
 | ACN - Aid to the Church in Need

UR
UG

UA
I

URUGUAI

Área

173,626 Km2

PIB per capita

20,551 US$

População

3,494,387
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
39.7

RELIGIÃO

Cristãos
62.2%Agnóstico

29.9%

Outras

Ateus
6.9%

1.0%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
No artigo 5.º, a Constituição prevê a liberdade religiosa 
e mantém uma separação estrita entre organizações re-
ligiosas e Estado.1 O mesmo artigo reconhece a proprie-
dade da Igreja Católica de todos os locais de culto “que 
tenham sido construídos total ou parcialmente a partir de 
fundos do Tesouro Nacional, com a única excepção de 
capelas dedicadas à utilização por asilos, hospitais, pri-
sões ou outros estabelecimentos públicos”. O artigo 5.º 
também isenta vários grupos religiosos “de todas as for-
mas de impostos” que de outra forma se aplicariam aos 
seus locais de culto, desde que apresentem um pedido 
para tais isenções ao Ministério da Educação e Cultura 
e este seja concedido. A Lei n.º 12802 prevê igualmente 
isenções fiscais para as dioceses católicas.2

O Código Penal criminaliza todos os que incitem ao ódio, 
desprezo ou qualquer forma de violência moral ou físi-
ca ou quem quer que realize essa violência contra um 
ou mais indivíduos por causa da sua religião. O mesmo 
se aplica a quem quer que ataque um local de culto ou 
destrua objectos religiosos ou prejudique ou perturbe uma 
cerimónia religiosa.3

O artigo 68.º da Constituição garante a liberdade de edu-
cação e prevê que cada pai ou tutor tem o direito de es-
colher a escola dos seus filhos. A lei n.º 15739 estipula 
que a educação pública deve respeitar “a independência 
da moral e da consciência cívica dos estudantes”. O Con-
selho Nacional de Educação Pública deve afirmar, entre 
outras coisas, os princípios do laicismo, defender os valo-
res morais e os direitos humanos, e promover o respeito 
pelas convicções e crenças dos outros.4

O artigo 10.º da Lei do Aborto (n.º 18.987) reconhece que 
as instituições podem opor-se à prática da interrupção da 
gravidez. O artigo 11.º também defende o direito dos mé-
dicos e profissionais de saúde a recusarem a participação 
em procedimentos com base na objecção de consciên-
cia.5 Os artigos 40.º e 41.º do Código de Ética Médica, que 
tem força de lei, também reconhecem o direito à objecção 
de consciência com base na crença pessoal.6

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Janeiro de 2019, após uma reunião entre um pré-can-
didato presidencial e o Cardeal Daniel Sturla, este último 
referiu que não é bom misturar Deus com uma opção po-
lítica, nem que uma Igreja apoie um partido específico.7
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URUGUAI
Os resultados de um inquérito realizado em Dezembro de 
2018 foram divulgados em Fevereiro de 2019. O inquérito 
demonstra que seis em cada 10 uruguaios afirmam ter 
uma crença num ser superior. Dependendo da idade, o 
número de ateus tem aumentado em detrimento da co-
munidade católica.8

Em Abril de 2019, os bispos uruguaios salientaram que 
alguns níveis de Governo estão envolvidos num processo 
de “desconstrução” ou destruição, “que o Estado está a 
apropriar-se do direito e dever principais dos pais de edu-
car os seus filhos com o seu próprio conjunto de valores”.9

Em Setembro de 2019, chegou-se a um acordo extrajudi-
cial num caso que envolvia um processo judicial lançado 
por uma seita contra um grupo de investigadores que es-
tudava o culto. Esta seita específica foi investigada após 
ter sido apresentada uma queixa contra ela por tráfico de 
seres humanos.10

Em Novembro de 2019, um pastor evangélico apresentou 
uma queixa contra o ministro da Educação e Cultura “por 
discriminação e xenofobia devido ao estatuto religioso”. 
Numa conversa privada do WhatsApp, o ministro referiu-
-se aos Evangélicos como um “flagelo”.11 

Em Janeiro de 2020, a Santa Sé desclassificou e dispo-
nibilizou ficheiros relacionados com pessoas desapareci-
das entre 1968 e 1985 por razões políticas.12 

Em Fevereiro de 2020, a festa de Yemọja (Iemanjá), uma 
deusa venerada pelos membros da Umbanda, uma reli-
gião de origem africana, foi celebrada na Playa Ramírez, 
uma praia popular em Montevideo. As pessoas traziam 
oferendas e, seguindo um ritual na praia, colocavam-nas 
no mar.13

Em Março de 2020, o novo presidente do Uruguai, Luis 
Lacalle Pou, inaugurou o seu mandato com uma oração 
inter-religiosa pela pátria na Catedral Metropolitana, com 
a participação de líderes religiosos cristãos, bem como de 
um rabino. Os partidos da oposição do país criticaram o 
presidente por ter participado num serviço religioso. Por 
seu lado, o presidente Lacalle Pou afirmou que a sepa-
ração entre Estado e religião “não significa uma atitude 
intolerante ou indesejável em relação às religiões”.14

Durante o período em análise, foram apresentados alguns 
projectos de lei que afectam a liberdade religiosa. 

Em Março de 2019, foi introduzido um projecto de lei para 
regulamentar a educação sexual em relação a “crenças 
morais e/ou religiosas”.15

Em Março de 2020, foi introduzido um projecto de lei para 
“descriminalizar o casamento religioso”, revogando uma 
lei do séc. XIX que punia os sacerdotes ou pastores pela 
realização de um casamento religioso sem um casamento 
civil prévio. Segundo um senador, o projecto de lei apli-
ca-se apenas ao casamento cristão, uma vez que a sua 
redacção se refere ao sacerdote da “Igreja Católica ou 
pastor das diferentes comunhões dissidentes do país”.16 

Um projecto de lei foi introduzido em Julho de 2020 para 
garantir o direito de todos os grupos religiosos e minorias 
a celebrar festividades religiosas e dias de observância 
religiosa.17

Após o surto da pandemia da COVID-19, o Governo 
reuniu-se com líderes religiosos de diferentes Igrejas e 
comunidades religiosas, tendo todos concordado com a 
necessidade de suspender as celebrações religiosas pú-
blicas.18

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período em análise, o estatuto de liberdade religiosa 
não mudou significativamente. O nível de secularismo 
do país tornou-se, de tempos a tempos, um tema de dis-
cussão. Vários projectos de lei que afectam a liberdade 
religiosa também foram o centro das atenções. No que 
diz respeito à pandemia, é de notar que as autoridades 
não agiram unilateralmente, mas procuraram antes uma 
decisão partilhada com os intervenientes religiosos. Con-
sequentemente, as perspectivas futuras da liberdade de 
religião são positivas.
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