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INTRODUÇÃO
Dr. Thomas Heine-Geldern, 
Presidente Executivo, ACN Internacional

“Num mundo onde várias formas de tirania moderna 
procuram suprimir a liberdade religiosa, ou tentam reduzi-la 
a uma subcultura sem direito a uma voz na praça pública, ou 
usam a religião como pretexto para o ódio e a brutalidade, 
é imperativo que os seguidores das várias religiões unam 
as suas vozes para apelar à paz, tolerância e respeito pela 
dignidade e direitos dos outros”. 1

Papa Francisco

A 28 de Maio de 2019, a Assembleia Geral da ONU aprovou 
uma resolução que estabeleceu o dia 22 de Agosto como 
o Dia Internacional de Comemoração das Vítimas de Actos 
de Violência Baseados na Religião ou Crença. A proposta de 
comemoração foi apresentada pela Polónia com o apoio dos 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Iraque, Jordânia, 
Nigéria e Paquistão. Esta resolução foi uma clara mensagem 
e mandato – e a cada 22 de Agosto um lembrete – de que 
os actos de violência baseados na religião não podem e não 
serão tolerados pela ONU, pelo estados-membros e pela so-
ciedade civil.

Para além da resolução da ONU de 28 de Maio de 2019 e 
do “Apelo Global para Proteger a Liberdade Religiosa” de 
23 de Setembro de 2019, no primeiro evento da ONU sobre 
liberdade religiosa organizado por um presidente dos EUA 
houve uma torrente de iniciativas a nível estatal. Incluindo as 
seguintes iniciativas: o início da Aliança Internacional para a 
Liberdade Religiosa pelos EUA, a criação de uma Secretaria 
de Estado para a Perseguição Cristã na Hungria e, talvez de 
maior destaque, o número crescente de países que instituem 
ou reactivam embaixadores para a liberdade religiosa e de 
crença em países como Dinamarca, Holanda, EUA, Norue-
ga, Finlândia, Polónia, Alemanha e Reino Unido, entre outros. 
Implicitamente, a protecção dos que sofrem violência ba-
seada na religião é também um reconhecimento do direito 
humano fundamental à liberdade religiosa, uma aceitação 
da realidade sociológica da religião na sociedade e do pa-
pel positivo da religião nas culturas. Como escreveu o Papa 
Bento XVI sobre a violência anti-cristã no Iraque: “O direito 
à liberdade religiosa está enraizado na própria dignidade da 
pessoa humana cuja natureza transcendente não deve ser 
ignorada ou negligenciada”.2

Lamentavelmente, porém, apesar das importantes procla-
mações da ONU e da criação da função de embaixadores 
da liberdade religiosa, até à data a resposta da comunidade 
internacional à violência baseada na religião, e à perseguição 
religiosa em geral, pode ser classificada como muito pouco 
e tarde demais. Embora seja impossível conhecer os númer-
os exactos, a nossa investigação sugere que dois terços da 
população mundial vivem em países onde ocorrem violações 
das liberdades religiosas de uma forma ou de outra, sendo os 
Cristãos o grupo mais perseguido. Será isto uma surpresa? 
Não, este fenómeno cresceu ao longo dos séculos, desde 
as raízes da intolerância, à discriminação, até à perseguição. 

O Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo da Ajuda à Ig-
reja que Sofre (AIS) é o principal projecto de investigação da 
AIS e tem evoluído consideravelmente ao longo dos anos, 
passando de um pequeno folheto para uma publicação de 
aproximadamente 800 páginas, produzida por uma equipa 
mundial. Esta evolução deve-se ao facto de hoje em dia a 
discriminação e a perseguição com base em crenças religio-
sas ser um fenómeno global crescente. Entre os conflitos vi-
olentos, na Síria, Iémen, Nigéria, República Centro-Africana, 
Moçambique, para mencionar apenas alguns, estão aqueles 
que, manipulando as mais profundas convicções da humani-
dade, instrumentalizaram a religião na busca do poder.

O nosso envolvimento neste tema reflecte a nossa missão. 
Este relatório é não só um meio para melhor completar o 
nosso serviço à Igreja que sofre, mas também para dar voz 
aos nossos parceiros de projecto, aqueles que foram tragica-
mente marcados pelas consequências da perseguição. Este 
é o 22.º ano de publicação do Relatório da Liberdade Reli-
giosa no Mundo desde que o nosso secretariado italiano o 
publicou pela primeira vez em 1999. Lamentavelmente, não 
será o último.

FONTES
[1] “Meeting for Religious Liberty, Address of the Holy Father”, 26th 
September 2015; http://www.vatican.va/content/francesco/en/speech-
es/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-liber-
ta-religiosa.html

[2] “Religious Freedom, the Path to Peace”, Message of His Holiness 
Pope Benedict XVI for the Celebration of The World Day Of Peace, 1st 
January 2011; http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/messages/
peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20101208_xliv-world-day-peace.
html
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PREFÁCIO
Padre Emmanuel Yousaf 
Director Nacional da Comissão Nacional de Justiça e 
Paz, Paquistão

Durante mais de 45 anos, como sacerdote no Paquistão, 
tenho lutado em nome da nossa comunidade contra um 
pano de fundo de perseguição e discriminação.
Quando os cristãos que trabalham nos campos e fornos 
de tijolos não receberam a sua devida porção de trigo ou 
arroz, dirigi-me aos senhorios e proprietários dos fornos 
pedindo-lhes que dessem salários justos e pusessem fim 
a esta injustiça. Quando descobri que rapazes e raparigas 
da minha paróquia não recebiam a educação que mereci-
am, criei escolas e residências para estudantes. Trabalhei 
em comunidades rurais em que os Cristãos não eram re-
speitados devido à sua fé e fui proibido de entrar em lo-
jas, restaurantes e cafés. Nesses lugares, os nossos fiéis 
não podiam tocar em copos ou outros utensílios alimen-
tares utilizados pela comunidade dominante. E apoiámos 
raparigas oriundas de minorias religiosas que estavam 
particularmente em risco. Estas são crianças que, ape-
sar de serem apenas menores, são raptadas, forçadas a 
converter-se e a casar, e que também sofrem violações 
e outros abusos. A situação destas raparigas demonstra 
que viver como uma minoria religiosa no Paquistão está a 
tornar-se cada vez mais um problema.

