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ACORDO PARA A CRIAÇÃO DA  

REDE NACIONAL DE CÁTEDRAS UNESCO 

 

Lisboa, 11 de outubro de 2016   
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Preâmbulo 
 

O Programa UNITWIN /Cátedras UNESCO visa o desenvolvimento de competências, o 
intercâmbio e a partilha de saberes entre instituições de ensino superior e centros de 
investigação, promovendo deste modo um espírito de solidariedade internacional. Estas 
instituições, trabalhando em colaboração com Organizações Não-Governamentais (ONG), 
fundações e outras organizações do setor público e privado, desempenham um papel 
importante no ensino superior. Os projetos desenvolvidos são na sua maioria 
interdisciplinares e as suas áreas de ação abrangem os diversos setores de Programa da 
UNESCO. 

As Cátedras dinamizam ações interdisciplinares que envolvem simultaneamente diferentes 
instituições nacionais e internacionais, e variados setores da UNESCO, desde a sua sede em 
Paris, até aos seus Escritórios e Institutos. 

As Cátedras UNESCO têm como objetivo principal o desenvolvimento e divulgação do 
conhecimento em áreas temáticas específicas, através da cooperação entre instituições 
académicas e entre estas e a sociedade civil, Contribuem para a intensificação da 
cooperação Norte-Sul; Sul-Sul; Norte-Sul-Sul, através da criação de polos de excelência e 
inovação que dinamizem a implementação de Convenções e programas UNESCO nas áreas 
da Educação, da Ciência, da Cultura e da Comunicação, por forma a contribuir para a 
prossecução de uma Cultura da Paz e de um Desenvolvimento Sustentável. 

Os projetos desenvolvidos pelas Cátedras UNESCO contribuem para a dinamização de 
programas de ensino inovadores, para a promoção da transdisciplinaridade, para o 
desenvolvimento de novas abordagens e novas ideias, para a cooperação entre instituições 
universitárias e para a divulgação para a sociedade dos temas da sua especialidade. O 
Programa UNITWIN/Cátedras UNESCO foi lançado em 1992 com o objetivo de estimular o 
intercâmbio de conhecimentos e o espírito de cooperação entre e com os países em 
desenvolvimento. Este programa visa o fortalecimento do ensino superior, através da 
promoção e cooperação internacional no campo da educação, formação, investigação e 
outras atividades conducentes à produção de conhecimento e sua divulgação. Com o 
objetivo de promover a articulação, a troca de experiências, o desenvolvimento de sinergias 
e a interdisciplinaridade, as Cátedras UNESCO estabelecidas em Portugal, criam, sob os 
auspícios da Comissão Nacional da UNESCO, a Rede Nacional de Cátedras UNESCO, 
sendo celebrado o presente Acordo nos seguintes termos: 

 

Cláusula Primeira 
Composição 

 

1. A Rede Nacional de Cátedras UNESCO, abreviadamente designada por Rede, é 
composta pelas seis Cátedras UNESCO portuguesas, inscritas na Rede Mundial de 
Cátedras UNESCO e subscritoras do presente Acordo, designadamente: a Cátedra 
UNESCO “Bioética” da Universidade Católica Portuguesa, a Cátedra UNESCO 
“Património Imaterial e Saber-Fazer Tradicional” da Universidade de Évora, a Cátedra 
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UNESCO “Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento Sustentável” da 
Universidade de Coimbra, a Cátedra UNESCO “Geoparques, Desenvolvimento 
Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis” da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, a Cátedra UNESCO “O Património Cultural dos Oceanos” da 
Universidade Nova de Lisboa, a Cátedra UNESCO “Água e Ecossistemas para a 
Sociedade” da Universidade do Algarve e a Comissão Nacional da UNESCO (CNU). 

2. A Rede é aberta e flexível podendo integrar novas Cátedras inscritas na Rede 
Mundial de Cátedras UNESCO e que manifestem interesse na adesão.  

 
Cláusula Segunda 

Objetivos 
 

As partes outorgantes do presente Acordo visam cooperar de com vista a: 

1. Promover e divulgar as Cátedras UNESCO existentes em Portugal e na CPLP. 

2. Incentivar a aproximação e a colaboração entre as Cátedras UNESCO portuguesas, 
através do desenvolvimento de atividades e projetos conjuntos, com vista a articular 
atividades, criar sinergias e partilhar informações relevantes que promovam o 
cumprimento dos objetivos das várias cátedras.   

3. Colaborar na difusão do Programa UNITWIN /Cátedras UNESCO em Portugal e no 
Mundo.  

4. Procurar junto das entidades locais, nacionais e internacionais apoios e recursos que 
contribuam para a prossecução dos objetivos da Rede.  

