
 

 

CONSELHO DE MINISTROS 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº   /X /2021 

DE          DE 

 

ASSUNTO: Aprova, para adesão, a Convenção Global sobre o Reconhecimento das 

Qualificações Relativas ao Ensino Superior, adotada a 25 de novembro de 2019. 

 

A Convenção Global sobre o Reconhecimento das Qualificações relativas ao Ensino 

Superior foi adotada no dia 25 de novembro de 2019, pela Conferência Geral da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), reunida 

em Paris, de 12 a 27 de novembro de 2019. 

Trata-se do primeiro tratado das Nações Unidas nesta matéria de âmbito global, 

fornecendo as bases normativas para expandir a cooperação institucional transnacional 

na aprendizagem, ensino e investigação, permitindo, ainda, o fortalecimento das 

comunidades educativas, construídas sobre os princípios da partilha de conhecimentos, 

cooperação inovadora e cidadania global. 

Considerando que a Convenção Global, que substitui a Convenção sobre o Ensino 

Técnico Profissional, de 1989, cria um quadro global para um reconhecimento justo, 

transparente e não discriminatório das qualificações do ensino superior; fornece uma 

plataforma global para as autoridades nacionais colaborarem além-fronteiras e regiões 

para desenvolver melhores ferramentas e práticas para o reconhecimento das 

qualificações do ensino superior; promove a mobilidade académica inter-regional; facilita 

o reconhecimento das qualificações e a mobilidade de estudantes, professores e 

investigadores em todo o mundo e estabelece princípios universais para melhorar as 

práticas de reconhecimento;  

Considerando a importância universal desta Convenção para o sector da educação 

superior e, em geral, para o desenvolvimento das nações, incluindo cabo-verdiana. 

Assim,  

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 203º da Constituição, o Governo submete à 

Assembleia Nacional a seguinte Proposta de Resolução: 

 

Artigo 1º 

Aprovação  

 

É aprovada, para adesão, a Convenção Global sobre o Reconhecimento das Qualificações 

relativas ao Ensino Superior, adotada no dia 25 de novembro de 2019, pela Conferência 



Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 

reunida em Paris, de 12 a 27 de novembro de 2019, cujo texto autêntico em língua inglesa 

e a respetiva tradução em língua portuguesa se publicam em anexo à presente Resolução, 

da qual fazem parte integrante. 

 

Artigo 2º 

Entrada em vigor 

 

A presente Resolução 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. 

 

 

Aprovada em Conselho de Ministros do dia 18 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

José Ulisses de Pina Correia e Silva 

 

 

 

 

 

Filomena Mendes Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 

(A que se refere o artigo 1º) 

GLOBAL CONVENTION ON THE RECOGNITION OF QUALIFICATIONS 

CONCERNING HIGHER EDUCATION 

 

(Paris, 25 November 2019) 

  

PREAMBLE   

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, meeting in Paris from 12 to 27 November 2019 at its 40th session;   

Inspired by a common will to strengthen educational, geographical, humanitarian, 

cultural, scientific and socioeconomic ties between States Parties, and to enhance 

dialogue between regions and the sharing of their recognition instruments and practices;  

Recalling the Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), which stipulates that “the purpose of the Organization is to 

contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through 

education, science and culture”;   

Mindful of the provisions of the Charter of the United Nations of 1945, the Universal 

Declaration of Human Rights of 1948, the Convention relating to the Status of Refugees 

of 1951 and its Protocol of 1967, the Convention relating to the Status of Stateless 

Persons of 1954, the UNESCO Convention against Discrimination in Education of 1960 

and in particular its Article 4a, the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights of 1966, and the UNESCO Convention on Technical and Vocational 

Education of 1989;   

Mindful of the UNESCO Recommendation on the Recognition of Studies and 

Qualifications in  

Higher Education of 1993; the UNESCO Recommendation concerning the Status of 

Higher Education Teaching Personnel of 1997; the United Nations Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples of 2007; and the UNESCO Recommendation on Science 

and Scientific Researchers of 2017;   

Building on the UNESCO regional conventions on the recognition of qualifications 

concerning higher education;  

Reaffirming the States Parties’ responsibility to promote inclusive and equitable quality 

education at all levels and lifelong learning opportunities for all; 

Conscious of increasing international cooperation in higher education, of the mobility 

of students, workers, professionals, researchers and academics, of changes in scientific 

research, and of the different modes, methods, developments and innovations in teaching 

and learning;  

Considering higher education, provided by both public and private institutions, as a 

public good and a public responsibility, and being aware of the need to uphold and 



protect the principles of academic freedom and of the autonomy of higher-education 

institutions;  

Convinced that the international recognition of qualifications concerning higher 

education will facilitate interdependent learning and knowledge development via the 

mobility of learners and learning, academics, scientific research and researchers, and 

workers and professionals and will enhance international cooperation in higher 

education;  

Respecting the cultural diversity among the States Parties, including, inter alia, 

differences in educational traditions and in the values of higher education;  

Desiring to respond to the need for a global convention on the recognition of 

qualifications concerning higher education to complement the UNESCO regional 

conventions on the recognition of qualifications concerning higher education, and to 

enhance the cohesion between them; 

Convinced of the need to find common, practical and transparent solutions to improve 

recognition practices globally;  

Convinced that this Convention will promote international mobility, as well as 

communication and cooperation regarding fair and transparent procedures for 

recognition, and quality assurance and academic integrity in higher education at a global 

level;  

Adopts this Convention on this twenty-fifth day of November 2019.  

 

SECTION I. DEFINITION OF TERMS  

Article I  

For the purposes of this Convention, the following definitions shall apply:  

Access (to higher education): the right provided to any individual holding a qualification 

to apply and be considered for admission to a level of higher education  

Admission (to higher-education institutions and programmes): the act of, or system 

for, allowing qualified applicants to pursue higher education at a given institution and/or 

in a given programme  

Applicant:   

(a) an individual submitting to the competent recognition authority a 

qualification, partial studies, or prior learning for assessment and/or 

recognition; or   

(b) an entity acting with consent on behalf of an individual  

Assessment: the evaluation of an applicant's qualifications, partial studies, or prior 

learning by a competent recognition authority engaged in the evaluation of qualifications  

Competent authority: an individual or entity that has the authority, capacity, or legal 

power to perform a designated function  



Competent recognition authority: an entity which, in accordance with the laws, 

regulations, policies, or practices of a State Party, assesses qualifications and/or makes 

decisions on the recognition of qualifications  

Constituent units: official entities of a State Party to this Convention at the level of 

subnational jurisdictions, such as provinces, states, counties, or cantons, in accordance 

with Article XX b), Federal or Non-Unitary Constitutional Systems, of this Convention  

Cross-border education: all modes of educational delivery which involve the movement 

of people, knowledge, programmes, providers and curriculum across States Parties’ 

borders, including, but not limited to, quality-assured international joint degree 

programmes, cross-border higher education, transnational education, offshore education 

and borderless education  

Displaced person: an individual forced to move from his or her locality or environment 

and occupational activities to another locality or environment  

Formal education system: a State Party’s education system, including all officially 

recognized entities with responsibility for education, as well as public and private 

education institutions at all levels recognized by a State Party’s competent authorities and 

authorized thereby to deliver instruction and other education-related services  

Formal learning: learning derived from activities within a structured learning setting, 

leading to a formal qualification, and provided by an education institution recognized by 

a State Party’s competent authorities and authorized thereby to deliver such learning 

activities  

Higher education: all types of study programmes or sets of courses of study at the 

postsecondary level which are recognized by the competent authorities of a State Party, 

or of a constituent unit thereof, as belonging to its higher-education system  

Higher-education institution: an establishment providing higher education and 

recognized by a competent authority of a State Party, or of a constituent unit thereof, as 

belonging to its higher education system  

Higher-education programme: a post-secondary programme of study recognized by the 

competent authority of a State Party, or of a constituent unit thereof, as belonging to its 

higher education system and the successful completion of which provides the student with 

a higher education qualification  

Informal learning: learning which occurs outside the formal education system and which 

results from daily life activities related to work, family, local community, or leisure  

International joint degree: a type of cross-border education degree; a single degree 

recognized and/or authorized and conferred jointly upon completion of an integrated, 

coordinated and jointly offered programme, by two or more higher education institutions 

belonging to more than one country  

Learning outcomes: a learner’s acquired knowledge and skills upon completion of a 

learning process  



Lifelong learning: a process which refers to all learning activities, whether formal, non-

formal, or informal, covers the entire lifespan and has the aim of improving and 

developing human capacities, knowledge, skills, attitudes and competencies   

Mobility: the physical or virtual movement of individuals outside their country for the 

purpose of studying, researching, teaching, or working  

Non-formal learning: learning achieved within an education or training framework 

which places an emphasis on working life and which does not belong to the formal 

education system  

Non-traditional learning modes: formal, non-formal and informal mechanisms for the 

delivery of educational programmes and learning activities not primarily relying on face-

to-face interaction between the educator and the learner  

Partial recognition: the partial recognition of a full and completed qualification which 

cannot be fully recognized on account of the demonstration of substantial differences by 

a competent recognition authority  

Partial studies: any part of a higher-education programme which has been evaluated and, 

while not a complete programme in itself, represents a significant acquisition of 

knowledge, skills, attitudes and competencies  

Prior learning: the experience, knowledge, skills, attitudes and competencies which an 

individual has acquired as a result of formal, non-formal, or informal learning, assessed 

against a given set of learning outcomes, objectives, or standards Qualification:  

