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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 afirma que os princípios 
fundadores do país para o povo da Domínica são a su-
premacia de Deus, a fé nos direitos humanos e liberdades 
fundamentais, a dignidade da pessoa humana, e os direi-
tos iguais e inalienáveis com os quais todas as pessoas 
são agraciadas pelo seu Criador.

A Domínica defende a protecção dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais de cada cidadão. Estes estão 
sujeitos ao respeito pelos direitos e liberdades dos outros 
e ao interesse público. 

O artigo 1.º, alínea b), da Constituição afirma que isto in-
clui, entre outros, a liberdade de consciência, expressão, 
reunião e associação, sem distinção de raça, origem, opi-
niões políticas, cor, credo ou sexo. 

A objecção de consciência ao serviço militar é reconheci-
da no artigo 4.º da Constituição. 

O artigo 9º da Constituição declara que ninguém pode ser 
impedido de gozar a sua liberdade de consciência, que 
inclui liberdade de pensamento e religião, liberdade para 
mudar de religião ou crença, liberdade para manifestá-la 

e propagá-la através do culto, ensino, prática e observân-
cia, sozinho ou com outros, em público ou em privado. 

Excepto se com o seu consentimento (ou o do seu encar-
regado de educação no caso dos menores de 18 anos), 
nenhuma pessoa que frequente um estabelecimento de 
ensino ou esteja detida numa prisão ou a servir nas forças 
armadas pode ser obrigada a receber instrução religiosa 
ou a participar ou frequentar qualquer cerimónia religiosa 
que não seja a da sua própria religião.

O artigo 9.º, n.º 3, declara também que cada comunidade 
religiosa tem o direito de estabelecer e manter, a expen-
sas próprias, estabelecimentos de ensino e não pode ser 
impedida ou proibida de disponibilizar educação e ins-
trução religiosa aos seus membros, independentemente 
de receber ou não subsídios estatais. Segundo o n.º 4 
do mesmo artigo, nenhuma pessoa pode ser obrigada a 
prestar juramento contra as suas crenças ou de maneira 
que vá contra a sua religião ou crenças.

As organizações religiosas podem ser reconhecidas 
como entidades sem fins lucrativos, desde que solicitem 
o registo junto do Ministério da Justiça.2 Estes pedidos de-
vem ser assinados por cinco directores do grupo religioso, 
que devem também disponibilizar o nome e o local onde 
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DOMINICA
os serviços religiosos vão ser celebrados. Os locais de 
culto são igualmente sujeitos a registo e apenas podem 
ser usados para fins religiosos.3

A Sexta-feira Santa, Páscoa, Segunda-feira de Pentecos-
tes e Natal são feriados nacionais.4 

A Domínica tem uma oração nacional que faz parte dos 
seus símbolos nacionais.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, houve relatos da comuni-
dade rastafariana sobre discriminação e assédio policial 
pelo uso continuado da marijuana nos seus actos ceri-
moniais.6 

Em finais de Maio de 2020, algumas igrejas reabriram 
após terem sido encerradas devido à pandemia da CO-
VID-19. No âmbito do cumprimento das directrizes e me-

didas governamentais de cuidados de saúde, alguns lo-
cais de culto exigiam que os participantes se registassem 
para rastreio de contactos em caso de surtos infecciosos.7

Em Setembro de 2020, as autoridades, juntamente com 
os líderes religiosos, realizaram um dia de reflexão e ora-
ção por aqueles que perderam a vida durante o furacão 
Maria, em 2017.8

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período em análise (2018-2020), não foram relatados 
casos de intolerância religiosa. Pelo contrário, a Domíni-
ca destaca-se como um dos primeiros países da região 
a reabrir locais de culto após o surto da pandemia da 
COVID-19, cumprindo ao mesmo tempo os protocolos 
de saúde governamentais. As perspectivas de liberdade 
religiosa mantêm-se positivas. 
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