5. Promover a cooperação internacional entre universidades e outros parceiros, 
incluindo no âmbito das outras redes UNESCO. 

 
    

Cláusula Terceira 
Âmbito de intervenção  

 
A Rede Nacional de Cátedras UNESCO terá o seguinte âmbito de intervenção: 

1. Atuar como uma rede para o intercâmbio de conhecimentos, troca de 
experiências e boas práticas, informações, promoção e divulgação das Cátedras 
UNESCO portuguesas.  

2. Colaborar ativamente com as entidades e atores envolvidos nas temáticas das 
Cátedras UNESCO, bem como com outras Cátedras Internacionais, Redes e 
Programas UNESCO.  

3. Contribuir com o seu plano de atividades para a implementação e concretização 
dos objetivos da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável e dos princípios 
orientadores da UNESCO.  

4. Promover atividades educativas e de investigação conjuntas, enquadradas nos 
objetivos do Programa UNITWIN/Cátedras UNESCO, com base nas temáticas 
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promovidas por cada uma das Cátedras outorgantes deste Acordo e, sempre 
que possível, em estreita cooperação com outras Redes e Programas UNESCO.  

5. Contribuir para fóruns de discussão sobre temática UNESCO e ter um papel 
consultivo na indicação de especialistas nas áreas relacionadas com as cátedras 
de que são responsáveis.  

6. Participar em atividades organizadas pela CNU no âmbito das temáticas das 
referidas Cátedras e dos Programas UNESCO 

7. Emitir pareceres não vinculativos sobre aspetos científicos de candidaturas a 
Cátedras UNESCO a pedido da CNU. 

8. Realizar um evento científico anual conjunto para partilha e discussão de 
experiências e boas práticas. 

 
 

Cláusula Quarta 
Reuniões e coordenação 

  

1. A Rede reúne em plenário duas vezes por ano, podendo uma das reuniões coincidir 
com a organização do evento anual da Rede.  

2. A Rede é coordenada por uma Comissão, à qual compete assegurar o 
acompanhamento das suas atividades e convocar e dirigir as respetivas reuniões, 
sendo constituída por dois coordenadores das Cátedras UNESCO e pela Comissão 
Nacional da UNESCO. 

3. Os coordenadores das Cátedras UNESCO assumem funções na Comissão de 
Coordenação, preferencialmente por ordem cronológica de adesão à Rede Mundial 
de Cátedras UNESCO, sendo o respetivo mandato anual e rotativo. 

4. Podem ainda ser convidadas a participar nas reuniões da Rede entidades relevantes 
para a análise dos temas em agenda, bem como para o desenvolvimento das 
iniciativas e projetos em curso. 

 
 

Cláusula Quinta 
Período de Vigência 

 

1. O presente Acordo é válido por tempo indeterminado. 

2. Qualquer alteração pode ser proposta por todas ou qualquer uma das partes, desde 
que comunicada por escrito com 60 dias de antecedência. 

3. As alterações referidas no número anterior devem ser aprovadas por 2/3 dos 
membros. 
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Lisboa, 11 de outubro de 2016 
 
 

 
Cátedra UNESCO “Bioética” da Universidade Católica do Porto 
 
 

Coordenadora Profª Doutora Ana Sofia Araújo Pinto de Carvalho de Sá Couto 
 
 
Cátedra UNESCO “Património Imaterial e Saber-Fazer Tradicional” da Universidade de 
Évora 
 
 

Coordenador Prof. Doutor Filipe Themudo Barata 

 

Cátedra UNESCO “Biodiversidade e Conservação para o Desenvolvimento 
Sustentável” da Universidade de Coimbra 
 
_________________________________________________________________________ 
Coordenadora Profª Doutora Helena Maria de Oliveira Freitas 
 
 
Cátedra UNESCO “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos de 
Vida Saudáveis” da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 
________________________________________________________________________ 
Coordenador Prof. Doutor Artur Agostinho de Abreu e Sá 
 
 
Cátedra UNESCO “O Património Cultural dos Oceanos” da Universidade Nova de 
Lisboa 
 
________________________________________________________________________ 
Coordenador Prof. Doutor João Paulo Oliveira e Costa  
 
 
Cátedra UNESCO “Água e Ecossistemas para a Sociedade” da Universidade do Algarve 
 

Coordenador Prof. Doutor Luís Manuel Zambujal Chícharo 
 
 
Comissão Nacional da UNESCO 
_______________________________________________________________ 
Embaixadora Ana Martinho - Presidente da Comissão Nacional da UNESCO 