(a) Higher-education qualification: any degree, diploma, certificate, or award 

issued by a competent authority and attesting the successful completion of a 

higher-education programme or the validation of prior learning, where 

applicable  

(b) Qualification giving access to higher education: any degree, diploma, 

certificate, or award issued by a competent authority and attesting the 

successful completion of an education programme or the validation of prior 

learning, where applicable, and giving the holder of the qualification the right 

to be considered for admission to higher education  

Qualified applicant: an individual who has fulfilled relevant criteria and is considered 

eligible to apply for admission to higher education   

Qualifications framework: a system for the classification, publication and organization 

of quality assured qualifications according to a set of criteria  

Quality assurance: an ongoing process by which the quality of a higher-education 

system, institution, or programme is assessed by the competent authority/authorities to 

assure stakeholders that acceptable educational standards are continuously being 

maintained and enhanced  

Recognition: a formal acknowledgment by a competent recognition authority of the 

validity and academic level of a foreign education qualification, of partial studies, or of 

prior learning for the purpose of providing an applicant with outcomes including, but not 

limited to:  



(a)  the right to apply for admission to higher education; 

and/or (b)  the possibility to seek employment opportunities  

Region: any one of the areas identified in accordance with the UNESCO definition of 

regions with a view to the execution by the Organization of regional activities, namely, 

Africa, Arab States, Asia and the Pacific, Europe, and Latin America and the Caribbean  

Regional recognition conventions: the UNESCO conventions on the recognition of 

qualifications concerning higher education in each of the UNESCO regions, including the 

Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in 

the Arab and European States bordering on the Mediterranean  

Requirements:  

(a) General requirements: conditions which must be fulfilled for access to higher 

education, or to a given level thereof, or for the obtaining of a higher-education 

qualification at a given level  

(b) Specific requirements: conditions, in addition to the general requirements, 

which must be fulfilled for admission to a particular higher-education 

programme, or for the obtaining of a specific higher-education qualification in a 

particular field of study   

Substantial differences: significant differences between the foreign qualification and the 

qualification of the State Party which would most likely prevent the applicant from 

succeeding in a desired activity, such as, but not limited to, further study, research 

activities, or employment opportunities  

SECTION II. OBJECTIVES OF THE CONVENTION  

Article II  

Building on and enhancing the coordination, revisions and achievements of the regional 

recognition conventions, the objectives of this Convention are to:   

1. Promote and strengthen international cooperation in higher education;  

2. Support interregional initiatives, policies and innovations for international 

cooperation in higher education;   

3. Facilitate global mobility and the achievement of merit in higher education for the 

mutual benefit of qualification holders, higher-education institutions, employers, 

and any other stakeholders of the States Parties to this Convention while 

understanding and respecting the diversity of the States Parties' higher-education 

systems;  

4. Provide an inclusive global framework for the fair, transparent, consistent, 

coherent, timely and reliable recognition of qualifications concerning higher 

education;  

5. Respect, uphold and protect the autonomy and diversity of higher-education 

institutions and systems;   

6. Foster trust and confidence in the quality and reliability of qualifications through, 

inter alia, the promotion of integrity and ethical practices;  



7. Promote a culture of quality assurance in higher-education institutions and systems, 

and develop the capacities necessary for ensuring reliability, consistency and 

complementarity in quality assurance, in qualifications frameworks and in the 

recognition of qualifications in order to support international mobility;   

8. Promote the development, collection and sharing of accessible, up-to-date, reliable, 

transparent and relevant information and the dissemination of best practices among 

stakeholders, States Parties and regions;   

9. Promote, through the recognition of qualifications, inclusive and equitable access 

to quality higher education and support lifelong learning opportunities for all, 

including refugees and displaced persons;  

10. Foster globally the optimal use of human and educational resources with a view to 

promoting education for sustainable development, and contribute to structural, 

economic, technological, cultural, democratic and social development for all 

societies.  

 

SECTION III. BASIC PRINCIPLES FOR THE RECOGNITION OF 

QUALIFICATIONS  

CONCERNING HIGHER EDUCATION   

Article III   

For the recognition of qualifications concerning higher education, this Convention 

establishes the following principles:  

1. Individuals have the right to have their qualifications assessed for the purpose of 

applying for admission to higher education studies or seeking employment 

opportunities.   

2. Recognition of qualifications should be transparent, fair, timely and non-

discriminatory in accordance with the rules and regulations of each State Party, and 

should be affordable.  

3. Recognition decisions are based on trust, clear criteria, and fair, transparent and 

nondiscriminatory procedures, and underline the fundamental importance of 

equitable access to higher education as a public good which may lead to 

employment opportunities.  

4. Recognition decisions are based on appropriate, reliable, accessible and up-to-date 

information on higher-education systems, institutions, programmes and quality 

assurance mechanisms which has been provided through the competent authorities 

of the States Parties, official national information centres, or similar entities.   

5. Recognition decisions are made with due respect for the diversity of higher-

education systems worldwide.  

6. Competent recognition authorities undertaking recognition assessments shall do so 

in good faith, giving clear reasons for decisions, and have mechanisms for 

appealing recognition decisions.  

7. Applicants seeking recognition of their qualifications provide adequate and 

accurate information and documentation on their achieved qualifications in good 

faith, and have the right to appeal.  



8. States Parties commit to adopting measures to eradicate all forms of fraudulent 

practices regarding higher education qualifications by encouraging the use of 

contemporary technologies and networking activities among States Parties.   

SECTION IV. OBLIGATIONS OF THE STATES PARTIES TO THE 

CONVENTION  

This Convention establishes the following obligations for the States Parties:   

Article IV. Recognition of Qualifications Giving Access to Higher Education  

1. Each State Party shall recognize, for the purposes of access to its higher-education 

system, the qualifications and documented or certified prior learning acquired in 

other States Parties which meet the general requirements for access to higher 

education in those States Parties, unless substantial differences can be shown 

between the general requirements for access in the State Party in which the 

qualification was obtained and those in the State Party in which recognition of the 

qualification is sought. Alternatively, it shall be sufficient for a State Party to enable 

the holder of a qualification issued in another State Party to obtain an assessment 

of that qualification.  

2. Qualifications acquired through recognized non-traditional learning modes which 

are subject to comparable quality assurance mechanisms will be assessed according 

to the rules and regulations of the State Party, or of the constituent unit thereof, 

using the same criteria as those applied to similar qualifications acquired through 

traditional learning modes.   

3. Where a qualification gives access only to specific types of institutions or 

programmes of higher education in the State Party in which the qualification was 

obtained, each State Party shall grant holders of such qualifications access to similar 

specific types of institutions or programmes belonging to its higher-education 

system, if available, unless substantial differences can be shown.  

Article V. Recognition of Higher-Education Qualifications  

1. Each State Party shall recognize a higher-education qualification conferred in 

another State Party, unless substantial differences can be shown between the 

qualification for which recognition is sought and the corresponding qualification in 

the State Party in which recognition is sought. Alternatively, it shall be sufficient 

for a State Party to enable the holder of a higher-education qualification issued in 

another State Party to obtain an assessment of that qualification, upon the request 

of the holder.  

2. Higher-education qualifications acquired through recognized non-traditional 

learning modes which are subject to comparable quality assurance mechanisms and 

which are considered a part of the higher-education system of a State Party will be 

assessed according to the rules and regulations of the State Party in which 

recognition is sought, or of the constituent unit thereof, using the same criteria as 

those applied to similar qualifications acquired through traditional learning modes.  

3. Higher-education qualifications acquired through cross-border education with 

international joint degrees or through any other joint programme undertaken in 

more than one country, of which at least one is a State Party to this Convention, 

shall be assessed according to the rules and regulations of the State Party in which 



recognition is sought, or of the constituent unit thereof, using the same criteria as 

those applied to qualifications acquired through programmes undertaken in a single 

country.   

4. Recognition in a State Party of a higher-education qualification issued in another 

State Party shall have at least one of the following outcomes:  

(a) It shall provide the holder with the right to apply for admission to further 

higher education under the same conditions as those applicable to holders of 

higher education qualifications of the State Party in which recognition is 

sought; and/or  

(b) It shall provide the holder with the right to use the title associated with a 

higher education qualification in accordance with the laws or regulations of 

the State Party, or of the constituent unit thereof, in which recognition is 

sought.   

In addition, assessment and recognition may enable qualified applicants to seek 

employment opportunities subject to the laws and regulations of the State Party, or of the 

constituent unit thereof, in which recognition is sought.  

5. Where a competent recognition authority can demonstrate substantial differences 

between the qualification for which recognition is sought and the corresponding 

qualification in the State Party in which recognition is sought, the competent 

recognition authority shall seek to establish whether partial recognition may be 

granted.  

6. Each State Party may make the recognition of higher-education qualifications 

acquired through cross-border education or through foreign educational institutions 

operating in its jurisdiction contingent upon specific requirements of the legislation 

or regulations of the State Party, or of the constituent unit thereof, or upon specific 

agreements concluded with the State Party of origin of such institutions.  

Article VI. Recognition of Partial Studies and Prior Learning  

1. Each State Party may recognize, for the purpose of the completion of a higher-

education programme or the continuation of higher education studies, where 

appropriate, and taking into account the legislation of the States Parties regarding 

access, documented or certified partial studies or documented or certified prior 

learning acquired in another State Party, unless substantial differences can be 

shown between the partial studies or prior learning and the part of the higher-

education programme they or it would replace in the State Party in which 

recognition is sought. Alternatively, it shall be sufficient for a State Party to enable 

an individual who has undertaken documented or certified partial studies or 

documented or certified prior learning in another State Party to obtain an 

assessment of these partial studies or this prior learning, upon the request of the 

individual concerned.  

2. Documented or certified partial completion of higher-education programmes 

delivered by recognized non-traditional learning modes which are subject to 

comparable quality assurance mechanisms and which are considered a part of the 

higher-education system of a State Party shall be assessed according to the rules 

and regulations of the State Party, or of the constituent unit thereof, using the same 

criteria as those applied to partial studies delivered by traditional learning modes.   