E, embora tenha havido algumas melhorias, as alterações 
às leis da blasfémia na década de 80 são exploradas por 
extremistas que utilizam abusivamente a legislação para 
aterrorizar as comunidades religiosas minoritárias. Estas 
famílias pobres e marginalizadas vivem com medo de ser-
em acusadas de blasfémia, um crime que é punível com 
execução ou prisão perpétua. Estive envolvido em mui-
tos casos, nomeadamente no de Ásia Bibi, que esteve no 
corredor da morte durante quase uma década, antes de a 
justiça finalmente ter vencido.

O caso de Salamat Masih e dos seus dois tios vai ficar 
na minha memória para sempre. Salamat foi acusado de 
escrever comentários blasfemos sobre o Profeta Maomé. 
Os dois tios também foram acusados. Não importa que 
Salamat tivesse apenas 12 anos e não soubesse ler nem 

escrever, não importa que o escrito ofensivo fosse manu-
scrito e usasse linguagem religiosa normalmente utilizada 
apenas pelo clero muçulmano. Apesar disso, os três fo-
ram acusados, mas, antes que algo pudesse acontecer, 
Salamat e os seus tios foram alvejados por três homens 
que brandiam espingardas automáticas. Um tio, Manzoor 
Masih, morreu dos ferimentos. O outro tio, Rehmat Masih, 
e o próprio Salamat ficaram gravemente feridos, mas so-
breviveram pela graça de Deus. Pior foi quando Salamat 
e o seu tio sobrevivente foram condenados à morte. Tra-
balhei incessantemente com o advogado da família para 
anular a sentença e acabámos por ser bem-sucedidos. In-
felizmente, o juiz que os absolveu foi também assassina-
do a sangue-frio pelos extremistas. Nas décadas seguin-
tes, trabalhámos arduamente para ajudar a reconstruir as 
vidas de Salamat, do seu tio, dos seus familiares e de 40 
famílias da sua aldeia que fugiram na noite em que as 
acusações foram feitas pela primeira vez. Estou grato à 
Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) pela sua ajuda às famílias 
em situação difícil e pelo seu apoio à nossa defesa dos 
falsamente acusados.

Estou igualmente grato à AIS pelo seu trabalho no domí-
nio da liberdade religiosa. De facto, este Relatório da 
Liberdade Religiosa no Mundo não poderia ser mais opor-
tuno. Quanto mais o mundo souber sobre actos de ódio e 
negligência religiosa, mais o mundo será capaz de fazer 
algo a esse respeito. Num mundo complexo e ferido, a 
melhor salvaguarda contra as respostas irreflectidas e in-
eficazes, bem como contra a ineficaz sinalização forçada 
da virtude, constitui uma reportagem clara e abrangente, 
complementada por uma análise perspicaz e equilibrada. 
É isto que o relatório da AIS está empenhado em disponi-
bilizar. Seguem os casos de abusos da liberdade religiosa 
muito depois de as câmaras de televisão terem desapare-
cido e de a história ter seguido em frente. A AIS deve ser 
elogiada pela sua defesa exaustiva da liberdade religiosa, 
um direito humano fundamental não menos importante 
hoje do que no passado.



8  | ACN - Aid to the Church in Need



9Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

ÍNDICE DE CONTEÚDO

1

2

3

4

02

04
07

09

10
12

18
22

Títulos de crédito

Introdução
Prefácio

Índice de conteúdo

Principais Conclusões
Detalhes da Metodologia e 
Definições

Index por país
Relatórios por país



10  | ACN - Aid to the Church in Need

A liberdade religiosa é violada em quase um terço dos 
países do mundo (31,6%) onde vivem dois terços da 
população mundial. Num total de 196 países, 62 en-
frentam violações muito graves da liberdade religiosa. O 
número de pessoas que vivem nestes países é próximo 
dos 5,2 mil milhões, já que os piores infractores incluem 
alguns dos países mais populosos do mundo (China, Ín-
dia, Paquistão, Bangladeche e Nigéria). A classificação:

a) O Vermelho, que indica perseguição, inclui 26 países 
onde vivem 3,9 mil milhões de pessoas, pouco mais de 
metade (51%) da população mundial. Esta classificação 
inclui 12 países africanos e 2 países onde estão em curso 
investigações sobre um possível genocídio: China e Mi-
anmar (Birmânia).
b) O Laranja, que indica discriminação, inclui 36 países, 
onde vivem 1,24 mil milhões de pessoas. Há ligeiras mel-
horias identificadas em 9 países, enquanto 20 estão a pi-
orar. 
c) A classificação “sob observação”  inclui países onde 
foram observados novos factores de preocupação emer-
gentes com o potencial de causar uma deterioração fun-
damental na liberdade religiosa. Estes factores são iden-
tificados nos mapas de Análise Regional com o símbolo 
de uma lupa.
d) Em todas as classificações ocorrem crimes de ódio   
(ataques por preconceitos contra pessoas e bens religio-
sos).
e) Os restantes países não são classificados, mas isso 
não significa necessariamente que tudo seja perfeito em 
questões relativas ao direito fundamental à liberdade re-
ligiosa.   
 
Durante o período em análise, houve um aumento sig-
nificativo na gravidade das principais categorias de 
perseguição e opressão.

1. As redes transnacionais jihadistas espalhadas ao 
longo da linha do Equador aspiram a ser “califados” 
transcontinentais. O Daesh e a Al-Qaeda, com patrocí-
nio ideológico e material do Médio Oriente, associam-se 
e radicalizam ainda mais as milícias armadas locais para 

PRINCIPAIS
CONCLUSÕES
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estabelecer “províncias do califado” ao longo da linha do 
Equador, uma crescente violência jihadista que se es-
tende do Mali a Moçambique na África Subsariana, às 
Comores no Oceano Índico e às Filipinas no Mar do Sul 
da China.

2. O “ciber-califado”, em expansão global, é agora 
um instrumento estabelecido de recrutamento e rad-
icalização online no Ocidente. Os terroristas islamis-
tas usam tecnologias digitais sofisticadas para recrutar, 
radicalizar e atacar. Embora não sejam capazes de neu-
tralizar as comunicações terroristas online, as unidades 
antiterroristas conseguiram impedir ataques em vários 
países ocidentais.

