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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Guiné Equatorial (adoptada em 1995 e 
revista em 2012 após um referendo em 2011) garante a li-
berdade de religião e de culto (artigo 24.º, n.º 4), e pune a 
“discriminação [. . .] com base em motivos tribais, étnicos, 
de género, religiosos, sociais, políticos ou outros motivos 
análogos” (artigo 15.º, n.º 1)”.1 Além disso, o texto cons-
titucional proíbe partidos políticos baseados na religião. 
Os partidos devem ter “carácter e âmbito nacional” (artigo 
9.º, n.º 2). As pessoas são livres de mudar de religião. 
Além disso: “Aos cristãos que se convertam ao Islamismo 
é permitido acrescentar nomes muçulmanos aos nomes 
cristãos nos seus documentos oficiais”.2

Relativamente à educação, o artigo 24.º (Secção 4) da 
Constituição permite a escolha livre em termos de ins-
trução religiosa, com base no princípio da liberdade de 
consciência e de religião.3 A Constituição também garante 
o direito das organizações e indivíduos de estabelece-
rem escolas, na condição de “estarem sujeitos ao plano 
pedagógico oficial” (artigo 24.º, Secção 3). Nas escolas 
públicas, o estudo da religião é opcional e pode ser subs-
tituído por aulas de educação cívica ou social.4 Vários 

grupos religiosos, principalmente católicos e protestantes, 
são responsáveis pela gestão de escolas primárias e 
secundárias.5

Uma lei de 1991, que no ano seguinte foi confirmada por 
decreto presidencial, estabelece as normas para o registo 
dos grupos religiosos. E para o tratamento preferencial 
oficialmente aprovado para com a Igreja Católica e a Igre-
ja Reformada da Guiné Equatorial, nenhuma das quais é 
obrigada a obter o registo estatal.6 Este tratamento prefe-
rencial é demonstrado na prática pela inclusão da Missa 
católica em todas as cerimónias oficiais, em especial du-
rante as celebrações do aniversário do golpe de Estado 
de 1979, do Dia da Independência e do aniversário do 
presidente.

Os outros grupos religiosos são obrigados a registar-se 
através de um pedido escrito ao Ministério da Justiça, As-
suntos Religiosos e Prisões. A avaliação deste pedido é 
confiada ao director-geral deste ministério.7 Alguns gru-
pos religiosos, como por exemplo os Muçulmanos e os 
Bahá’í, precisam de se registar apenas uma vez. Outras 
denominações mais recentes podem ser obrigadas a re-
novar o registo periodicamente. Os grupos não registados 
podem ser multados ou proibidos.8 Na prática, o proces-
so de registo é extremamente lento, nalguns casos pode 
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mesmo levar anos. Contudo, isto parece acontecer mais 
por causa da burocracia local e não tanto por causa de 
qualquer decisão política explícita contra qualquer grupo 
religioso em particular.9

Em Outubro de 2012, o Governo da Guiné Equatorial e a 
Santa Sé assinaram uma concordata.10 O acordo garan-
te a personalidade jurídica da Igreja no país. Além dis-
so, abrange temas como “o casamento canónico, locais 
de culto, instituições educativas e assistência espiritual a 
fiéis católicos em hospitais e prisões”.11

A 4 de Abril de 2015, o Ministério da Justiça, Assuntos Re-
ligiosos e Prisões publicou um decreto relativo às activi-
dades religiosas. O decreto afirma que todas as activida-
des religiosas que ocorram fora do período temporal das 
6 horas da manhã às 21 horas da noite ou fora dos locais 
de culto registados requerem autorização por parte do mi-
nistério. Além disso, o decreto proíbe os actos religiosos 
ou a pregação em residências privadas e requer que os 
representantes ou autoridades religiosas estrangeiras ob-
tenham autorização antecipada do ministério para partici-
parem em actividades religiosas.12

Muitas celebrações cristãs como o Natal, Quinta-feira 
Santa, Sexta-feira Santa e a Imaculada Conceição são 
feriados nacionais. As celebrações não cristãs não são 
reconhecidas como feriados nacionais. 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período abrangido pelo relatório, não se regis-
taram incidentes significativos que afectassem a liberdade 
religiosa no país. A Igreja Católica continua a receber tra-
tamento preferencial por parte do Governo. O presidente 
da república e vários ministros do Governo participaram 
em cerimónias religiosas católicas. Estas cerimónias con-
tinuam a fazer regularmente parte de todos os grandes 
eventos, tais como o Dia Nacional, 12 de Outubro, e o 
aniversário do presidente a 5 de Junho. No ano passa-
do, os Muçulmanos observaram publicamente o mês do 
Ramadão, com uma celebração final na orla marítima de 
Malabo no dia 4 de Julho.13

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Durante o período do relatório, o estado da liberdade re-
ligiosa não melhorou nem piorou na Guiné Equatorial. A 
situação permaneceu estável, uma tendência que prova-
velmente se manterá. Relativamente à situação política, 
a Guiné Equatorial tem um dos regimes políticos mais re-
pressivos de África. O presidente do país, Obiang Ngue-
ma, tomou o poder em 1979, o que faz dele o actual líder 
em funções mais antigo de África. As organizações de di-
reitos humanos descreveram-no como “um dos ditadores 
mais brutais de África”,14 não havendo sinais de mudan-
ças políticas num futuro previsível. 

NOTAS
1  Guiné Equatorial 1991 (rev. 2012), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Equatorial_Guinea_2012?lang=en 
(acedido a 6 de Agosto de 2020). 

2  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Guiné Equatorial”, Report on International Religious Freedom for 2018, Departa-
mento de Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/equatorial-guinea/ (acedido a 27 de 
Dezembro de 2019).

3  Equatorial Guinea 1991 (rev. 2012), op. cit.

4  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, op. cit. 

5  Ibid. 

6  “Ley 4-1991, del ejercicio de la libertad religiosa”, Penales (derechos y libertades), http://cesge.org/index.php/leyes/category/3-penales-
-derechos-y-libertades (acedido a 23 de Agosto de 2020). 

7  Ibid. 

8  Ibid. 

9  Ibid. 

10  “Agreement Between The Holy See And Equatorial Guinea”, The Catholic News, 13 de Outubro de 2012, https://catholicnews.sg/2012/10/22/
agreement-between-the-holy-see-and-equatorial-guinea/ (acedido a 27 Dezembro de 2019).

11  Ibid.

12  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, op. cit. 

13  “Los Musulmanes Finalizan El Ramadán En El Paseo Marítimo De Malabo.” Página Oficial del Gobierno de la República de Guinea Ecua-
torial, 7 de Junho de 2019,  https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=13419 (acedido a 28 de Dezembro de 2019).

14  “Equatorial Guinea Country Profile”, BBC News, 8 de Maio de 2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-13317174 (acedido a 26 de 
Dezembro de 2019). 

https://www.constituteproject.org/constitution/Equatorial_Guinea_2012?lang=en
http://cesge.org/index.php/leyes/category/3-penales-derechos-y-libertades
http://cesge.org/index.php/leyes/category/3-penales-derechos-y-libertades
https://catholicnews.sg/2012/10/22/agreement-between-the-holy-see-and-equatorial-guinea/
https://catholicnews.sg/2012/10/22/agreement-between-the-holy-see-and-equatorial-guinea/
https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=13419
https://www.bbc.com/news/world-africa-13317174