3. Documented or certified partial completion of higher-education programmes 

delivered through cross-border education with international joint degrees or any 

other joint programme undertaken in more than one country, of which at least one 

is a State Party to this Convention, will be assessed according to the rules and 

regulations of the State Party, or of the constituent unit thereof, using the same 

criteria as those applied to partial studies acquired in a single country.   

Article VII. Recognition of Partial Studies and Qualifications Held by Refugees and 

Displaced Persons   

Each State Party shall take the necessary and feasible steps, within its education system 

and in conformity with its constitutional, legislative and regulatory provisions, to develop 

reasonable procedures for assessing fairly and efficiently whether refugees and displaced 

persons fulfil the relevant requirements for access to higher education, to further higher-

education programmes, or to the seeking of employment opportunities, including in cases 

where partial studies, prior learning, or qualifications acquired in another country cannot 

be proven by documentary evidence.  

Article VIII. Information for Assessment and Recognition  

1. Each State Party shall establish transparent systems for the complete description of 

the qualifications and learning outcomes obtained in its territory.  

2. Each State Party, to the extent feasible based on its constitutional, legislative and 

regulatory situation and structure, shall put in place an objective and reliable system 

for the approval, recognition and quality assurance of its higher-education 

institutions in order to promote confidence and trust in its higher-education system.  

3. Each State Party shall establish and maintain a national information centre or 

similar entities to provide access to relevant, accurate and up-to-date information 

about its higher-education system.  

4. Each State Party shall encourage the use of technologies to ensure easy access to 

information.  

5. Each State Party shall:  

(a) Provide access to authoritative and accurate information on its higher-

education systems, qualifications, quality assurance, and qualification 

frameworks, if applicable;  

(b) Facilitate the dissemination of and access to accurate information on the other 

States Parties’ higher-education systems, qualifications, and qualifications 

giving access to higher education;  

(c) Give advice and information, where appropriate, on recognition matters, 

including criteria and procedures for the assessment of qualifications, and the 

development of materials for good recognition practices in accordance with 

the laws, regulations and policies of the State Party; and  

(d) Ensure the provision, within a reasonable time, of adequate information on 

any institution belonging to its higher-education system, and on any 

programme operated by such institutions, with a view to enabling the 

competent authorities of other States Parties to ascertain whether the quality 



of the qualifications issued by these institutions justifies recognition in the 

State Party in which recognition is sought.  

Article IX. Assessment of an Application  

1. In the first instance, the responsibility for providing adequate information rests with 

the applicant, who shall provide such information in good faith.  

2. Each State Party shall ensure that the institutions belonging to its education system 

provide to the extent available, upon request, within a reasonable time frame and 

free of charge, relevant information to the holder of a qualification or to the 

institution or the competent recognition authorities of the State Party in which 

recognition is sought.  

3. Each State Party shall ensure that the body undertaking assessment for the purposes 

of recognition demonstrates the reasons for which an application does not fulfil 

requirements or demonstrates where substantial differences are identified.  

Article X. Information on the Competent Recognition Authorities  

1. Each State Party shall provide the depository of this Convention with official 

notification of the competent authorities that make decisions on recognition matters 

in its jurisdiction.  

2. Where there are central competent recognition authorities of a State Party, they shall 

immediately be bound by the provisions of this Convention and shall take the 

necessary measures to ensure the implementation of the provisions of this 

Convention in the jurisdiction of said State Party.  

3. Where the competence to make decisions on recognition matters lies with the 

constituent units, the State Party shall furnish the depository with a brief statement 

on its constitutional situation or structure at the time of signature or when depositing 

its instrument of ratification, acceptance, approval, or accession, and on any 

changes thereafter. In such cases, the competent recognition authorities of the 

constituent units so designated shall take, to the extent feasible within the State 

Party’s constitutional situation and structure, the necessary measures to ensure the 

implementation of the provisions of this Convention within the State Party’s 

jurisdiction.  

4. Where the competence to make decisions on recognition matters lies with 

individual higher education institutions or other entities, each State Party or 

constituent unit thereof, according to its constitutional situation or structure, shall 

transmit the text of this Convention to these institutions or entities and shall take all 

the necessary steps to encourage the favourable consideration and application of its 

provisions.  

5. The provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this Article shall apply, mutatis mutandis, 

to the obligations of the States Parties under this Convention.  

Article XI. Additional Requirements for Admission to Higher-Education 

Programmes  

1. Where admission to particular higher-education programmes is dependent on the 

fulfilment of specific requirements in addition to the general requirements for 

access, the competent authorities of the State Party concerned may impose the same 

specific requirements on holders of qualifications obtained in other States Parties 



or assess whether applicants with qualifications obtained in other States Parties 

fulfil the equivalent requirements.  

2. Where qualifications giving access to higher education in one State Party are issued 

only in combination with additional qualifying examinations as a prerequisite for 

access, the other States Parties may make access conditional on these requirements 

or offer an alternative for satisfying such additional requirements within their own 

education systems.  

3. Without prejudice to the provisions of Article IV, admission to a given higher-

education institution, or to a given programme within such an institution, may be 

restricted or selective, according to fair and transparent regulations.  

4. With respect to paragraph 3 of the present article, admission procedures shall be 

designed with a view to ensuring that the assessment of foreign qualifications is 

carried out according to the principles of transparency, fairness and non-

discrimination described in Article III.  

5. Without prejudice to the provisions of Article IV, admission to a given higher-

education institution may be based on the condition of the demonstration by the 

qualification holder of sufficient competence in the language or languages of 

instruction of the institution concerned, or in other specified languages.  

6. For the purpose of admission to higher-education programmes, each State Party 

may make the recognition of qualifications issued by foreign educational 

institutions operating in its jurisdiction contingent upon specific requirements of 

the legislation and regulations of the State Party or the constituent unit thereof, or 

upon specific agreements concluded with the State Party of origin of such 

institutions.  

SECTION V. IMPLEMENTATION STRUCTURES AND COOPERATION  

Article XII. Implementation Structures  

The States Parties agree to implement this Convention through or in cooperation with:   

1. National implementation structures;  

2. Networks of national implementation structures;  

3. National, regional and global organizations for accreditation, quality assurance, 

qualification frameworks, and recognition of qualifications;  

4. The Intergovernmental Conference of the States Parties;  

5. Regional recognition convention committees.  

Article XIII. National Implementation Structures  

1. In order to facilitate the recognition of higher-education qualifications, the States 

Parties undertake to implement this Convention through relevant organizations, 

including national information centres or similar entities.  

2. Each State Party will notify the Secretariat of the Intergovernmental Conference of 

the States Parties of its national implementation structures and of any modification 

in this regard.   



3. National implementation structures should form and actively participate in 

networks.  

Article XIV. Networks of National Implementation Structures  

1. Under the auspices of the Intergovernmental Conference of the States Parties, the 

networks shall be composed of national implementation structures of the States 

Parties and shall uphold and assist with the practical implementation of this 

Convention.  

2. The networks shall provide information exchange, capacity building and technical 

support to the States Parties upon request.   

3. The networks shall seek to strengthen the interregional cooperation under this 

Convention and uphold links to the Intergovernmental Conference of the States 

Parties.  

4. States Parties may participate in existing regional networks established through the 

regional recognition conventions or create new networks. Participation in existing 

regional networks shall be subject to the agreement of the relevant regional 

recognition convention committees.  

Article XV. The Intergovernmental Conference of the States Parties  

1. An Intergovernmental Conference of the States Parties, hereinafter referred to as 

“the Conference”, shall be established.   

2. The Conference shall be composed of representatives of all States Parties to this 

Convention.  

3. The States which are not States Parties to this Convention and the heads of the 

regional recognition convention committees shall be invited to participate in the 

meetings of the Conference as observers.   

4. Representatives of relevant international and regional organizations, as well as 

representatives of governmental and non-governmental organizations active in the 

field of recognition of higher-education qualifications, may also be invited to attend 

meetings of the Conference as observers.  

5. The Conference shall meet in ordinary sessions at least every two years. It may 

meet in extraordinary sessions if it so decides or at the request of at least one third 

of the States Parties. The Conference shall have an interim work programme 

concerning activities between sessions. The Conference shall submit a report at 

each of the ordinary sessions of the General Conference of UNESCO.   

6. The Conference shall meet for the first time within two years of the entry into force 

of this Convention, and at that time it shall adopt its own rules of procedure.  

7. The Conference shall promote the application of this Convention and shall oversee 

its implementation by adopting recommendations, declarations, models of good 

practices, or any relevant subsidiary text at the global or interregional level.  

8. The Conference may adopt operational guidelines for the States Parties to this 

Convention, in consultation with the regional recognition convention committees.  

9. The Conference shall support the follow-up of the activities relating to monitoring 

by and reporting to UNESCO’s governing bodies with regard to the implementation 

of this Convention.  



10. The Conference shall cooperate with the regional recognition convention 

committees under the auspices of UNESCO.  

11. The Conference shall ensure that there is the necessary information exchange 

between the Conference and the regional recognition convention committees.  

12. The Conference shall examine for adoption the draft amendments to this 

Convention in accordance with Article XXIII. The amendments adopted shall not 

undermine the principles of transparent, fair, timely and non-discriminatory 

recognition stated in this Convention.  

13. The Secretariat of the Conference shall be provided by the Director-General of 

UNESCO. The Secretariat shall prepare the documentation of the Conference, draft 

the agenda of its meetings, and ensure the implementation of its decisions.  

SECTION VI. FINAL CLAUSES Article XVI. Ratification, Acceptance, or 

Approval by Member States  

1. This Convention shall be subject to ratification, acceptance, or approval by Member 

States of UNESCO and the Holy See in accordance with their respective 

constitutional and legislative procedures.  

