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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 3.º da Constituição declara que “a religião do-
minante na Grécia é a da Igreja de Cristo Ortodoxa 
Oriental”.1 Em Novembro de 2018, o então primeiro-
-ministro anunciou planos para alterar o artigo 3.º para 
declarar o país “religiosamente neutro”, mas em No-
vembro de 2019 o Parlamento não votou a favor dessa 
alteração.2 O artigo 5.º garante a todas as pessoas no 
território grego “plena protecção da sua vida, honra e 
liberdade, independentemente da sua nacionalidade, 
raça ou língua e das suas crenças religiosas ou polí-
ticas”.

A liberdade religiosa e de consciência são garantidas 
pelo artigo 13.º, que afirma que “todas as religiões 
conhecidas são livres e os seus ritos de culto deverão 
ser realizados sem impedimentos e sob a protecção 
da lei”. Este artigo também proíbe o proselitismo e as 
infracções à ordem pública através de ritos de culto. É 
igualmente especificado que os sacerdotes de todas as 
religiões conhecidas têm as mesmas obrigações que 
os da Igreja Ortodoxa Grega e estão também sujeitos 
ao mesmo tipo de supervisão estatal. O incitamento à 

violência, discriminação ou ódio com base na religião 
é ilegal.3

A minoria muçulmana reconhecida da Trácia tem o di-
reito de manter mesquitas e organizações sociais e ca-
ritativas (awqaaf). Três muftis na Trácia são nomeados 
pelo Governo grego, em consulta com um comité de 
líderes muçulmanos, para mandatos de 10 anos,4 mas 
devem reformar-se até aos 67 anos.5 De acordo com 
o Departamento de Estado norte-americano, alguns 
membros da comunidade muçulmana continuaram a 
opor-se à prática de nomeação dos muftis pelo Gover-
no, em vez de pelo seu próprio método.6

A lei permite que os muftis oficiais na Trácia adjudi-
quem assuntos familiares baseados na sharia, desde 
que recebam uma “declaração explícita e irrevogável 
de cada parte” de que concordam com tal jurisdição.7 
As despesas de funcionamento dos muftiados na Trá-
cia são suportadas pelo orçamento do Ministério da 
Educação e Assuntos Religiosos, sob a supervisão do 
Ministério das Finanças.8

O artigo 16.º define a educação como uma “missão 
básica do Estado” e inclui “o desenvolvimento da 
consciência nacional e religiosa”. As aulas de religião 
ortodoxa grega são ensinadas na escola primária e se-
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GRÉCIA
cundária. Em 2017, o Governo modificou a forma como 
a religião seria ensinada nas escolas, mudando o foco 
do ensino do Cristianismo ortodoxo para uma “educa-
ção religiosa mais geral”, mas em Setembro de 2019 o 
Conselho de Estado decidiu que estas mudanças eram 
inconstitucionais.9 Os estudantes podem ser isentos 
do ensino religioso a pedido dos seus pais.10 O ensino 
religioso islâmico nas escolas públicas da Trácia está 
disponível para a minoria muçulmana reconhecida e o 
ensino religioso católico é disponibilizado nas ilhas de 
Tinos e Siros.11

Em Outubro de 2019, o Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos decidiu que o sistema grego de isenção da 
educação religiosa das crianças violava a Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos ao exigir aos pais que 
“apresentassem uma declaração solene dizendo que 
os seus filhos não são cristãos ortodoxos”. O tribunal 
disse que se tratava de uma interferência indevida na 
consciência individual e que poderia também dissuadir 
os pais de procurarem isenções.12

O encerramento pelo Ministério da Educação grego de 
oito escolas de minorias muçulmanas na Trácia Oci-
dental em 2020, que foi criticado pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da Turquia como uma tentati-
va de “assimilação”, foi defendido pelo Governo como 
uma decisão “tomada com igualdade e sem discrimina-
ção ... baseada unicamente na qualidade da educação 
fornecida e no interesse dos estudantes”. O número de 
escolas das minorias muçulmanas passou de 231 em 
1995 para 115 em 2020.13

