados que tenham depositado seus respectivos 
instrumentos de ratifi cação, aceitação, aprovação ou 
adesão naquela data ou anteriormente. Para os demais 
Estados Partes, entrará em vigor três meses depois de 
efetuado o depósito de seu instrumento de ratifi cação, 
aceitação, aprovação ou adesão.

Artigo 35: Regimes constitucionais federais ou 

não-unitários

Aos Estados Partes que tenham um regime constitu-
cional federal ou não-unitário aplicarse-ão as seguintes 
disposições:

a) com relação às disposições desta Convenção cuja 
aplicação esteja sob a competência do poder 
legislativo federal ou central, as obrigações 
do governo federal ou central serão idênticas 
às dos Estados Partes que não constituem 
Estados federais;

b) com relação às disposições da presente Convenção 
cuja aplicação esteja sob a competência de cada 
um dos Estados, países, províncias ou cantões 
constituintes, que em virtude do regime cons-
titucional da federação não estejam obrigados 
a tomar medidas legislativas, o governo fede-
ral as comunicará, com parecer favorável, às 
autoridades competentes dos Estados, países, 
províncias ou cantões, com sua recomendação 
para que estes as aprovem.

Artigo 36: Denúncia

1. Todos os Estados Partes poderão denunciar a pre-
sente Convenção.

2. A denúncia será notifi cada por meio de um instru-
mento escrito, que será depositado junto ao Diretor Geral 
da UNESCO.

3. A denúncia surtirá efeito doze meses após a recepção 
do instrumento de denuncia. A denúncia não modifi cará 
em nada as obrigações fi nanceiras assumidas pelo Estado 
denunciante até a data em que a retirada se efetive.

Artigo 37: Funções do depositário

O Diretor Geral da UNESCO, como depositário da 
presente Convenção, informará aos Estados Membros 
da Organização e aos Estados não-membros aos quais se 
refere o Artigo 33, bem como às Nações Unidas, acerca 
do depósito de todos os instrumentos de ratifi cação, acei-
tação, aprovação ou adesão mencionados nos Artigos 32 
e 33 e das denúncias previstas no Artigo 36.

Artigo 38: Emendas

1. Qualquer Estado Parte poderá propor emendas a 
esta Convenção, mediante comunicação dirigida por es-
crito ao Diretor Geral. Este transmitirá a comunicação a 
todos os Estados Partes. Se, nos seis meses subseqüentes 
à data de envio da comunicação, pelo menos a metade 
dos Estados Partes responder favoravelmente a essa 
petição, o Diretor Geral submeterá a referida proposta 
ao exame e eventual aprovação da sessão subseqüente 
da Assembléia Geral.

2. As emendas serão aprovadas por uma maioria de 
dois terços dos Estados Partes presentes e votantes.

3. Uma vez aprovadas, as emendas a esta Convenção 
deverão ser objeto de ratifi cação, aceitação, aprovação ou 
adesão dos Estados Partes.

4. As emendas à presente Convenção, para os Estados 
Partes que as tenham ratifi cado, aceito, aprovado ou 
aderido a elas, entrarão em vigor três meses depois que 
dois terços dos Estados Partes tenham depositado os 
instrumentos mencionados no parágrafo 3 do presente 
Artigo. A partir desse momento a emenda correspondente 
entrará em vigor para cada Estado Parte ou território 
que a ratifi que, aceite, aprove ou adira a ela três meses 
após a data do depósito do instrumento de ratifi cação, 
aceitação, aprovação ou adesão do Estado Parte.

5. O procedimento previsto nos parágrafos 3 e 4 não 
se aplicará às emendas que modifi quem o Artigo 5, 
relativo ao número de Estados membros do Comitê. As 
referidas emendas entrarão em vigor no momento de 
sua aprovação.

6. Um Estado que passe a ser Parte neste Convenção 
após a entrada em vigor de emendas conforme o parágrafo 
4 do presente Artigo e que não manifeste uma intenção 
em sentido contrario será considerado:

a) parte na presente Convenção assim emendada; 
e

b) parte na presente Convenção não emendada com 
relação a todo Estado Parte que não esteja 
obrigado pelas emendas em questão.

Artigo 39: Textos autênticos

A presente Convenção está redigida em árabe, chinês, 
espanhol, francês, inglês e russo, sendo os seis textos 
igualmente autênticos.