2. The instruments of ratification, acceptance, or approval shall be deposited with the 

Director General of UNESCO.  

Article XVII. Accession  

1. This Convention shall be open to accession by all States which are not members of 

UNESCO but which are Members of the United Nations and are invited by the 

General Conference of UNESCO to accede to it.  

2. This Convention shall also be open to accession by territories which enjoy full 

internal self-government recognized as such by the United Nations, but which have 

not attained full independence in accordance with General Assembly resolution 

1514 (XV), and which have competence over the matters governed by this 

Convention, including the competence to enter into treaties in respect of such 

matters.   

3. The instrument of accession shall be deposited with the Director-General of 

UNESCO.  

Article XVIII. Entry into force  

1. This Convention shall enter into force three months after the date of deposit of the 

twentieth instrument of ratification, acceptance, approval, or accession, but only 

with regard to those States Parties which have deposited their respective 

instruments of ratification, acceptance, approval, or accession on or before that date.  

2. This Convention shall enter into force with regard to any other State Party three 

months after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval, or 

accession.  



Article XIX. Relationship between the States Parties to this Convention and the 

Parties to the Regional Recognition Conventions and to other Treaties  

1. The ratification of, acceptance of, approval of, or accession to of any of the regional 

recognition conventions shall not be a prerequisite for the ratification of, acceptance 

of, approval of, or accession to this Convention.  

2. The States Parties to this Convention shall:  

(a) Foster mutual support between this Convention and the other treaties to which 

they are parties, particularly the regional recognition conventions; and  

(b) Take into account the relevant provisions of this Convention when 

interpreting and applying the regional recognition conventions to which they 

are parties or when entering into other international obligations.  

3. Nothing in this Convention shall be interpreted as modifying the rights and 

obligations of the States Parties under the regional recognition conventions and any 

other treaties to which they are parties.  

4. To ensure coherent interaction between this Convention, the regional recognition 

conventions, any other relevant bilateral or multilateral agreements, and any other 

existing or future treaty or convention to which a State Party to this Convention 

may be or may become a party, nothing in this Convention shall be deemed to 

derogate from any provisions more favourable to recognition, in particular, 

provisions regarding national information centres, networks and substantial 

differences.  

Article XX. Federal or Non-Unitary Constitutional Systems  

Recognizing that international agreements are equally binding on States Parties regardless 

of their constitutional systems, the following provisions shall apply to States Parties 

which have a federal or non-unitary constitutional system:  

(a) With regard to the provisions of this Convention the implementation of which 

comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, 

the obligations of the federal or central Government shall be the same as for 

those States Parties which are not federal States;  

(b) With regard to the provisions of the Convention the implementation of which 

comes under the jurisdiction of constituent units of a State Party, such as 

provinces, states, counties, or cantons, which are not obliged by the 

constitutional system of the federation to take legislative measures, the 

federal Government shall inform, as necessary, the competent authorities of 

the constituent units of a State Party of said provisions, with its 

recommendation for their adoption.  

Article XXI. Denunciation  

1. Any State Party to this Convention may denounce, at any time, this Convention.   

2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing deposited with the 

Director General of UNESCO.  

3. The denunciation shall take effect 12 months after the receipt of the instrument of 

denunciation. It shall in no way affect the obligations under this Convention 



incumbent upon the State Party denouncing the Convention until the date on which 

the withdrawal takes effect.  

4. The denunciation of this Convention shall not have any impact with respect to: (a) 

 Recognition decisions taken previously under the provisions of this Convention; 

(b)  The recognition assessments still in progress under this Convention.  

Article XXII. Depositary Functions  

The Director-General of UNESCO, as the depositary of this Convention, shall inform the 

Member States of the Organization, the States not members of the Organization referred 

to in Article XVII, as well as the United Nations, of:  

(a) The deposit of all the instruments of ratification, acceptance, approval, or 

accession provided for in Articles XVI and XVII;   

(b) The denunciations provided for in Article XXI;  

(c) The amendments to the Convention adopted in accordance with Article XXIII 

and the date on which the amendments come into force as proposed in 

accordance with Article XXIII.  

Article XXIII. Amendments  

1. A State Party to this Convention may, by written communication addressed to the 

Director-general of UNESCO, propose amendments to this Convention. The 

Director-General shall circulate such communication to all States Parties. If within 

six months of the date of dispatch of the communication, no less than one half of 

the States Parties to the Convention reply favourably to the request, the Director-

General shall present such proposal to the next session of the Intergovernmental 

Conference of the States Parties for discussion and possible adoption.  

2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of States Parties present and 

voting.   

3. Once adopted, amendments to this Convention shall be submitted to the States 

Parties for ratification, acceptance, approval, or accession.  

4. For States Parties which have ratified, accepted, approved, or acceded to them, 

amendments to this Convention shall enter into force three months after the deposit 

by two thirds of the States Parties of the instruments referred to in paragraph 3 of 

this Article. Thereafter, for each State Party which ratifies, accepts, approves, or 

accedes to an amendment, said amendment shall enter into force three months after 

the date on which that State Party has deposited its instrument of ratification, 

acceptance, approval, or accession.  

5. A State which becomes a State Party to this Convention after the entry into force of 

amendments in conformity with paragraph 4 of this Article shall, failing an 

expression of different intention, be considered to be:  

(a) A State Party to this Convention as so amended; and  

(b) A State Party to the unamended Convention in relation to any State Party not 

bound by the amendments.  



Article XXIV. Registration with the United Nations  

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall 

be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-

General of  

UNESCO.  

Article XXV. Authoritative Texts  

This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and 

Spanish, all six texts being equally authoritative. 

 

CONVENÇÃO GLOBAL SOBRE O RECONHECIMENTO DAS 

QUALIFICAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO SUPERIOR 2019 

 

PREÂMBULO 

A Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura, reunida em Paris, de 12 a 27 de novembro de 2019 na sua 40ª sessão, 

Inspirada por uma vontade comum de reforçar os laços educacionais, geográficos, 

humanitários, culturais, científicos e socioeconómicos entre os Estados Partes, e de 

melhorar o diálogo entre regiões e a partilha dos seus instrumentos e práticas de 

reconhecimento, 

Recordando a Constituição da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura (UNESCO), que estipula que "o objetivo da Organização é contribuir para a paz 

e segurança, promovendo a colaboração entre as nações através da educação, ciência e 

cultura", 

Ciente das disposições da Carta das Nações Unidas de 1945, da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948, da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 

1951 e seu Protocolo de 1967, da Convenção relativa ao Estatuto dos Apátridas de 1954, 

da Convenção da UNESCO contra a Discriminação na Educação de 1960 e em particular 

do seu Artigo 4º, do Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais 

de 1966, e da Convenção da UNESCO sobre o Ensino Técnico e Profissional de 1989, 

Ciente da Recomendação da UNESCO sobre o Reconhecimento de Estudos e 

Qualificações no Ensino Superior de 1993; da Recomendação da UNESCO sobre o 

Estatuto do Pessoal Docente do Ensino Superior de 1997; da Declaração das Nações 

Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007; e da Recomendação da UNESCO 

sobre Ciência e Investigadores Científicos de 2017, 

Baseando-se nas convenções regionais da UNESCO sobre o reconhecimento das 

qualificações relativas ao ensino superior, 

Reafirmando a responsabilidade dos Estados Partes na promoção de um ensino de 

qualidade inclusivo e equitativo a todos os níveis e oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos, 



Ciente da crescente cooperação internacional no ensino superior, da mobilidade de 

estudantes, trabalhadores, profissionais, investigadores e académicos, das mudanças na 

investigação científica, e dos diferentes modos, métodos, desenvolvimentos e inovações 

no ensino e na aprendizagem, 

Considerando o ensino superior, fornecido tanto por instituições públicas como privadas, 

como um bem público e uma responsabilidade pública, e estando ciente da necessidade 

de defender e proteger os princípios da liberdade académica e da autonomia das 

instituições de ensino superior, 

Convencida de que o reconhecimento internacional das qualificações relativas ao ensino 

superior facilitará a aprendizagem interdependente e o desenvolvimento do conhecimento 

através da mobilidade dos estudantes e da aprendizagem, dos académicos, da investigação 

científica e dos investigadores, e dos trabalhadores e profissionais, e reforçará a 

cooperação internacional no ensino superior, 

Respeitando a diversidade cultural entre os Estados Partes, incluindo as diferenças nas 

tradições educativas e nos valores do ensino superior, 

Desejando responder à necessidade de uma convenção global sobre o reconhecimento 

das qualificações relativas ao ensino superior para complementar as convenções regionais 

da UNESCO sobre o reconhecimento das qualificações relativas ao ensino superior, e 

para reforçar a coesão entre elas, 

Convencida da necessidade de encontrar soluções comuns, práticas e transparentes para 

melhorar as práticas de reconhecimento a nível mundial, 

Convencida de que esta Convenção promoverá a mobilidade internacional, bem como a 

comunicação e cooperação relativamente a procedimentos justos e transparentes de 

reconhecimento, e a garantia de qualidade e integridade académica no ensino superior a 

nível mundial, 

Adota esta Convenção neste vigésimo quinto dia de novembro de 2019. 