3. Minorias religiosas culpadas pela pandemia. Os 
preconceitos sociais pré-existentes contra as minorias re-
ligiosas em países como a China, o Níger, a Turquia, o 
Egipto e o Paquistão levaram a um aumento da discrimi-
nação durante a pandemia da COVID-19 através, por ex-
emplo, da recusa do acesso a ajuda alimentar e médica.

4. Governos autoritários e grupos fundamentalistas 
têm intensificado a perseguição religiosa. Os movi-
mentos de nacionalismo religioso maioritário, manipula-
dos por governos e líderes religiosos associados, levaram 
à ascensão da supremacia étnico-religiosa em países de 
maioria hindu e budista na Ásia. Estes movimentos oprim-
iram ainda mais as minorias religiosas, reduzindo-as ao 
estatuto de facto de cidadãos de segunda classe.

5. Violência sexual utilizada como arma contra mino-
rias religiosas. Num número crescente de países foram 
registados crimes contra raparigas e mulheres raptadas, 
violadas e obrigadas a mudar a sua fé através de con-
versões forçadas. As questões sobre o número crescente 
destas violações, que são frequentemente cometidas com 
impunidade, alimentam as preocupações de uma estraté-
gia fundamentalista para acelerar o desaparecimento de 
certos grupos religiosos a longo prazo.

6. As tecnologias de vigilância repressiva visam cada 

vez mais os grupos religiosos. 626 milhões de câmaras 
de vigilância reforçadas com inteligência artificial, scan-
ners de smartphone nos principais pontos de controlo de 
peões, cruzados com plataformas de análise de dados 
e associados a um sistema integrado de crédito social, 
garantem que os líderes religiosos e os fiéis adiram aos 
decretos do Partido Comunista Chinês.

7. 30,4 milhões de muçulmanos na China e em Mian-
mar (incluindo uigures e rohingyas) enfrentam uma 
perseguição severa e a comunidade internacional só 
agora começou a aplicar o direito internacional para a im-
pedir.

8. O Ocidente tem menosprezado as ferramentas que 
reduzem a radicalização. Embora os governos recon-
heçam que o ensino das religiões mundiais nas escolas 
reduz a radicalização e aumenta a compreensão inter-re-
ligiosa entre os jovens, um número crescente de países 
tem eliminado as aulas de educação religiosa.

9. Perseguição educada. O termo reflecte a ascensão 
de novos “direitos” ou normas culturais, que como afirma 
o Papa Francisco, remete as religiões “para a obscuridade 
silenciosa da consciência do indivíduo ou relega-as para 
os recintos fechados das igrejas, sinagogas ou mesqui-
tas”. Estas novas normas culturais, consagradas na lei, 
resultam num profundo conflito dos direitos do indivíduo 
à liberdade religiosa e de consciência com a obrigação 
legal de cooperar com estas leis.

10. Diálogo inter-religioso – um novo ímpeto do Vat-
icano. O Papa Francisco assinou a declaração sobre 
“Fraternidade Humana pela Paz Mundial e a Vida em Co-
mum” em conjunto com o Grande Imã Ahamad Al-Tayyib 
de Al-Azar, o líder do mundo muçulmano sunita; celebrou 
a primeira Missa católica de sempre na Península da 
Arábia; e no final do período em análise deverá visitar o 
Iraque, a sua primeira visita a um país de maioria xiita, 
para aprofundar o diálogo inter-religioso.
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METODOLOGIA E 
DEFINIÇÕES
Por: Marcela Szymanski, Editora, Relatório da Liberdade 
Religiosa no Mundo 2021

1. DEFINIÇÕES

Neste nosso relatório, estudámos e usámos as seguin-
tes fontes para desenvolver as definições e parâmetros 
a usar: 
• Gabinete do Alto-Comissário para os Direitos Humanos 
(páginas Internet)
• Relator Especial da ONU para a Liberdade Religiosa ou 
de Crença 
• Organização de Segurança e Cooperação na Europa 
(OSCE) e o seu Gabinete de Instituições Democráticas e 
Direitos Humanos (ODIHR) (páginas Internet através do 
link http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime)
• Dr. Mattia F. Ferrero, Ponto Nacional de Contacto da 
Santa Sé com a OSCE/ODIHR sobre Crimes de Ódio
• Dr. Heiner Bielefeldt, professor na Universidade de Er-
langen e antigo Relator Especial da ONU para a Liber-
dade Religiosa ou de Crença (páginas Internet e entrevis-
tas pessoais)
• Prof. Massimo Introvigne, fundador da BitterWinter.org e 
do Center for the Study of New Religions (páginas Internet 
e entrevistas pessoais)
• Directivas da União Europeia para a Promoção e Pro-
tecção da Liberdade Religiosa e de Crença (conversas 
com o pessoal responsável e os decisores políticos)
• Convenção da ONU para a prevenção e repressão do 
crime de Genocídio (1948)
• Observatório da Intolerância e Discriminação contra os 
Cristãos (páginas Internet e conversas com Ellen Fantini)
• Dr. Gregor Puppinck, conversas sobre a filosofia da 
Liberdade Religiosa, competências governamentais e lim-
ites a esta liberdade

Foram analisados relatórios das seguintes organizações, 
em particular a secção de metodologia:
• OSCE/ODIHR
• Departamento de Estado Norte-Americano

• Comissão dos EUA para a Liberdade Religiosa Internac-
ional (USCIRF)
• Pew Research Center
• Open Doors/Worldwatch List
• Relatórios do Intergrupo do Parlamento Europeu para a 
Liberdade Religiosa ou de Crença e Tolerância Religiosa
• Biblioteca Direitos Humanos Sem Fronteiras (www.hrwf.
org)
• Biblioteca do Fórum 18 (www.forum18.org) 

Foram consultados textos dos seguintes especialistas:
• John Newton, “Religious Freedom in Modern Societies”
• Jose Luis Bazán, “Discurso del odio, corrección política 
y libertad de expresión”
• Marcela Szymanski, “Which Religious Freedom we de-
fend today?”

a) Liberdade Religiosa ou de Crença
O artigo 18.º da Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos refere: “Toda a pessoa tem direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião; este direito im-
plica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, 
assim como a liberdade de manifestar a religião ou con-
vicção, sozinho ou em comum, tanto em público como 
em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos 
ritos.” (Fonte: https://dre.pt/declaracao-universal-dos-dire-
itos-humanos) 

A liberdade de pensamento, consciência, religião ou cren-
ça está consagrada no artigo 18.º da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos e no artigo 18.º do Pacto Inter-
nacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que devem 
ser lidos à luz do Comentário Geral n.º 22 do Comité de 
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Direitos Humanos da ONU. 