O artigo 1.º da Lei sobre a Organização da Forma Ju-
rídica das Comunidades Religiosas e suas Organiza-
ções14 define “comunidades religiosas” como “um nú-
mero suficiente de indivíduos com uma confissão de fé 
específica numa ‘religião conhecida’”, ou seja, “a reli-
gião que não tem crenças ocultas mas dogmas claros 
e o seu culto é livre e acessível a todos”. O artigo 16.º 
da lei estabelece que a Igreja Ortodoxa Grega, bem 
como as Comunidades Judaica e Muçulmana, têm sido 
tradicionalmente reconhecidas como entidades jurídi-
cas religiosas oficiais. Outras comunidades religiosas 
como os Católicos romanos, Anglicanos, Ortodoxos 
etíopes, Coptas, Ortodoxos arménios, Ortodoxos as-
sírios, bem como dois grupos evangélicos, recebe-
ram reconhecimento oficial como entidades jurídicas 
através do artigo 13.º. Com este reconhecimento, um 
grupo religioso torna-se uma “religião conhecida”, tal 

como especificado no artigo 17.º. Isto permite a cada 
um transferir legalmente bens, bem como gerir casas 
de culto, instituições monásticas e casas de reunião 
em geral para fins religiosos. O artigo 3.º descreve o 
processo de registo.

Em Julho de 2019, a lei da blasfémia foi retirada do Có-
digo Penal. Cinco meses mais tarde, a 11 de Novembro 
de 2019, o novo Governo anunciou a reintrodução da 
lei. No entanto, no dia seguinte, o ministro da Justiça 
anunciou que retirava essa decisão devido a um pro-
testo público.15

Em Novembro de 2019, a Grécia adoptou a definição 
operacional de anti-semitismo da International Holo-
caust Remembrance Alliance (IHRA) e foi o primeiro 
país a adoptar a definição da IHRA de “negação e dis-
torção do Holocausto”.16

Até Novembro de 2020, Atenas era a única capital eu-
ropeia sem uma mesquita. Contudo, a Mesquita de 
Votanikos em Atenas abriu após 15 anos de atrasos 
e protestos. O secretário-geral do Ministério da Educa-
ção e Assuntos Religiosos estimou que existiam cerca 
de 70 mesquitas informais, apenas 10 das quais licen-
ciadas pelo Governo, o que “representa um risco de 
segurança”.17 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Devido a restrições do coronavírus, a capacidade nos 
locais de culto foi severamente limitada. Por exemplo, 
em Novembro, na mesquita recentemente aberta em 
Atenas, a capacidade foi limitada a 12 pessoas e só 
esteve aberta durante cinco dias antes de um confi-
namento a nível nacional. A mesquita e outros locais 
de culto foram autorizados a reabrir para as férias de 
Natal depois de o Governo ter anunciado: “Decidimos, 
sem discriminação, que todos os locais de culto podem 
realizar cultos e orações [no dia de Natal] desde que os 
encontros sejam limitados a 25 pessoas”.18

De acordo com o departamento de liberdade religiosa 
e relações inter-religiosas do Ministério da Educação, 
houve 524 incidentes visando “lugares de significado 
religioso” em 2019, 514 dos quais visaram lugares cris-
tãos (504 ortodoxos), cinco lugares judeus e cinco lu-
gares muçulmanos. Os incidentes variaram entre van-
dalismo e colocação de dispositivos explosivos, até ao 
roubo e profanação.19 Os números oficiais relativos a 
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crimes com tendências religiosas em 2018 e 2019 não 
foram comunicados à Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa para inclusão no relatório anual 
sobre crimes de ódio, mas grupos da sociedade civil 
forneceram dados sobre incidentes.20

A dificuldade de separar os crimes de ódio baseados 
na etnicidade dos crimes de ódio baseados na religião 
constitui um desafio permanente para o país. A Grécia 
continuou a ter uma das maiores operações da Agên-
cia das Nações Unidas para os Refugiados na Europa 
devido ao fluxo constante de refugiados e migrantes, 
sendo os principais países de origem a Síria e o Afega-
nistão, na sua maioria a chegar através da Turquia.21 
A hostilidade para com os migrantes aumentou depois 
de o presidente turco Erdogan ter dito que ia “abrir as 
portas” na fronteira com a Grécia para os refugiados 
entrarem na Europa em Março de 2020.22 O relatório 
Racist Violence Recording Network 2019 documentou 
100 incidentes motivados por preconceitos, dos quais 
aproximadamente metade foram contra migrantes, re-
fugiados ou requerentes de asilo. No entanto, não é 
claro se essas vítimas foram visadas pela sua religião 
ou por motivos racistas ou xenófobos.23