 

SECÇÃO I. DEFINIÇÃO DE TERMOS 

Artigo I 

Para efeitos da presente Convenção, são aplicáveis as seguintes definições: 

Acesso (ao ensino superior): o direito concedido a qualquer indivíduo titular de uma 

qualificação a candidatar-se e a ser considerado para admissão a um nível de ensino 

superior 

Admissão (a instituições e programas de ensino superior): o ato de, ou sistema para, 

permitir aos candidatos qualificados prosseguir o ensino superior numa dada instituição 

e/ou num determinado programa 

Requerente: 



a) um indivíduo que apresente à autoridade de reconhecimento competente uma 

qualificação, estudos parciais ou aprendizagem prévia para avaliação e/ou 

reconhecimento; ou 

b) uma entidade que atua com consentimento em nome de um indivíduo 

Avaliação: a avaliação das qualificações de um candidato, estudos parciais ou 

aprendizagem prévia por uma autoridade de reconhecimento competente envolvida na 

avaliação das qualificações 

Autoridade competente: um indivíduo ou entidade que tenha autoridade, capacidade ou 

poder legal para desempenhar uma função designada 

Autoridade de reconhecimento competente: uma entidade que, em conformidade com 

as leis, regulamentos, políticas ou práticas de um Estado parte, avalia as qualificações 

e/ou toma decisões sobre o reconhecimento de qualificações 

Unidades constituintes: entidades oficiais de um Estado Parte na presente Convenção a 

nível de jurisdições subnacionais, tais como províncias, estados, condados ou cantões, em 

conformidade com o Artigo XX b), Sistemas Constitucionais Federais ou Não-Unitários, 

da presente Convenção 

Ensino transfronteiriça: todos os modos de ensino que envolvem a circulação de 

pessoas, conhecimentos, programas, fornecedores e currículos através das fronteiras dos 

Estados Partes, incluindo, mas não se limitando a, programas de diplomas conjuntos 

internacionais de qualidade assegurada, ensino superior transfronteiriço, ensino 

transnacional, ensino offshore e ensino sem fronteiras 

Pessoa deslocada: um indivíduo forçado a deslocar-se da sua localidade ou ambiente e 

atividades ocupacionais para outra localidade ou ambiente 

Sistema de ensino formal: o sistema educativo de um Estado Parte, incluindo todas as 

entidades oficialmente reconhecidas com responsabilidade pela educação, bem como as 

instituições de ensino públicas e privadas a todos os níveis reconhecidas pelas autoridades 

competentes de um Estado Parte e assim autorizadas a prestar instrução e outros serviços 

relacionados com o ensino 

Ensino formal: ensino derivado de atividades num contexto de aprendizagem 

estruturada, conducente a uma qualificação formal, e proporcionada por uma instituição 

de ensino reconhecida pelas autoridades competentes de um Estado Parte e autorizada a 

realizar tais atividades de aprendizagem 

Ensino superior: todos os tipos de programas de estudo ou conjuntos de cursos a nível 

pós-secundário reconhecidos pelas autoridades competentes de um Estado Parte, ou de 

uma sua unidade constituinte, como pertencendo ao seu sistema de ensino superior 

Instituição de ensino superior: um estabelecimento de ensino superior reconhecido por 

uma autoridade competente de um Estado Parte, ou de uma sua unidade constituinte, 

como pertencente ao seu sistema de ensino superior 

Programa de ensino superior: um programa de estudos pós-secundários reconhecido 

pela autoridade competente de um Estado Parte, ou de uma sua unidade constituinte, 



como pertencente ao seu sistema de ensino superior e cuja conclusão com êxito 

proporciona ao estudante uma qualificação de ensino superior 

Ensino informal: aprendizagem que ocorre fora do sistema educativo formal e que 

resulta de catividades da vida quotidiana relacionadas com o trabalho, família, 

comunidade local, ou lazer 

Diploma comum internacional: um tipo de diploma de ensino transfronteiriço; um 

diploma único reconhecido e/ou autorizado e conferido conjuntamente após a conclusão 

de um programa integrado, coordenado e oferecido conjuntamente, por duas ou mais 

instituições de ensino superior pertencentes a mais do que um país 

Resultados da aprendizagem: os conhecimentos e competências adquiridos pelo 

aprendente após a conclusão de um processo de aprendizagem 

Aprendizagem ao longo da vida: um processo que se refere a todas as atividades de 

aprendizagem, sejam elas formais, não formais ou informais, abrange todo o ciclo de vida 

e tem como objetivo melhorar e desenvolver as capacidades humanas, conhecimentos, 

aptidões, atitudes e competências 

Mobilidade: o movimento físico ou virtual de indivíduos fora do seu país com o objetivo 

de estudar, investigar, ensinar ou trabalhar 

Ensino não formal: aprendizagem alcançada num quadro de ensino ou formação que 

coloca ênfase na vida profissional e que não pertence ao sistema de ensino formal 

Modos de aprendizagem não tradicionais: mecanismos formais, não formais e 

informais para a realização de programas educativos e atividades de aprendizagem que 

não dependem principalmente da interação presencial entre o educador e o aprendente 

Reconhecimento parcial: o reconhecimento parcial de uma qualificação completa e 

completa que não pode ser plenamente reconhecida devido à demonstração de diferenças 

substanciais por uma autoridade de reconhecimento competente 

Estudos parciais: qualquer parte de um programa de ensino superior que tenha sido 

avaliado e, embora não seja um programa completo em si mesmo, representa uma 

aquisição significativa de conhecimentos, aptidões, atitudes e competências 

Aprendizagem prévia: a experiência, conhecimentos, aptidões, atitudes e competências 

que um indivíduo adquiriu como resultado de uma aprendizagem formal, não formal ou 

informal, avaliada em relação a um determinado conjunto de resultados, objetivos ou 

padrões de aprendizagem 

Qualificação: 

a) Qualificação de ensino superior: qualquer grau, diploma, certificado ou prémio emitido 

por uma autoridade competente e que ateste a conclusão bem-sucedida de um programa 

de ensino superior ou a validação de aprendizagem anterior, quando aplicável 

b) Qualificação que dá acesso ao ensino superior): qualquer grau, diploma, certificado 

ou prémio emitido por uma autoridade competente e que ateste a conclusão com êxito de 

um programa educativo ou a validação de aprendizagem anterior, quando aplicável, e que 



confere ao titular da qualificação o direito de ser considerado para admissão ao ensino 

superior 

Candidato qualificado: um indivíduo que tenha preenchido os critérios relevantes e que 

seja considerado elegível para solicitar a admissão ao ensino superior 

Quadro de qualificações: um sistema de classificação, publicação e organização das 

qualificações de qualidade asseguradas de acordo com um conjunto de critérios 

Garantia de qualidade: um processo contínuo através do qual a qualidade de um 

sistema, instituição ou programa de ensino superior é avaliada pela 

autoridade/autoridades competentes para assegurar às partes interessadas que os padrões 

educacionais aceitáveis estão continuamente a ser mantidos e melhorados 

Reconhecimento: um reconhecimento formal por uma autoridade de reconhecimento 

competente da validade e do nível académico de um diploma de ensino estrangeiro, de 

estudos parciais, ou de aprendizagem prévia com o objetivo de proporcionar a um 

candidato resultados incluindo, mas não se limitando a 

a) O direito de requerer a admissão ao ensino superior; e/ou 

b) a possibilidade de procurar oportunidades de emprego 

Região: qualquer uma das áreas identificadas de acordo com a definição de regiões da 

UNESCO com vista à execução pela Organização de atividades regionais, 

nomeadamente, África, Estados Árabes, Ásia e Pacífico, Europa, América Latina e 

Caraíbas 

Convenções de reconhecimento regional: as convenções da UNESCO sobre o 

reconhecimento das qualificações relativas ao ensino superior em cada uma das regiões 

da UNESCO, incluindo a Convenção sobre o Reconhecimento de Estudos, Diplomas e 

Graus no Ensino Superior nos Estados Árabes e Europeus limítrofes do Mediterrâneo 

Requisitos: 

a) Requisitos gerais: condições que devem ser preenchidas para o acesso ao ensino 

superior, ou a um determinado nível, ou para a obtenção de um diploma de ensino superior 

a um determinado nível 

b) Requisitos específicos: condições, para além dos requisitos gerais, que devem ser 

preenchidas para a admissão num determinado programa de ensino superior, ou para a 

obtenção de um diploma de ensino superior específico numa determinada área de estudo 

Diferenças substanciais: diferenças significativas entre a qualificação estrangeira e a 

qualificação do Estado Parte que muito provavelmente impediriam o candidato de ser 

bem-sucedido numa atividade desejada, tal como, mas não se limitando a, estudos 

adicionais, atividades de investigação, ou oportunidades de emprego 

 

SECÇÃO II. OBJECTIVOS DA CONVENÇÃO 

Artigo II) 



Baseando-se e reforçando a coordenação, revisões e realizações das convenções de 

reconhecimento regional, os objetivos desta Convenção são os seguintes: 

1. Promover e reforçar a cooperação internacional no ensino superior; 

2. Apoiar iniciativas, políticas e inovações inter-regionais para a cooperação internacional 

no ensino superior; 

3. Facilitar a mobilidade global e a obtenção de mérito no ensino superior para benefício 

mútuo dos titulares de qualificações, instituições de ensino superior, empregadores, e 

quaisquer outros interessados dos Estados Partes na presente Convenção, compreendendo 

e respeitando a diversidade dos sistemas de ensino superior dos Estados Partes; 

4. Fornecer um quadro global inclusivo para um reconhecimento justo, transparente, 

consistente, coerente, atempado e fiável das qualificações relativas ao ensino superior; 

5. Respeitar, defender e proteger a autonomia e diversidade das instituições e sistemas de 

ensino superior; 

6. Fomentar a confiança na qualidade e fiabilidade das qualificações através da promoção 

da integridade e das práticas éticas; 

7. Promover uma cultura de garantia da qualidade nas instituições e sistemas de ensino 

superior, e desenvolver as capacidades necessárias para assegurar a fiabilidade, 

consistência e complementaridade na garantia da qualidade, nos quadros de qualificações 

e no reconhecimento das qualificações, a fim de apoiar a mobilidade internacional; 

8. Promover o desenvolvimento, recolha e partilha de informações acessíveis, atualizadas, 

fiáveis, transparentes e relevantes e a divulgação das melhores práticas entre as partes 

interessadas, Estados Partes e regiões; 

9. Promover, através do reconhecimento de qualificações, o acesso inclusivo e equitativo 

ao ensino superior de qualidade e apoiar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 

para todos, incluindo refugiados e pessoas deslocadas; 

10. Promover globalmente a utilização otimizada dos recursos humanos e educacionais 

com vista a promover a educação para o desenvolvimento sustentável, e contribuir para 

o desenvolvimento estrutural, económico, tecnológico, cultural, democrático e social de 

todas as sociedades. 