Segundo o direito internacional, a liberdade religiosa e de 
crença tem três componentes: 

(a) a liberdade de ter ou adoptar uma religião ou crença 
escolhida pelo próprio – ou de não ter ou adoptar qualquer 
crença;  
(b) a liberdade de mudar de religião;
(c) e a liberdade de manifestar a própria religião ou cren-
ça, individual ou comunitariamente com outros, em públi-
co ou em privado, através do culto, da observância, da 
prática e do ensino. 

A liberdade religiosa ou de crença também é protegida 
pelo artigo 9.º da Convenção Europeia dos Direitos Hu-
manos e pelo artigo 10.º da Carta dos Direitos Fundamen-
tais da União Europeia.” (Fonte: parágrafo 10 das Direc-
tivas da União Europeia sobre Promoção e Protecção da 
Liberdade Religiosa ou de Crença)

b) Limites à Liberdade Religiosa
De acordo com as páginas de Internet do Relator Especial 
da ONU para a Liberdade Religiosa ou de Crença (http://
www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/
Standards.aspx), os limites a esta liberdade fundamental 
são determinados pelos:
• Direitos Humanos fundamentais dos outros, segundo a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos;
• Interesse público; Risco demonstrável para a ordem e 
para a saúde públicas.

Além disso, a Resolução 2005/40 (parágrafo 12) da 
Comissão dos Direitos Humanos e resolução 6/37 
(parágrafo 14) do Conselho de Direitos Humanos 
explicam que as restrições à liberdade de manifestar a 
religião ou crença apenas são permitidas se cumprirem 
cada um dos seguintes critérios:
a) se as limitações forem prescritas por lei;
b) se forem necessárias para proteger a segurança pú-
blica, a ordem, a saúde ou a moral, ou os direitos e liber-
dades fundamentais de outros;
c) se forem necessárias para a realização de um destes 
objectivos e proporcionais ao objectivo pretendido;
d) se não forem impostas para fins discriminatórios ou 

aplicadas de forma discriminatória.

Apesar de ser considerado óbvio para alguns, consider-
amos importante salientar que o direito à Liberdade Reli-
giosa ou de Crença existe juntamente com o artigo 3.º da 
DUDH: “Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e 
à segurança pessoal.” 

Por isso, a liberdade religiosa não é um “direito absoluto”, 
uma vez que tem limitações. No entanto, é um “direito 
não-derrogável” que não pode ser suspenso em estado 
de emergência. 
 

2. COMO DETERMINAR SE UM INCIDENTE CONSTITUI 
UMA VIOLAÇÃO DA LIBERDADE RELIGIOSA OU DE 
CRENÇA

Nos termos deste Relatório, o primeiro aspecto que deter-
mina se ocorreu uma violação da liberdade religiosa ou de 
crença é observar o resultado de uma acção e compará-lo 
com os elementos da descrição do direito fundamental. 
Considere que pode ter ocorrido uma violação intencional 
ou não intencional por parte do perpetrador contra a(s) 
vítima(s). Frequentemente, é claro que uma acção inten-
cional foi perpetrada devido à religião do perpetrador ou à 
religião da vítima, mas por vezes a violação é involuntária. 
Um exemplo é o que aconteceu na Islândia, quando a lei, 
ao proibir a mutilação sexual para raparigas, colidiu com 
a tradição da circuncisão praticada por um determinado 
grupo religioso, alargando depois a proibição a “crianças” 
para não ser discriminatória para um sexo. Isto não foi 
uma violação intencional da liberdade de religião, mas 
acabou por sê-lo. Para uma lista mais completa das vio-
lações da liberdade religiosa e de crença, ligada a outros 
direitos fundamentais e tipificada pelas Nações Unidas, 
por favor procure na seguinte página Internet: http://www.
ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Standards.
aspx

3. COMO DETERMINAR QUE TIPO DE VIOLAÇÃO DA 
LIBERDADE RELIGIOSA OU DE CRENÇA É DESCRITA 
NESTE RELATÓRIO
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Nos termos deste Relatório, entendemos as violações 
da liberdade religiosa ou de crença como um processo, 
onde distinguimos quatro fases. A seguir apresentam-se 
as definições e o que constitui a passagem à fase seguin-
te. As excepções, naturalmente, ocorrerão, por isso, por 
favor contacte a Editora para quaisquer questões. No final 
deste documento é apresentada uma grelha com uma lis-
ta das manifestações de cada tipo de violação, recolhida 
a partir das diferentes fontes citadas. Estes são os princi-
pais tipos de violações da liberdade religiosa e de crença:

a) Intolerância 
b) Discriminação
c) Perseguição
d) Genocídio

4. CLASSIFICAÇÕES

a) Intolerância. Vai desde a classificação “sem qualquer 
problema” até aos vários graus de ‘intolerância’, que ex-
iste até certo ponto em todos os países e culturas. 
Contudo, agrava-se quando a intolerância é demon-
strada abertamente e permanece incontestada pelas 
autoridades relevantes. Começa a ganhar forma uma 
“nova normalidade”. Identificamos aqui uma fase em que 
a intolerância se desenvolve com a repetição incontesta-
da de mensagens que apresentam um grupo específico 
como perigoso ou nocivo numa sociedade. A intolerância 
ocorre sobretudo a nível social e cultural – clubes, even-
tos desportivos, bairros, artigos de imprensa, discurso 
político e cultura popular, como por exemplo, o cinema 
e a televisão. Muitas vezes, as manifestações e marchas 
públicas dos cidadãos para apoiar uma causa não rela-
cionada tornam-se violentas, espontaneamente ou não, 
contra um determinado grupo ou os seus bens, e são 
autorizadas a continuar sem serem perturbadas. A escol-
ha das autoridades de não reagir nem contestar é uma 
aprovação tácita desta forma de intolerância. Os líderes 
de opinião a todos os níveis (pais, professores, jornalis-
tas, estrelas do desporto, políticos, etc.) podem promover 
estas mensagens.
Contudo, nesta fase, as pessoas lesadas ainda podem 
recorrer à lei. A intolerância não é ainda ‘discriminação’.  
Ainda se aplicam os direitos fundamentais à não discrim-
inação. 
Os actos de intolerância geralmente não se enquadram 
no âmbito do direito penal. Contudo, os actos de violência 

