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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República das Seicheles é um arquipélago de 115 ilhas 
no oceano Índico, a nordeste de Madagáscar.

O artigo 27.º (n.º 1) da Constituição1 garante o direito a 
“protecção igual da lei […] sem discriminação por qual-
quer motivo, excepto o necessário numa sociedade de-
mocrática”. Cada pessoa tem direito à liberdade de pen-
samento e religião.

O artigo 21.º (n.º 1) reconhece o direito a mudar de reli-
gião, bem como o direito a “sozinho ou em comunidade 
com outros, e em público ou em privado, a manifestar e 
propagar a religião ou crença através do culto, ensino, 
prática e observância”.

Este direito pode, contudo, ser sujeito a limitações, se-
gundo o artigo 21.º (n.º 1, alíneas a e b), se estas forem 
prescritas por lei e necessárias numa sociedade democrá-
tica, no interesse da “defesa, segurança pública, ordem 
pública, moral pública ou saúde pública; ou para fins de 
protecção dos direitos e liberdades de outras pessoas”. 

O artigo 21.º (n.º 4-6) da Constituição proíbe qualquer 
legislação que preveja o estabelecimento de qualquer 

religião oficial ou a imposição de qualquer observância 
religiosa. Professar qualquer religião ou crença específica 
não deve ser condição necessária para assumir um cargo 
público. Ninguém pode ser obrigado a prestar juramento 
contrário à sua crença ou religião.

A população das Seicheles é sobretudo cristã e, dentro 
deste grupo de fé, a Igreja Católica é de longe a maior 
comunidade religiosa (mais de 75% da população).2 Há 
também Anglicanos, Pentecostais, Adventistas do Sétimo 
Dia e outros grupos cristãos. Há um pequeno número de 
Hindus, Muçulmanos, Bahá’ís e outros grupos não cris-
tãos.3 

Por lei, todos os grupos religiosos devem ser registados, 
seja como sociedades ou como associações. O registo 
como associações é feito no Gabinete do Registo Geral 
em Victoria, com poucas formalidades.4 A Igreja Católi-
ca, a Igreja Anglicana, os Adventistas do Sétimo Dia, os 
Bahá’ís e a Sociedade Islâmica das Seicheles constituí-
ram-se como sociedades através de actos legislativos se-
parados.5 Não há penalizações por falta de registo, mas 
este é necessário para beneficiar de certos direitos sociais. 
Por exemplo, não é possível emitir programas religiosos 
nos meios de comunicação estatais sem registo.6

O artigo 21.º (n.º 3) da Constituição estipula ainda que 
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ninguém que frequente um “estabelecimento de ensino” 
pode ser forçado a receber instrução religiosa ou a partici-
par em qualquer cerimónia religiosa ou observância. Con-
tudo, o n.º 7 do mesmo artigo refere que isto não “impede 
qualquer comunidade ou denominação religiosa de dispo-
nibilizar instrução religiosa para pessoas dessa comuni-
dade ou denominação no decorrer de qualquer educação 
disponibilizada por essa comunidade ou denominação”. 
Tanto os Católicos como os Anglicanos disponibilizam 
educação religiosa durante o horário escolar.7 

A Diocese católica de Victoria está a trabalhar com o Mi-
nistério da Educação para abrir a primeira escola priva-
da católica dos tempos modernos, em 2020.8 Qualquer 
criança de qualquer denominação religiosa é elegível a 
frequentar essa escola. 

A Constituição prevê a liberdade de expressão, mas o Go-
verno controla muitos dos meios de comunicação social 
do país9 e há certos limites a essa liberdade quando se 
trata de emissões religiosas.

Embora as organizações religiosas possam publicar jor-
nais,10 no âmbito da Lei das Emissões e Telecomunica-
ções de 2000, elas não conseguem obter as suas próprias 
licenças de emissão. Em vez disso, o Governo disponibi-
liza tempo de emissão numa base proporcional, conforme 
o número de membros da organização.11 As emissões ao 
vivo são proibidas, com excepção das emissões de rádio 
de Missas católicas e serviços religiosos anglicanos. Al-
guns grupos mais pequenos queixam-se que não lhes foi 
disponibilizado o seu próprio tempo de emissão. Mesmo 

assim, foram disponibilizados aos grupos religiosos regis-
tados slots de oração pré-gravados de 15 minutos.12 

Os feriados públicos do país reflectem a maioria católica 
da população. Eles incluem as festas do Corpo de Deus, 
Assunção, Todos os Santos e Imaculada Conceição, além 
do Natal, Páscoa, Dia de Ano Novo e Dia do Trabalha-
dor. Os hindus também celebram o feriado oficialmente 
reconhecido do Festival de Taippoosam Kavadi, uma “afir-
mação da identidade hindu nas Seicheles multirraciais e 
multiculturais”.13

As Igrejas e outros grupos religiosos funcionam sem in-
terferência governamental e sentem-se livres de abordar 
assuntos que os preocupam em público e de criticar o 
Governo. As Igrejas têm sido firmes defensoras da demo-
cracia e dos direitos humanos no país.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, não se verificaram inciden-
tes ou desenvolvimentos significativos relacionados com 
a liberdade religiosa.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é protegida e observada nas Sei-
cheles e as perspectivas de futuro deste direito permane-
cem positivas. Em geral, não foram impostas restrições a 
grupos religiosos e o Governo concede o estatuto de isen-
ção de impostos aos grupos religiosos registados. Uma 
área de preocupação, contudo, é a lei que proíbe os gru-
pos religiosos de obterem licenças de rádio ou televisão.14
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