 

SECÇÃO III. PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA O RECONHECIMENTO DAS 

QUALIFICAÇÕES RELATIVAS AO ENSINO SUPERIOR 

Artigo III 

Para o reconhecimento das qualificações relativas ao ensino superior, esta Convenção 

estabelece os seguintes princípios: 

1. Os indivíduos têm o direito de ver as suas qualificações avaliadas para efeitos de pedido 

de admissão a estudos de ensino superior ou de procura de oportunidades de emprego. 



2. O reconhecimento das qualificações deve ser transparente, justo, atempado e não 

discriminatório, de acordo com as regras e regulamentos de cada Estado Parte, e deve ser 

acessível. 

3. As decisões de reconhecimento baseiam-se na confiança, critérios claros e 

procedimentos justos, transparentes e não discriminatórios, e sublinham a importância 

fundamental do acesso equitativo ao ensino superior como um bem público que pode 

conduzir a oportunidades de emprego. 

4. As decisões de reconhecimento baseiam-se em informação apropriada, fiável, acessível 

e atualizada sobre sistemas de ensino superior, instituições, programas e mecanismos de 

garantia de qualidade que tenham sido fornecidos através das autoridades competentes 

dos Estados Partes, centros de informação nacionais oficiais, ou entidades similares. 

5. As decisões de reconhecimento são tomadas com o devido respeito pela diversidade 

dos sistemas de ensino superior a nível mundial. 

6. As autoridades de reconhecimento competentes que realizam avaliações de 

reconhecimento fazem-no de boa fé, apresentando razões claras para as decisões, e 

dispõem de mecanismos de recurso para as decisões de reconhecimento. 

7. Os candidatos que procuram o reconhecimento das suas qualificações fornecem de boa 

fé informações e documentação adequadas e precisas sobre as suas qualificações obtidas, 

e têm o direito de recorrer. 

8. Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas para erradicar todas as formas de 

práticas fraudulentas relativas às qualificações do ensino superior, encorajando a 

utilização de tecnologias contemporâneas e atividades em rede entre os Estados Partes. 

 

SECÇÃO IV. OBRIGAÇÕES DOS ESTADOS PARTES NA CONVENÇÃO 

Esta Convenção estabelece as seguintes obrigações para os Estados Partes: 

 

Artigo IV. Reconhecimento das Qualificações que dão acesso ao Ensino Superior 

1. Cada Estado Parte reconhecerá, para efeitos de acesso ao seu sistema de ensino 

superior, as qualificações e a aprendizagem prévia documentada ou certificada adquirida 

noutros Estados Partes que satisfaçam os requisitos gerais de acesso ao ensino superior 

nesses Estados Partes, a menos que possam ser demonstradas diferenças substanciais 

entre os requisitos gerais de acesso no Estado Parte em que a qualificação foi obtida e os 

do Estado Parte em que o reconhecimento da qualificação é solicitado. Em alternativa, 

será suficiente que um Estado Parte permita ao titular de uma qualificação emitida noutro 

Estado Parte obter uma avaliação dessa qualificação. 

2. As qualificações adquiridas através de modos de aprendizagem não tradicionais 

reconhecidos e sujeitos a mecanismos de garantia de qualidade comparáveis serão 

avaliadas de acordo com as regras e regulamentos do Estado Parte, ou da sua unidade 

constituinte, utilizando os mesmos critérios que os aplicados a qualificações semelhantes 

adquiridas através de modos de aprendizagem tradicionais. 



3. Quando uma qualificação dá acesso apenas a tipos específicos de instituições ou 

programas de ensino superior no Estado Parte em que a qualificação foi obtida, cada 

Estado Parte concederá aos titulares dessas qualificações o acesso a tipos específicos 

semelhantes de instituições ou programas pertencentes ao seu sistema de ensino superior, 

se disponíveis, a menos que possam ser demonstradas diferenças substanciais. 

 

Artigo V. Reconhecimento das Qualificações de Nível Superior de Ensino 

1. Cada Estado Parte reconhecerá uma qualificação de ensino superior conferida noutro 

Estado Parte, a menos que possam ser demonstradas diferenças substanciais entre a 

qualificação para a qual o reconhecimento é solicitado e a qualificação correspondente no 

Estado Parte em que o reconhecimento é solicitado. Em alternativa, será suficiente que 

um Estado Parte permita ao titular de uma qualificação de ensino superior emitida noutro 

Estado Parte obter uma avaliação dessa qualificação, a pedido do titular. 

2. As qualificações de ensino superior adquiridas através de modos de aprendizagem não 

tradicionais reconhecidos que estão sujeitos a mecanismos de garantia de qualidade 

comparáveis e que são considerados parte do sistema de ensino superior de um Estado 

Parte serão avaliadas de acordo com as regras e regulamentos do Estado Parte no qual o 

reconhecimento é solicitado, ou da unidade que o constitui, utilizando os mesmos critérios 

que os aplicados a qualificações semelhantes adquiridas através de modos de 

aprendizagem tradicionais. 

 

3. Qualificações de ensino superior adquiridas através do ensino transfronteiriço com 

os diplomas conjuntos internacionais ou através de qualquer outro programa conjunto 

empreendido em mais de um país, do qual pelo menos um é um Estado Parte na presente 

Convenção, serão avaliados de acordo com as regras e regulamentos do Estado Parte no 

qual o reconhecimento é solicitado, ou da unidade que o constitui, utilizando os mesmos 

critérios que os aplicados às qualificações adquiridas através de programas empreendidos 

num único país. 

4. O reconhecimento num Estado Parte de uma qualificação de ensino superior emitida 

noutro Estado Parte terá pelo menos um dos seguintes resultados 

a) O titular terá o direito de requerer a admissão ao ensino superior nas mesmas condições 

que as aplicáveis aos titulares de qualificações de ensino superior do Estado Parte em que 

o reconhecimento é solicitado; e/ou 

b). Proporcionará ao titular o direito de utilizar o título associado a uma qualificação de 

ensino superior, de acordo com as leis ou regulamentos do Estado Parte, ou da sua unidade 

constituinte, em que o reconhecimento é solicitado. 

Além disso, a avaliação e o reconhecimento podem permitir aos requerentes qualificados 

procurar oportunidades de emprego sujeitas às leis e regulamentos do Estado Parte, ou da 

sua unidade constituinte, no qual o reconhecimento é solicitado. 



5. Sempre que uma autoridade competente de reconhecimento possa demonstrar 

diferenças substanciais entre a qualificação para a qual o reconhecimento é solicitado e a 

qualificação correspondente no Estado Parte em que o reconhecimento é solicitado, a 

autoridade competente de reconhecimento deve procurar determinar se o reconhecimento 

parcial pode ser concedido. 

6. Cada Estado Parte pode fazer depender o reconhecimento de qualificações de ensino 

superior adquiridas através do ensino transfronteiriço ou através de instituições de ensino 

estrangeiras que operem na sua jurisdição de requisitos específicos da legislação ou 

regulamentação do Estado Parte, ou da respetiva unidade constituinte, ou de acordos 

específicos celebrados com o Estado Parte de origem de tais instituições. 

 

Artigo VI. Reconhecimento dos Estudos Parciais e da Aprendizagem Prévia 

1. Cada Estado Parte pode reconhecer, para efeitos da conclusão de um programa de 

ensino superior ou da continuação de estudos superiores, quando apropriado, e tendo em 

conta a legislação dos Estados Partes relativa ao acesso, estudos parciais documentados 

ou certificados ou aprendizagem prévia documentada ou certificada adquirida noutro 

Estado Parte, a menos que possam ser demonstradas diferenças substanciais entre os 

estudos parciais ou aprendizagem prévia e a parte do programa de ensino superior que 

eles ou ela substituiriam no Estado Parte em que o reconhecimento é solicitado. Em 

alternativa, será suficiente que um Estado Parte permita a um indivíduo que tenha 

realizado estudos parciais documentados ou certificados ou tenha documentado ou 

certificado a aprendizagem anterior noutro Estado Parte obter uma avaliação desses 

estudos parciais ou dessa aprendizagem anterior, a pedido do indivíduo em questão. 

2. A conclusão parcial documentada ou certificada de programas de ensino superior 

ministrados por modos de aprendizagem não tradicionais reconhecidos, sujeitos a 

mecanismos de garantia de qualidade comparáveis e considerados parte do sistema de 

ensino superior de um Estado Parte, será avaliada de acordo com as regras e regulamentos 

do Estado Parte, ou da sua unidade constituinte, utilizando os mesmos critérios que os 

aplicados aos estudos parciais ministrados por modos de aprendizagem tradicionais. 

 

3. A conclusão parcial documentada ou certificada de programas de ensino superior 

ministrados através do ensino transfronteiriço com diplomas conjuntos internacionais ou 

qualquer outro programa conjunto realizado em mais de um país, do qual pelo menos um 

é um Estado Parte na presente Convenção, será avaliada de acordo com as regras e 

regulamentos do Estado Parte, ou da sua unidade constituinte, utilizando os mesmos 

critérios que os aplicados aos estudos parciais adquiridos num único país. 