perpetrados com um preconceito específico são crimes 
de ódio e são tipificados no âmbito da lei penal. Os casos 
de “discurso de ódio” não são crimes de ódio porque não 
são actos violentos e não são governados em todos os 
países pela instância criminal do direito. 
A intolerância é a mais difícil de quantificar, pois é frequen-
temente definida como uma ‘impressão’. Mas condiciona 
o ambiente com a repetição de mensagens negativas que 
apresentam um grupo como perigoso para o status quo. 
Caso existam, as mensagens negativas são contestadas 
por indivíduos ou líderes de opinião, que depois apontam 
o dedo a entidades menos definidas, como por exemplo 
“a comunicação social” ou “a cultura local”, ou a certas 
figuras políticas. Contudo, se a vítima não reportar actos 
de intolerância, ou se as autoridades não reagirem de ma-
neira firme contra estes actos, abre-se espaço para um 
agravamento da situação. 

b) Discriminação. Acontece quando a intolerância não é 
controlada. A discriminação ocorre quando há leis ou nor-
mas que se aplicam a um grupo específico e não a todos. 
A marca distintiva da discriminação é uma mudança na lei 
que consolida um tratamento ou uma distinção contra uma 
pessoa baseados no grupo, classe ou categoria aos quais 
a pessoa pertence. Há casos de discriminação directa e 
indirecta. É discriminação directa quando as acções são 
claramente dirigidas a um indivíduo pertencente a uma de-
terminada religião, e discriminação indirecta quando, por 
exemplo, uma empresa apenas contrata profissionais de 
um determinado nível de escolaridade e os pertencentes 
a um grupo religioso são proibidos de se registar mesmo 
que tenham esse nível de escolaridade. Neste caso, é ha-
bitualmente o Estado que se torna no autor do crime que 
viola a liberdade religiosa. No Ocidente, estas violações 
ocorrem em casos de limitações à liberdade de consciên-
cia, muitas vezes ligadas a uma profissão ou ramo da ed-
ucação, que também é protegida pelo artigo 18.º. As leis 
da blasfémia, uma vez que colocam uma crença acima de 
todas as outras e porque protegem não um indivíduo mas 
um grupo, inserem-se nesta fase. Embora a discriminação 
possa ser legal a nível interno, ela insere-se no domínio 
do direito internacional. A discriminação continua a ser ile-
gal de acordo com as convenções da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos e da ONU, bem como com as 
convenções regionais (e compromissos da OSCE). Após 
esgotarem os canais nacionais, as vítimas apenas podem 
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confiar na comunidade internacional para obterem aju-
da. As situações de discriminação incluem limitações no 
acesso a empregos (incluindo cargos públicos), a recusa 
em prestar ajuda de emergência se os beneficiários não 
pertencerem a uma determinada religião, a incapacidade 
de comprar ou reabilitar bens, de viver num determinado 
bairro ou de exibir símbolos de fé. Por exemplo, em 2020, 
as limitações durante a pandemia de Covid-19, por vezes 
fechando templos mas deixando lojas abertas, pareciam 
ser aplicadas de uma forma desproporcionada e discrimi-
natória contra grupos religiosos. 

c) Perseguição: Esta fase acontece após a discrimi-
nação e habitualmente inclui “crimes de ódio”. Os actos 
de perseguição e crimes de ódio são praticados por um 
perpetrador tendencioso, que pode ou não conhecer a 
identidade religiosa da vítima. Os actos de perseguição 
e crimes de ódio são tipificados ao abrigo do direito pe-
nal nacional e/ou do direito internacional. Habitualmente, 
a perseguição e a discriminação coexistem e uma ba-
seia-se na outra. Contudo, a perseguição, por exemplo 
por parte de um grupo terrorista local, pode existir num 
país sem que esteja presente a discriminação promovi-
da pelo Estado. A perseguição pode ser um programa ou 
uma campanha activa para exterminar, expulsar ou sub-
jugar pessoas com base no facto de serem membros de 
um grupo religioso. Isto acontece por exemplo em África, 
onde os agricultores, que podem ser cristãos, são sistem-
aticamente atacados por pastores, que podem ser muçul-
manos, sob o pretexto de um efeito de mudanças climáti-
cas. Os actos de violência (muitas vezes alimentados pelo 
discurso público e pelo pensamento de grupo) podem ser 
perpetrados por indivíduos isolados. A perseguição não 
precisa de ser sistemática nem de ocorrer segundo uma 
estratégia. 

Tanto os elementos estatais como os não estatais podem 
perseguir um dado grupo e esse grupo não pode recorrer 
à lei estatal. É pouco provável que os elementos priva-
dos que cometem crimes de ódio contra um grupo sejam 
punidos. As vítimas são abusadas legalmente, espoliadas 
e, por vezes, assassinadas. A perseguição é identificada 
e é verificável através de testemunhos de vítimas, relatos 
da comunicação social, relatórios do Governo e de ONG 
ou através de associações locais, mas esta verificação é 
frequentemente impedida pela continuação da violência, 
e pode levar vários anos a ser alcançada.

É frequente a violência acompanhar a perseguição. A vi-
olência transforma estes actos em crimes de ódio. Os 
indivíduos pertencentes a grupos minoritários podem ser 
sujeitos a assassínio, expropriação e destruição de bens, 
roubo, deportação, exílio, conversão forçada, casamento 
forçado, acusações de blasfémia, etc. Estes actos ocor-
rem “legalmente” de acordo com as leis nacionais. Em 
casos extremos, a “perseguição” pode transformar-se em 
genocídio.

A definição de “crime de ódio” que utilizamos é da ODIHR: 
“Os crimes de ódio são actos criminosos motivados por 
enviesamentos ou preconceitos contra determinados 
grupos de pessoas. Para ser considerado um crime de 
ódio, a infracção deve satisfazer dois critérios: Em primei-
ro lugar, o acto deve constituir uma infracção penal; em 
segundo lugar, o acto deve ter sido motivado por um pre-
conceito”.  No âmbito deste relatório, a acção/inacção das 
instâncias de Justiça em relação aos crimes de ódio é 
muito importante.