Artigo 40: Registro

Em conformidade com o disposto no Artigo 102 da 
Carta das Nações Unidas, a presente Convenção será 
registrada na Secretaria das Nações Unidas por solici-
tação do Diretor Geral da UNESCO.
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Feito em Paris neste dia três de novembro de 2003, em 
duas cópias autênticas que levam a assinatura do Presi-
dente da 32 a sessão da Conferência Geral e do Diretor 
Geral da UNESCO. Estas duas cópias serão depositadas 
nos arquivos da UNESCO. Cópias autenticadas serão 
remetidas a todos os Estados a que se referem os Artigos 
32 e 33, bem como às Nações Unidas.

O texto acima é o texto autêntico da Convenção devida-
mente aprovada pela Conferência Geral da UNESCO em 
sua 32ª sessão, realizada em Paris e declarada encerrada 
em dezessete de outubro de 2003.

Em fé do que os signatários abaixo assinam, neste dia 
três de novembro de 2003.

Presidente da Conferência Geral Diretor Geral, Ilegível.

Cópia autenticada

Paris,

Assessor Jurídico, da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura, Ilegível.

O Primeiro-Ministro, Jose Maria Pereira Neves.

–––––––o§o–––––––

MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
CRESCIMENTO E COMPETITIVIDADE

–––––––o§o–––––––

Gabinete do Ministro

Portaria n.º 17/2008

de 16 de Junho

Nos termos da alínea a) do artigo 17.º, conjugado com 
o n.º 2 do supracitado artigo, do Decreto-Lei n.º 69/2005, 
de 31 de Outubro, que revê o regime a que está sujeito o 
registo e o exercício da actividade comercial por grosso 
e a retalho e o papel dos poderes públicos, propõe que os 
importadores que queiram exercer a actividade, devem 
ter um capital mínimo, cujo montante é defi nido através 
de Portaria do membro responsável pela área do comér-
cio, ouvidas as associações empresariais.                                                                 

Pela Portaria nº 42/2004, de 4 de Outubro, que regula-
mentava o Decreto-Lei n.º 50/2003, de 24 de Novembro, 
ora revogado, foi estabelecido no número 1, do artigo 
1º, que para o exercício da actividade de importador, as 
entidades a licenciar tenham um capital mínimo de cin-
co mil contos (5.000.000.00), valor esse que se encontra 
válido, até a presente e que restringiu, a possibilidade 
de exercício dessa actividade a outras pessoas singulares 
e colectivas.

Essa mesma portaria, estabelece capitais mínimos 
para o exercício das actividades comerciais de retalhista 
e grossista, o que vem contrariar o espírito do Decreto-
Lei n.º 69/2005, de 31 de Outubro, que determina que 
a exigência de capital mínimo, aplica-se somente aos 
importadores.

O Governo vem envidando esforços através de políticas 
sectoriais, para dar mais dinamismo ao sector empresa-
rial, sobretudo na criação de pequenas e médias empresas 
e exigir logo à partida capitais mínimos para exercer 
qualquer actividade comercial pode criar bloqueios ao 
desenvolvimento do tecido empresarial.

Ademais, com a adesão de Cabo Verde à OMC, mostra-se 
necessário adequar o regime do capital mínimo, em função 
da nova realidade económica do país.

Assim sendo, convindo alterar os montantes dos capitais 
mínimos para o exercício da actividade comercial de 
importador e de retalhista e de grossista.

Ouvidas as associações empresariais do sector do co-
mercio e a Associação Nacional dos Municípios de Cabo 
Verde; 

Cumpridos os preceitos legais, manda o Governo da 
República de Cabo Verde, pelo Ministro da Economia 
Crescimento e Competitividade, o seguinte:

Artigo 1.º

Capital mínimo

 Não é exigido capital mínimo para exercer as acti-
vidades comerciais de importador, de retalhista e de 
grossista.

Artigo 2.º

Revogação

 É revogado a Portaria n.º 42/2004, de 4 de Outubro.

Artigo 3.º

Publicação

A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação. 

Gabinete do Ministro da Economia, Crescimento, e 
Competitividade na Praia, aos 5 de Junho de 2008. – O 
Ministro, José Brito.
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