Artigo VII. Reconhecimento de Estudos Parciais e Qualificações Realizados por 

Refugiados e Deslocados 

Cada Estado Parte tomará as medidas necessárias e viáveis, no âmbito do seu sistema 

educativo e em conformidade com as suas disposições constitucionais, legislativas e 

regulamentares, para desenvolver procedimentos razoáveis para avaliar de forma justa e 

eficaz se os refugiados e as pessoas deslocadas preenchem os requisitos relevantes para o 



acesso ao ensino superior, para a prossecução de programas de ensino superior, ou para a 

procura de oportunidades de emprego, incluindo nos casos em que estudos parciais, 

aprendizagem prévia, ou qualificações adquiridas noutro país não possam ser 

comprovadas por provas documentais. 

 

Artigo VIII. Informação para Avaliação e Reconhecimento 

1. Cada Estado Parte estabelecerá sistemas transparentes para a descrição completa das 

qualificações e dos resultados de aprendizagem obtidos no seu território. 

2. Cada Estado Parte, na medida do possível com base na sua situação e estrutura 

constitucional, legislativa e regulamentar, estabelecerá um sistema objectivo e fiável de 

aprovação, reconhecimento e garantia de qualidade das suas instituições de ensino 

superior, a fim de promover a confiança no seu sistema de ensino superior. 

3. Cada Estado Parte estabelecerá e manterá um centro de informação nacional ou 

entidades similares para proporcionar o acesso a informações relevantes, precisas e 

atualizadas sobre o seu sistema de ensino superior. 

4. Cada Estado Parte encorajará a utilização de tecnologias que garantam um acesso fácil 

à informação. 

5. Cada Estado Parte deverá: 

a) Fornecer acesso a informação autorizada e exata sobre os seus sistemas de ensino 

superior, qualificações, garantia de qualidade e quadros de qualificações, se aplicável; 

(b) Facilitar a divulgação e o acesso a informações precisas sobre os sistemas de ensino 

superior, qualificações, e qualificações dos outros Estados Partes que dão acesso ao 

ensino superior; 

c) Prestar aconselhamento e informações, quando apropriado, sobre questões de 

reconhecimento, incluindo critérios e procedimentos para a avaliação das qualificações e 

o desenvolvimento de materiais para boas práticas de reconhecimento, de acordo com as 

leis, regulamentos e políticas do Estado parte; e 

d) Assegurar a prestação, num prazo razoável, de informações adequadas sobre qualquer 

instituição pertencente ao seu sistema de ensino superior, e sobre qualquer programa 

operado por tais instituições, com vista a permitir às autoridades competentes de outros 

Estados Partes verificar se a qualidade das qualificações emitidas por estas instituições 

justifica o reconhecimento no Estado Parte em que o reconhecimento é solicitado. 

 

Artigo IX. Avaliação de um pedido 

1. Em primeira instância, a responsabilidade de fornecer informação adequada cabe ao 

requerente, que deverá fornecer essa informação de boa fé. 

2. Cada Estado Parte assegurará que as instituições pertencentes ao seu sistema educativo 

forneçam, na medida em que tal seja solicitado, num prazo razoável e gratuitamente, 



informações pertinentes ao titular de uma qualificação ou à instituição ou às autoridades 

competentes de reconhecimento do Estado Parte em que o reconhecimento é solicitado. 

3. Cada Estado Parte assegurará que o organismo que procede à avaliação para efeitos de 

reconhecimento demonstre as razões pelas quais um pedido não preenche os requisitos 

ou demonstra quando são identificadas diferenças substanciais 

 

Artigo X. Informação sobre as autoridades competentes em matéria de 

reconhecimento 

1. Cada Estado Parte fornecerá ao depositário da presente Convenção uma notificação 

oficial das autoridades competentes que tomam decisões em matéria de reconhecimento 

na sua jurisdição. 

2. Quando existam autoridades centrais competentes em matéria de reconhecimento de 

um Estado Parte, estas ficam imediatamente vinculadas pelas disposições da presente 

Convenção e tomam as medidas necessárias para assegurar a aplicação das disposições 

da presente Convenção na jurisdição do referido Estado Parte. 

3. Quando a competência para tomar decisões em matéria de reconhecimento couber às 

unidades constituintes, o Estado Parte fornecerá ao depositário uma breve declaração 

sobre a sua situação ou estrutura constitucional no momento da assinatura ou aquando do 

depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, bem como 

sobre quaisquer alterações posteriores. Nesses casos, as autoridades competentes de 

reconhecimento das unidades constituintes assim designadas tomarão, na medida do 

possível dentro da situação e estrutura constitucional do Estado Parte, as medidas 

necessárias para assegurar a aplicação das disposições da presente Convenção dentro da 

jurisdição do Estado Parte. 

4. Quando a competência para tomar decisões em matéria de reconhecimento couber a 

instituições ou outras entidades de ensino superior individuais, cada Estado Parte ou 

unidade constituinte destas, de acordo com a sua situação ou estrutura constitucional, 

transmitirá o texto da presente Convenção a essas instituições ou entidades e tomará todas 

as medidas necessárias para incentivar a consideração e aplicação favoráveis das suas 

disposições. 

5. O disposto nos nºs 2, 3 e 4 do presente artigo aplica-se, mutatis mutandis, às obrigações 

dos Estados Partes no âmbito da presente Convenção. 

 

Artigo XI. Requisitos adicionais para a admissão em programas de ensino superior 

1. Quando a admissão a determinados programas de ensino superior estiver dependente 

do cumprimento de requisitos específicos para além dos requisitos gerais de acesso, as 

autoridades competentes do Estado parte interessado podem impor os mesmos requisitos 

específicos aos titulares de qualificações obtidas noutros Estados partes ou avaliar se os 

candidatos com qualificações obtidas noutros Estados partes preenchem os requisitos 

equivalentes. 



2. Quando as qualificações que dão acesso ao ensino superior num dos Estados parte são 

emitidas apenas em combinação com exames complementares de qualificação como 

requisito prévio de acesso, os outros Estados parte podem condicionar o acesso a esses 

requisitos ou oferecer uma alternativa para satisfazer esses requisitos adicionais nos seus 

próprios sistemas de ensino. 

3. Sem prejuízo das disposições do Artigo IV, a admissão a uma determinada instituição 

de ensino superior, ou a um determinado programa dentro de tal instituição, pode ser 

restringida ou seletiva, de acordo com regulamentos justos e transparentes. 

4. No que respeita ao n.º 3 do presente artigo, os procedimentos de admissão serão 

concebidos com vista a assegurar que a avaliação das qualificações estrangeiras seja 

efetuada de acordo com os princípios de transparência, equidade e não discriminação 

descritos no artigo III. 

5. Sem prejuízo do disposto no artigo IV, a admissão numa determinada instituição de 

ensino superior pode basear-se na condição de o titular do diploma demonstrar 

competência suficiente na língua ou línguas de ensino da instituição em causa, ou noutras 

línguas especificadas. 

6. Para efeitos de admissão a programas de ensino superior, cada Estado Parte pode fazer 

depender o reconhecimento de qualificações emitidas por instituições de ensino 

estrangeiras que operem na sua jurisdição de requisitos específicos da legislação e 

regulamentação do Estado Parte ou da sua unidade constituinte, ou de acordos específicos 

celebrados com o Estado Parte de origem de tais instituições. 

 

SECÇÃO V. ESTRUTURAS DE IMPLEMENTAÇÃO E COOPERAÇÃO 

Artigo XII. Estruturas de implementação 

Os Estados Partes acordam em implementar esta Convenção através ou em cooperação 

com ela: 

1. Estruturas nacionais de implementação; 

2. Redes de estruturas nacionais de implementação; 

3. Organizações nacionais, regionais e globais de acreditação, garantia de qualidade, 

quadros de qualificação e reconhecimento de qualificações; 

4. A Conferência Intergovernamental dos Estados Partes; 

5. As comissões da convenção de reconhecimento regional. 

 

Artigo XIII. Estruturas Nacionais de Implementação 

1. A fim de facilitar o reconhecimento das qualificações do ensino superior, os Estados 

Partes comprometem-se a implementar esta Convenção através de organizações 

relevantes, incluindo centros de informação nacionais ou entidades similares. 



2. Cada Estado Parte notificará o Secretariado da Conferência Intergovernamental dos 

Estados Partes das suas estruturas nacionais de implementação e de qualquer modificação 

a este respeito. 

3. As estruturas nacionais de implementação deverão formar e participar ativamente em 

redes. 

 

Artigo XIV. Redes de Estruturas Nacionais de Implementação 

1. Sob os auspícios da Conferência Intergovernamental dos Estados Partes, as redes serão 

compostas por estruturas nacionais de aplicação dos Estados Partes e apoiarão e assistirão 

na aplicação prática da presente Convenção. 

2. As redes prestarão aos Estados Partes, a pedido destes, intercâmbio de informações, 

reforço das capacidades e apoio técnico. 

3. As redes procurarão reforçar a cooperação inter-regional no âmbito da presente 

Convenção e manterão as ligações com a Conferência Intergovernamental dos Estados 

Partes. 

4. Os Estados Partes poderão participar nas redes regionais existentes estabelecidas 

através das convenções de reconhecimento regional ou criar novas redes. A participação 

nas redes regionais existentes será sujeita ao acordo dos comités das convenções de 

reconhecimento regional pertinentes. 

 

Artigo XV. A Conferência Intergovernamental dos Estados Partes 

1. É instituída uma Conferência Intergovernamental dos Estados Partes, a seguir 

denominada "a Conferência". 

2. A Conferência será composta por representantes de todos os Estados Partes na presente 

Convenção. 

3. Os Estados que não são Estados Partes na presente Convenção e os chefes dos comités 

da convenção regional de reconhecimento serão convidados a participar nas reuniões da 

Conferência na qualidade de observadores. 