Em países onde o Estado de direito funciona (como na 
maioria das democracias ocidentais), os tribunais podem 
tratar de casos de perseguição como crimes de ódio. Em 
muitos países, contudo, não há recurso à lei em relação à 
intolerância nem a algumas formas de crimes de ódio, e a 
perseguição pode ser difícil de provar diante de um tribu-
nal. Os crimes de ódio, onde deve ser encontrado um 
claro preconceito religioso, podem seguir a “normal-
ização” das mensagens de intolerância e discriminação 
que se instala. Estes crimes são frequentemente perpet-
rados por elementos privados, não estatais. A intolerância 
e a discriminação, porém, raramente são contempladas 
na lei penal aplicável, e são perpetradas tanto por ele-
mentos públicos como privados.

d) Genocídio: É a forma derradeira de perseguição, onde 
apenas o direito internacional parece capaz de intervir. O 
genocídio é constituído por “actos cometidos com in-
tenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo 
nacional, étnico, racial ou religioso”, segundo o Pacto 
da ONU para a Prevenção e Repressão do Genocídio, 
adoptado a 9 de Dezembro de 1948 (http://www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.
aspx ). Não é necessário estar-se morto para se ser con-
siderado vítima de genocídio, pois os actos em questão 
incluem:
• Assassinar membros do grupo;
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• Causar graves danos físicos ou mentais a membros do 
grupo;
• Infligir deliberadamente ao grupo condições de vida des-
tinadas a provocar a sua destruição física no todo ou em 
parte;
• Impor medidas destinadas a prevenir nascimentos den-
tro do grupo;
• Transferir à força crianças do grupo para outro grupo.

Além disso, não só os autores dos crimes são responsabi-
lizados por esta convenção, como também são responsa-
bilizados aqueles que conspiram, incitam a cometê-lo 
ou são cúmplices com a sua realização. Depois de o 
Parlamento Europeu ter aprovado uma resolução que 
considerou como genocídio os actos do Daesh contra 
cristãos e yazidis (4 de Fevereiro de 2016), muitos outros 
países seguiram o exemplo, incluindo Portugal. Ao criar 
um mecanismo para colocar o Daesh perante a justiça 
(Res.2379), a 21 de Setembro de 2017, a ONU também 
procura definir se ocorreu genocídio.  http://www.un.org/
en/genocideprevention/genocide.html 

5. AUTORES DE CRIMES DE ‘INTOLERÂNCIA’, ‘DIS-
CRIMINAÇÃO’, ‘PERSEGUIÇÃO’ E ‘GENOCÍDIO’:

Organizações actuais como o Daesh, a Al-Qaeda, o Boko 
Haram ou os cartéis de tráfico de drogas e seres humanos 
já não estão sujeitas à definição tradicional de elementos 
estatais vs. elementos não estatais. Nos países ou regiões 
onde o Estado já não tem controlo (e onde nalguns casos 
o Estado se torna ele próprio vítima) e onde as ‘leis’ de 
facto do grupo no poder violam os direitos fundamentais, 
esse grupo é responsabilizado apenas perante a comuni-
dade internacional. 

Distinguimos os seguintes tipos de autores de crimes:
a) O Estado (seja ele federal, regional ou municipal);
b) Actores locais não estatais (incluindo líderes religiosos 
violentos, multidões que se apropriam de terras, grupos 
religiosos supremacistas e sucursais locais de grupos 
como os talibãs no Paquistão e no Afeganistão, o Boko 

Haram na Nigéria, etc.); 
c) Organizações criminosas ou terroristas multinacionais 
(como, por exemplo, o Daesh, a Al-Qaeda, o Al-Shabab, 
o Boko Haram, etc.).

 

6. TENDÊNCIAS AO LONGO DO PERÍODO ABRANGIDO 
PELO RELATÓRIO E PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXI-
MOS DOIS ANOS:

Segundo a nossa experiência, dois anos é um período 
significativo para observar os efeitos das mudanças intro-
duzidas quer pelo Estado, quer de facto por grupos não 
governamentais. Introduzimos um novo nível de catego-
rização, a categoria “sob observação”. Pretendemos que 
esta categoria indique um país onde uma variedade de el-
ementos está a avançar para o próximo nível de violação 
da liberdade religiosa e de crença. A estimativa das per-
spectivas é baseada nos incidentes citados no relatório 
do país e noutras informações obtidas pelo autor.
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(LISTA INDICATIVA, UMA VEZ QUE ESTES ACTOS SÃO OS MAIS FREQUENTES)

INTOLERÂNCIA

DISCRIMINAÇÃO

PERSEGUIÇÃO

GENOCÍDIO

NÃOSIM
• Ameaças
• Discurso de ódio
• Intimidação
• Vandalismo 

• Religião oficial imposta
• Não há conversão (consequência da religião oficial imposta)
• Acusação de blasfémia possível
• Proibição de culto fora dos templos
• Sem acesso a bens ou propriedades (nem para reparar ou manter)
• Sem protecção/segurança de bens ou propriedades
• Sem acesso a certos empregos
• Sem acesso a cargos públicos
• Sem acesso a financiamento
• Sem acesso a certo tipo/nível de educação
• Sem exibir símbolos religiosos
• Sem direito a nomear membros do clero
• Sem observância de feriados religiosos
• Sem evangelização, sem materiais disponíveis
• Sem comunicação com outros grupos religiosos nacionais ou internacionais
• Sem direito a ter meios de comunicação social próprios
• Sem direito a estabelecer e fundar instituições caritativas e humanitárias
• Sem direito a objecção de consciência e a “adaptação razoável” de práticas
 religiosas no local de trabalho e disponibilização de serviços religiosos

• Assassínio, em massa ou individual
• Detenção
• Rapto, escravatura
• Exílio forçado
• Expropriação de edifícios, bens, fundos
• Ocupação de propriedade
• Agressão física, mutilação, lesão corporal, ferimento
• Liberdade de expressão gravemente restringida, sentenças/castigos duros 
• Intimidação, ameaças
• Danos a bens e propriedades (também representativos de grupo religioso, não apenas individual)
• Qualquer outro crime

• Assassinar membros do grupo
• Causar danos físicos ou mentais graves
• Infligir deliberadamente ao grupo condições de vida destinadas a provocar a sua 
destruição física no todo ou em parte
• Impor medidas destinadas a prevenir nascimentos dentro do grupo
• Transferir à força crianças do grupo para outro grupo.
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A
24
30
34
38
44
46
48
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58
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68
72
76
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Afeganistão
África do Sul
Albânia
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Andorra
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Armênia
Austrália
Áustria
Azerbaijão
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130
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144
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154
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164
170
174
178
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196
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Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Bélgica
Belize
Benin
Bielorrússia
Bolívia
Bosnia - Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei
Bulgária
Burkina Faso
Burundi
Butão

