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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A liberdade religiosa e o direito a ter expressão religiosa 
estão consagrados na Constituição e nas leis de Cabo 
Verde. O texto da Constituição defende a igualdade de to-
dos os cidadãos independentemente da sua religião (arti-
go 1.º, secção 2), a separação entre Estado e religião (ar-
tigo 2.º, secção 2), e o direito dos cidadãos de escolherem 
ou mudarem de religião (artigo 48.º, secção 1).1 Além dis-
so, garante o direito à não discriminação por motivos reli-
giosos e proíbe o ensino público confessional (artigo 49.º, 
secção 2). A Constituição proíbe os partidos políticos de 
adoptarem denominações que possam ser identificadas 
directa ou indirectamente com uma religião (artigo 57.º, 
secção 2). Estes direitos só podem ser suspensos em es-
tado de emergência ou de cerco (artigo 27.º). Uma lei de 
2014 estabelece ainda o direito de prestar culto livremen-
te e também de dar instrução religiosa às crianças.2

Cabo Verde e a Santa Sé assinaram um acordo em 20133 
que reconhece o estatuto jurídico independente da Igreja 
Católica, bem como o seu direito de exercer livremente 
a actividade missionária. Este acordo protege igualmente 
os locais de culto católicos e concede aos casamentos 

religiosos o mesmo estatuto que aos casamentos civis. 
Ao abrigo desta concordata, a Igreja não paga impostos 
sobre receitas e bens utilizados para fins religiosos ou ac-
tividades sem fins lucrativos. E as contribuições para a 
Igreja também são dedutíveis nos impostos.4

Todas as organizações religiosas e seculares devem re-
gistar-se junto do Ministério da Justiça.5  Não há sanções 
para as organizações que não se registam, mas as que 
se registam gozam de certos benefícios (como, por ex., 
isenções fiscais). 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
As ilhas de Cabo Verde, antigo território português, têm 
uma das mais elevadas percentagens de católicos de 
qualquer país em África.6 O Cristianismo está profunda-
mente enraizado na sua cultura. As relações entre as dife-
rentes religiões são fundamentalmente livres de tensões. 
Não se registaram incidentes significativos que tenham 
afectado o direito à liberdade religiosa no país durante o 
período deste relatório. 
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CABO VERDE
PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não foram observadas alterações significativas na liber-
dade religiosa ou incidentes de especial interesse durante 
o período abrangido pelo actual relatório e nada sugere 
que a situação vá mudar drasticamente no futuro próxi-
mo. No entanto, toda a região da África Ocidental está a 
sofrer grandes mudanças com a crescente influência do 
extremismo islâmico.
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