 

4. Representantes de organizações internacionais e regionais relevantes, assim como 

representantes de organizações governamentais e não governamentais ativas no domínio 

do reconhecimento de qualificações de ensino superior, poderão também ser convidados 

a participar nas reuniões da Conferência na qualidade de observadores. 

5. A Conferência reunir-se-á em sessões ordinárias pelo menos de dois em dois anos. 

Pode reunir-se em sessões extraordinárias se assim o decidir ou a pedido de pelo menos 

um terço dos Estados Partes. A Conferência terá um programa de trabalho provisório 

relativo às atividades entre sessões. A Conferência apresentará um relatório em cada uma 

das sessões ordinárias da Conferência Geral da UNESCO. 



6. A Conferência reunir-se-á pela primeira vez no prazo de dois anos após a entrada em 

vigor da presente Convenção, e nessa altura adotará o seu próprio regulamento interno. 

7. A Conferência promoverá a aplicação da presente Convenção e supervisionará a sua 

implementação adotando recomendações, declarações, modelos de boas práticas, ou 

qualquer texto subsidiário relevante a nível global ou inter-regional. 

8. A Conferência pode adotar orientações operacionais para os Estados Partes na presente 

Convenção, em consulta com os comités da convenção de reconhecimento regional. 

9. A Conferência apoiará o acompanhamento das atividades relacionadas com o controlo 

e a apresentação de relatórios aos órgãos dirigentes da UNESCO no que diz respeito à 

implementação da presente Convenção. 

10. A Conferência cooperará com os comités da convenção regional de reconhecimento, 

sob os auspícios da UNESCO. 

11. A Conferência assegurará o necessário intercâmbio de informações entre a 

Conferência e os comités da convenção de reconhecimento regional. 

12. A Conferência examinará para adoção os projetos de emendas à presente Convenção, 

em conformidade com o artigo XXIII. As emendas adotadas não prejudicarão os 

princípios de reconhecimento transparente, justo, oportuno e não discriminatório 

enunciados na presente Convenção. 

13. O Secretariado da Conferência será assegurado pelo Diretor-geral da UNESCO. O 

Secretariado preparará a documentação da Conferência, redigirá a ordem de trabalhos das 

suas reuniões e assegurará a execução das suas decisões. 

 

SECÇÃO VI. CLÁUSULAS FINAIS 

 

Artigo XVI. Ratificação, Aceitação, ou Aprovação pelos Estados Membros 

1. A presente Convenção está sujeita a ratificação, aceitação ou aprovação pelos Estados-

membros da UNESCO e da Santa Sé, de acordo com os respetivos procedimentos 

constitucionais e legislativos. 

2. Os instrumentos de ratificação, aceitação, ou aprovação serão depositados junto do 

Diretor-geral da UNESCO. 

Artigo XVII. Adesão 

1. A presente Convenção está aberta à adesão de todos os Estados que não são membros 

da UNESCO, mas que são membros das Nações Unidas e são convidados pela 

Conferência Geral da UNESCO a aderirem à mesma. 

2. A presente Convenção está igualmente aberta à adesão de territórios que gozem de 

plena autonomia interna reconhecida como tal pelas Nações Unidas, mas que não tenham 

atingido a plena independência em conformidade com a resolução 1514 (XV) da 



Assembleia Geral, e que tenham competência nas matérias regidas pela presente 

Convenção, incluindo a competência para celebrar tratados relativos a essas matérias. 

3. O instrumento de adesão será depositado junto do Diretor-geral da UNESCO. 

Artigo XVIII. Entrada em vigor 

1. A presente Convenção entrará em vigor três meses após a data de depósito do vigésimo 

instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, mas apenas em relação aos 

Estados Partes que tenham depositado os seus respetivos instrumentos de ratificação, 

aceitação, aprovação ou adesão nessa data ou antes dela. 

2. A presente Convenção entrará em vigor relativamente a qualquer outro Estado Parte 

três meses após o depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou 

adesão. 

Artigo XIX. Relação entre os Estados Partes na presente Convenção e as Partes nas 

Convenções de Reconhecimento Regional e noutros Tratados 

1. A ratificação, aceitação, aprovação ou adesão a qualquer das convenções de 

reconhecimento regional não será uma condição prévia para a ratificação, aceitação, 

aprovação ou adesão à presente Convenção. 

2. Os Estados Partes na presente Convenção deverão: 

a) Fomentarão o apoio mútuo entre a presente Convenção e os outros tratados em que são 

partes, em particular as convenções de reconhecimento regional; e 

b) Ter em conta as disposições pertinentes da presente Convenção ao interpretar e aplicar 

as convenções de reconhecimento regional em que são partes ou ao assumir outras 

obrigações internacionais. 

3. Nada na presente Convenção deve ser interpretado como modificação dos direitos e 

obrigações dos Estados Partes ao abrigo das convenções de reconhecimento regional e de 

quaisquer outros tratados em que sejam Partes. 

4. Para assegurar uma interação coerente entre a presente Convenção, as convenções de 

reconhecimento regional, quaisquer outros acordos bilaterais ou multilaterais relevantes, 

e qualquer outro tratado ou convenção existente ou futuro do qual um Estado Parte na 

presente Convenção possa ser ou venha a ser parte, nada na presente Convenção será 

considerado como derrogatório de quaisquer disposições mais favoráveis ao 

reconhecimento, em particular disposições relativas a centros de informação nacionais, 

redes e diferenças substanciais. 

Artigo XX. Sistemas constitucionais federais ou não unitários 

Reconhecendo que os acordos internacionais são igualmente vinculativos para os Estados 

Partes independentemente dos seus sistemas constitucionais, as seguintes disposições são 

aplicáveis aos Estados Partes que tenham um sistema constitucional federal ou não 

unitário: 

a) No que diz respeito às disposições da presente Convenção cuja aplicação se encontra 

sob a jurisdição legal do poder legislativo federal ou central, as obrigações do governo 



federal ou central serão as mesmas que para os Estados Partes que não sejam Estados 

federais; 

b) No que diz respeito às disposições da presente Convenção cuja aplicação seja da 

competência das unidades constituintes de um Estado Parte, tais como províncias, 

estados, condados ou cantões, que não sejam obrigados pelo sistema constitucional da 

federação a tomar medidas legislativas, o Governo federal informará, se necessário, as 

autoridades competentes das unidades constituintes de um Estado Parte das referidas 

disposições, com a sua recomendação para a sua adoção. 

 

Artigo XXI. Denúncia 

1. Qualquer Estado Parte na presente Convenção pode denunciar, a qualquer momento, a 

presente Convenção. 

2. A denúncia será notificada por um instrumento depositado por escrito junto do Diretor-

geral da UNESCO. 

3. A denúncia produzirá efeitos 12 meses após a receção do instrumento de denúncia. Não 

afetará de forma alguma as obrigações decorrentes da presente Convenção que incumbem 

ao Estado Parte que denuncia a Convenção até à data em que a denúncia produzirá efeitos. 

4. A denúncia da presente Convenção não terá qualquer impacto no que diz respeito: 

a) Decisões de reconhecimento tomadas anteriormente ao abrigo das disposições da 

presente Convenção; 

(b) As avaliações de reconhecimento ainda em curso nos termos da presente Convenção. 

 

Artigo XXII. Funções do Depositário 

O Diretor-geral da UNESCO, na qualidade de depositário da presente Convenção, 

informará os Estados membros da Organização, os Estados não membros da Organização 

referidos no artigo XVII, bem como a Organização das Nações Unidas: 

a) O depósito de todos os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação, ou adesão 

previstos nos artigos XVI e XVII; 

(b) As denúncias previstas no artigo XXI; 

c) As emendas à Convenção adotadas em conformidade com o artigo XXIII e a data em 

que as emendas entram em vigor, tal como propostas em conformidade com o artigo 

XXIII. 

 

 

 

Artigo XXIII. Emendas 



1. Um Estado Parte na presente Convenção pode, por comunicação escrita dirigida ao 

Diretor-geral da UNESCO, propor emendas à presente Convenção. O Diretor-geral fará 

circular essa comunicação a todos os Estados Partes. Se, no prazo de seis meses a contar 

da data de envio da comunicação, pelo menos metade dos Estados Partes na presente 

Convenção responder favoravelmente ao pedido, o Diretor-geral apresentará essa 

proposta à próxima sessão da Conferência Intergovernamental dos Estados Partes para 

discussão e eventual adoção. 

2. As alterações serão adotadas por uma maioria de dois terços dos Estados Partes 

presentes e votantes. 

3. Uma vez adotadas, as emendas à presente Convenção serão submetidas aos Estados 

Partes para ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 

4. Para os Estados Partes que tenham ratificado, aceite, aprovado ou aderido à presente 

Convenção, as emendas à mesma entrarão em vigor três meses após o depósito por dois 

terços dos Estados Partes dos instrumentos referidos no nº 3 do presente artigo. 

Posteriormente, para cada Estado Parte que ratifique, aceite, aprove ou adira a uma 

emenda, esta entrará em vigor três meses após a data em que esse Estado Parte tenha 

depositado o seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. 

5. Um Estado que se torne Estado Parte da presente Convenção após a entrada em vigor 

das emendas em conformidade com o n.º 4 do presente artigo será considerado, na falta 

de uma expressão de intenção diferente, como tal: 

a) Um Estado Parte na presente Convenção assim emendada; e 

b) Um Estado Parte na Convenção não alterada em relação a qualquer Estado Parte não 

vinculado pelas emendas. 

 

Artigo XXIV. Inscrição junto das Nações Unidas 

Em conformidade com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, a presente Convenção 

será registada no Secretariado das Nações Unidas a pedido do Diretor-geral da UNESCO. 

 

Artigo XXV. Textos Autênticos 

Esta Convenção foi redigida em árabe, chinês, inglês, francês, russo e espanhol, sendo 

todos os seis textos igualmente autorizados. 


