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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 declara que o povo de San-
ta Lúcia afirma a sua fé na supremacia de Deus Todo Po-
deroso. E acredita que cada pessoa foi criada como igual 
e que Deus deu a cada indivíduo direitos inalienáveis e 
dignidade. A Constituição reconhece que o gozo destes 
direitos depende de certas liberdades fundamentais, no-
meadamente a liberdade individual de pensamento, ex-
pressão, comunicação, consciência e associação. E que 
a dignidade humana requer respeito por valores espiri-
tuais.

A Constituição especifica que cada pessoa tem direitos 
e liberdades fundamentais, independentemente da raça, 
local de origem, nascimento, opiniões políticas, cor, credo 
ou sexo, sujeitos ao respeito pelos direitos e liberdades 
dos outros e ao interesse público (artigo 1.º). E reconhece 
o direito à liberdade pessoal, à igualdade perante a lei e 
à liberdade de consciência, expressão, reunião e associa-
ção (artigo 1.º, alíneas a e b).

Existe o direito à objecção de consciência ao serviço mili-
tar (artigo 4.º, n.º 3, alínea c). 

Ninguém pode ser impedido de gozar a sua liberdade de 
consciência, incluindo a liberdade de pensamento e reli-
gião, a liberdade para mudar de religião ou crença, e a 
liberdade para manifestar a própria religião ou fé sozinho 
ou em comunidade com outros, em público e em privado, 
através do culto, do ensino, da prática ou da observância 
(artigo 9.º, n.º 1).

Ninguém que frequente um estabelecimento de ensino, 
que esteja detido em qualquer prisão ou instituição cor-
rectiva ou que sirva nas forças armadas pode ser obri-
gado a receber educação religiosa ou a participar ou fre-
quentar qualquer cerimónia religiosa ou observância caso 
essa instrução, cerimónia ou observância se relacione 
com uma religião que não é a sua, excepto com o seu 
consentimento (ou o dos seus pais ou encarregados de 
educação em caso de menores de 18 anos) (artigo 9.º, 
n.º 2).

Cada comunidade religiosa tem direito, a expensas suas, 
a estabelecer e gerir estabelecimentos de ensino. E tem 
direito a disponibilizar instrução religiosa aos membros da 
sua organização, independentemente de receber ou não 
um subsídio estatal (artigo 9.º, n.º 3).

Ninguém pode ser obrigado a prestar qualquer juramento 
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que seja contrário à sua religião ou crença ou a fazê-lo 
de maneira que vá contra a sua religião ou crença (artigo 
9.º, n.º 4).

Além disso, ninguém pode ser tratado de maneira discri-
minatória por qualquer pessoa ou autoridade. Discrimina-
ção significa dar tratamento diferente ou especial, total 
ou parcialmente, a pessoas com base no seu sexo, raça, 
origem, opinião ou filiação política, cor ou credo (artigo 
13.º, n.º 2 e 3).

Os ministros da religião não têm direito a ser senadores 
(artigo 26.º, alínea b) ou deputados da Câmara Baixa (ar-
tigo 32.º, alínea b).2

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Numa entrevista em Janeiro de 2019, um clérigo metodis-
ta, o Reverendo Seth Ampadu, expressou a sua preocu-
pação com o rápido aparecimento de Igrejas “fazedoras 
de dinheiro”, com pastores que se fazem passar por pro-
fetas, enganam as pessoas e lhes tiram dinheiro. Ampadu 
salientou que o Governo precisa de regulamentar estas 
Igrejas.3

Em Maio de 2020, em resposta à pandemia do coronaví-
rus, o primeiro-ministro Allen Chastanet anunciou que as 
organizações comunitárias e religiosas poderiam reabrir, 
desde que preparassem e apresentassem um plano de 
resposta COVID-19 para aprovação pelo Ministério da 
Equidade, Justiça Social, Governo Local e Responsabi-
lização.4

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período 2018-2020 não foram relatadas violações da 
liberdade religiosa. A situação não se alterou e as pers-
pectivas futuras da liberdade religiosa são positivas.
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