Cabo Verde
Camarões
Camboja
Canadá
Chade
Chile
China
Chipre
Cingapura
Colômbia
Comores
Corea del Sur
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L

414
416
420

426
430
432
436

442
446
448
452
458
460
464
468
472

Jamaica
Japão
Jordânia

Kazajstán 
Kiribati
Kosovo
Kuweit
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Letónia 
Líbano
Libéria
Líbia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo

I
360
364
366
368
374
380
386
394
400
402
408

Iémen
Ilhas Marshall
Ilhas Salomão
Índia
Indonésia
Irã
Iraque
Irlanda
Islândia
Israel
Itália 

M
474
478
482
488
492
496
500
502
508
510
514

Macedônia do Norte
Madagáscar
Malásia
Malavi
Maldivas
Mali
Malta
Marrocos
Maurício
Mauritânia
México

204
210
214
218
222

D

E

F

H

G

226
230
234

236
246
250
256
260
264
268
270
276
278
286
290

296
298
304
308

350
352
356

314
316
320
324
328
330
336
340
344
342
348

Dinamarca
Djibouti
Dominica 

Egito
El Salvador
Emirados Árabes Unidos
Equador
Eritrea
Eslováquia
Eslovenia
Espanha
Essuatíni (Suazilândia)
Estados Unidos da América
Estônia
Etiópia

Fíji
Filipinas 
Finlândia
França

Haiti
Honduras
Hungria

Gabão
Gâmbia
Gana
Georgia
Granada
Grécia
Guatemala
Guiana
Guiné Conacri 
Guiné Equatorial 
Guiné-Bissau

Coreia do Norte
Costa do Marfim
Costa Rica
Croácia
Cuba
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O

N

528
530
534
538
542
556
560

586

548
550
552
556
560
564
578
582

520
522
528
534
536
540
544

Omã

Namíbia
Nauru
Nepal
Nicarágua
Níger
Nigéria
Noruega
Nova Zelândia

T
760
766
768
772
776
782
784
786
788
790
794
800
806

Tailândia
Taiwan
Tajiquistão
Tanzânia
Territórios Palestinianos
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trindade e Tobago
Tunísia 
Turquemenistão
Turquia
Tuvalu

842
844

U

V

Z

808
814
818
822

828
830
836

Ucrânia
Uganda
Uruguai
Uzbequistão

Vanuatu
Venezuela
Vietnã 

Zâmbia
Zimbabwe

R
648
656
664
668
674
676
680
684
688

Reino Unido
República Centro-Africana
República Checa
República Democrática do Congo
República do Congo
República Dominicana
Romênia
Ruanda
Rússia

P
590
596
598
602
606
616
620
624
630

Países Baixos
Palau
Panamá
Papua-Nova Guiné
Paquistão
Paraguai
Peru
Polônia
Portugal

Q
636
640
644

Qatar
Quénia
Quirguistão

S
696
698
702
704
706
708
710
712
716
718
722
728
732
738
744
748
754
758

Samoa
San Marino 
Santa Lúcia
São Cristóvão e Névis
São Tomé e Príncipe 
São Vicente e Granadinas
Seicheles
Senegal
Serra Leoa
Sérvia
Síria
Somália
Sri Lanka
Sudão
Sudão do Sul
Suécia
Suíça
Suriname
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Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

RELIGIÃO

AF
EG

AN
IST

ÃO

AFEGANISTÃO

 Área

652,864 Km2

PIB per capita

1,804 US$

População

38,054,941
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
N.D.

0.08%

99.9%
Muçulmanos

Outras
0.02%
Cristãos

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Os muçulmanos sunitas representam entre 84,7% e 
89,7% da população afegã. O resto da população são 
maioritariamente muçulmanos xiitas (10% a 15%), sobre-
tudo do grupo étnico hazara. A Constituição do país reco-
nhece oficialmente 14 etnias, incluindo os pashtun, taji-
ques, hazaras e outros.1 Os pashtun vivem sobretudo no 
sul e sudeste e constituem o maior grupo (calcula-se que 
representem 42% da população), seguidos dos tajiques 
(cerca de 27%) que vivem no norte e nordeste do país, 
hazara (9%), usbeques (9%), turquemenos (3%), baluchis 
(2%) e outros (8%).2

Sikhs e Hindus são aproximadamente 550, uma redução 
em relação aos cerca de 900 em 2018, uma tendência 
negativa que continua devido à percepção de protecção 
governamental desadequada, com a maioria dos migran-
tes a irem para a Índia.3 Não estão disponíveis quaisquer 
estimativas de confiança relativas a outros grupos de fé, 
incluindo cristãos e bahá’ís, porque estes não praticam 
abertamente a sua religião. No final do séc. XX, a pequena 
comunidade judaica do Afeganistão emigrou para Israel e 
para os Estados Unidos por causa da falta de segurança. 

Alegadamente, apenas um judeu permaneceu no país.4

O preâmbulo da Constituição afegã afirma que “o povo do 
Afeganistão” acredita “firmemente em Deus Todo-Podero-
so, confiando na Sua vontade divina e aderindo à Santa 
religião do Islão”, e aprecia “os sacrifícios, lutas históricas, 
jihad e resistência justa de todos os povos do Afeganis-
tão, admirando a posição suprema dos mártires da liber-
dade do país”.5 O artigo 1.º declara: “O Afeganistão é uma 
República Islâmica, independente, unitária e indivisível”, 
enquanto o artigo 2.º declara que a “religião sagrada do 
Islão é a religião da República Islâmica do Afeganistão”. 
O artigo 3.º afirma que “nenhuma lei violará os princípios 
e disposições da religião sagrada do Islão no Afeganis-
tão”. O artigo 62.º estabelece que o presidente deve ser 
muçulmano.