De acordo com o European Islamophobia Report 
2019, publicado por um grupo de reflexão com sede 
em Ankara, “a islamofobia na Grécia encontra-se prin-
cipalmente a nível do discurso, enquanto os ataques 
físicos [...] continuam a ser menos numerosos em com-
paração com outros países europeus”.24 O relatório 
também referiu o desafio de determinar o preconceito 
que motiva os ataques às comunidades migrantes. As 
manifestações anti-migração incluíram slogans como 
“Não à islamização da Grécia”.25 Os incidentes na Trá-
cia Ocidental reflectiram o que os autores descreveram 
como “turcofobia”, ou seja, visaram lugares muçulma-
nos com slogans anti-turcos.26 

Em 2020, uma organização da sociedade civil relatou 
desafios enfrentados por mulheres em centros de de-
tenção para refugiados, incluindo o testemunho de uma 
mulher que disse: “Proibiram-nos de usar o nosso véu 
islâmico e disseram-nos: ‘Fora daqui podem ser muçul-
manos, mas não aqui! Aqui vocês são cristãos’”.27

Grupos da sociedade civil reportaram 14 incidentes por 
preconceito anti-muçulmano à OSCE em 2019, incluin-
do um ataque físico a um homem muçulmano xiita por 
muçulmanos sunitas devido à sua recusa em participar 
nas orações matinais em Fevereiro, um ataque a refu-

giados perto de uma mesquita em Abril, e o assédio a 
mulheres refugiadas em Julho, terminando com o véu 
islâmico de uma mulher a ser arrancado. Os crimes 
contra a propriedade incluíram vandalismo de mesqui-
tas, cemitérios e uma escola da minoria muçulmana.28 
Em 2018, foram relatados três casos: agressões contra 
mulheres refugiadas, ameaças telefónicas e a vanda-
lização de uma mesquita com graffiti xenófobos e an-
ti-turcos.29

De acordo com a Liga Anti-Difamação, o anti-semitis-
mo na Grécia “não tem carácter violento [...] as mani-
festações incluem vandalismo [e] discurso de ódio”.30 
Foram relatados 13 incidentes à OSCE em 2019, in-
cluindo vários ataques a memoriais do Holocausto e 
vandalização de cemitérios.31 O National Herald rela-
tou vandalismo em 2019 e 2018 nos monumentos às 
vítimas do Holocausto em Trikala e Salónica e em ce-
mitérios judeus em Trikala e Atenas.32 Foram relatados 
22 incidentes à OSCE em 2018, todos eles ataques 
à propriedade, incluindo graffiti, ameaças e a destrui-
ção de lápides judaicas em cemitérios. Em Outubro de 
2018, 40 lápides foram encharcadas com óleo num ce-
mitério judaico.33

De acordo com o Governo, a maioria dos incidentes 
que visavam locais religiosos foram dirigidos a locais 
ortodoxos.34 Exemplos de incidentes de 2019 relatados 
à OSCE por grupos da sociedade civil incluíram amea-
ças contra um cristão convertido à procura de asilo e 
a sua Bíblia a ser atirada contra um muro, igrejas a 
serem vandalizadas e incendiadas, e ataques a teste-
munhas de Jeová.35

Em Julho de 2018, duas famílias cristãs iranianas fo-
ram agredidas com facas e ameaçadas de morte por 
um grupo de mais de 30 pessoas num campo de re-
fugiados após um estudo bíblico. “Os atacantes dei-
taram gasolina sobre a tenda onde as famílias se en-
contravam e ameaçaram incendiá-la. Espancaram os 
homens e encostaram facas à garganta das duas mu-
lheres e crianças, enquanto lhes diziam: ‘Este é um 
campo muçulmano. Têm de partir’”.36 Em Dezembro de 
2018, um grupo anarquista reivindicou a responsabili-
dade pela detonação de um dispositivo explosivo numa 
igreja de Atenas.37 
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PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora não tenha havido restrições governamentais 
significativas à liberdade religiosa no país durante o 
período abrangido por este relatório, a dimensão social 
continua a ser posta em causa pela actual crise dos 
refugiados. A proximidade geográfica da Turquia e a 
influência desta sobre a minoria muçulmana na Trá-

cia acrescenta uma camada de incerteza potencial no 
país, mas as autoridades parecem dispostas a prote-
ger tanto os crentes religiosos minoritários como maio-
ritários e a manter a estabilidade. As perspectivas para 
o exercício pacífico desta liberdade deterioraram-se 
durante o período em análise e é provável que conti-
nuem o seu percurso negativo.

GRÉCIA
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