O artigo 2.º estipula que os “seguidores de outras reli-
giões são livres dentro dos limites da lei no exercício e 
execução dos seus rituais religiosos”, mas várias leis, 
bem como tradições locais, restringem a liberdade das re-
ligiões minoritárias, começando pela lei islâmica (sharia) 
como fonte de direito. Por exemplo, o artigo 1.º do Código 
Penal do Afeganistão de 1976 estabelece: “Aqueles que 
cometem crimes de ‘Hodod’ (hudud), ‘Qessass’ e ‘Diat’ 
serão punidos de acordo com as disposições da lei reli-
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giosa islâmica (jurisprudência religiosa anafi)”.6

Uma vez que a apostasia e a blasfémia são abrangidas 
pelos sete crimes de ‘hudud’, são reguladas pela sharia, 
que impõe a pena de morte para ambos. Para o crime 
de apostasia, a escola de anafi recomenda três dias de 
prisão antes da execução, embora a prorrogação antes 
de matar o apóstata muçulmano não seja obrigatória. Os 
homens apóstatas devem ser mortos, enquanto as mu-
lheres devem ser mantidas em solitária e espancadas de 
três em três dias até se arrependerem e regressarem ao 
Islamismo.7 A blasfémia no Afeganistão inclui escritos ou 
discursos anti-islâmicos e pode ser punida com a pena 
de morte, a não ser que o acusado abjure no prazo de 
três dias. Qualquer muçulmano convertido a outra religião 
pode ser morto, encarcerado ou ter bens confiscados, de 
acordo com a escola sunita anafi.8

A educação religiosa islâmica é obrigatória nas escolas 
estatais e privadas. O artigo 17.º da Constituição estabe-
lece que o “Estado adopta as medidas necessárias para 
promover a educação a todos os níveis, desenvolver os 
ensinamentos religiosos, regular e melhorar as condições 
das mesquitas, escolas religiosas e centros religiosos”. O 
artigo 45.º estipula ainda que “o Estado elaborará e imple-
mentará um currículo educacional unificado” “com base 
nos princípios da religião sagrada do Islão”.9 

Os Xiitas, na sua maioria de etnia hazara, são o grupo 
mais discriminado do Afeganistão e enfrentam uma forte 
discriminação social em função da classe, raça e religião. 
Isto pode tomar a forma de tributação ilegal, recrutamento 
e trabalho forçado, abuso físico e detenção. Um inquéri-
to de 2019 da The Asia Foundation revelou que é mais 
provável os hazaras citarem a insegurança como motivo 
para deixarem o Afeganistão do que outros grupos étni-
cos no país (81,7% dos inquiridos).10

O ataque de 25 de Março de 2020 a um gurdwaras (tem-
plo) sikh em Cabul chamou a atenção do mundo para a 
situação das minorias indígenas sikh e hindus do Afega-
nistão, que se queixam de serem alvo tanto de elemen-
tos criminosos locais como de extremistas religiosos. Aos 
Hindus e aos Sikhs foi concedida representação no Parla-
mento do Afeganistão em 2016 e é-lhes permitido praticar 
a sua fé em locais públicos de culto, mas, face à discrimi-
nação e ataques contínuos, muitos estão a abandonar o 
país.11 Aqueles que não saíram queixam-se da perda dos 
locais de culto. De acordo com o Conselho Sikh e Hin-
du, mantêm-se em funcionamento no país 11 gurdwaras 
e dois mandirs (templos hindus), em comparação com um 

total combinado de 64 no passado.12

Embora não haja restrições explícitas à capacidade de os 
grupos religiosos minoritários estabelecerem lugares de 
culto ou formarem o seu clero, na realidade, as opções 
são limitadas. Algumas embaixadas estrangeiras dispo-
nibilizam locais de culto para não afegãos. A coligação 
militar liderada pelos EUA tem instalações onde o culto 
não muçulmano pode ocorrer. Não existem igrejas públi-
cas. O único local de culto católico é dentro da embaixada 
italiana.

O Cristianismo é visto como uma religião ocidental e es-
tranha ao Afeganistão. Uma década de presença militar 
pelas forças internacionais aumentou a desconfiança 
geral em relação aos Cristãos. A opinião pública é aber-
tamente hostil, por considerar que os Cristãos tentam 
converter os Muçulmanos.13 Os Cristãos afegãos prestam 
culto sozinhos ou em pequenos grupos em casas particu-
lares. De acordo com organizações missionárias cristãs, 
pequenas igrejas subterrâneas podem ser encontradas 
em todo o país, cada uma com menos de 10 membros. 
Apesar de uma disposição constitucional que garante to-
lerância religiosa, aqueles que são abertamente cristãos 
ou se convertem do Islamismo ao Cristianismo, permane-
cem vulneráveis.14

A Igreja Católica está presente no Afeganistão sob a for-
ma de uma missão sui iuris com sede na embaixada italia-
na, em Cabul. As missões sui iuris são territórios que não 
fazem parte de qualquer ordem, vigararia ou prefeitura 
apostólica. O seu primeiro superior, o sacerdote italiano 
barnabita Pe. Giuseppe Moretti, reformou-se em Novem-
bro de 2014. O seu sucessor, o sacerdote italiano bar-
nabita Pe. Giovanni Scalese, foi nomeado em Janeiro 
de 2015.15 Em 2019, o Pe. Giuseppe Moretti regressou 
brevemente à capital afegã e relatou que apenas cerca 
de 10 pessoas assistiram à Missa na embaixada italiana. 
Quanto a congregações religiosas, existem três Irmãzi-
nhas de Jesus envolvidas no serviço de saúde pública. 
Cinco irmãs Missionárias da Caridade, fundadas pela Ma-
dre Teresa, estão ao serviço de órfãos, crianças doentes, 
raparigas abandonadas e dão assistência a 240 famílias 
pobres, e três irmãs de uma comunidade inter-congrega-
cional Pro Bambini di Cabul disponibilizam educação a 
órfãos e a crianças com deficiência.16

A comunidade muçulmana ahmadi conta com cerca de 
450 membros, contra 600 em 2017.17 Há poucos dados 
sobre a comunidade bahá’í, cujos membros vivem escon-
didos depois de a Direcção Geral de Fatwas e Contas do 
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ÃO Supremo Tribunal do Afeganistão ter emitido uma decla-
ração em 2007 afirmando que a sua fé era blasfema e que 
os seus seguidores eram infiéis.

Os xiitas hazaras vivem predominantemente nas pro-
víncias centrais e ocidentais, bem como em Cabul. Os 
muçulmanos ismaelitas vivem principalmente em Cabul e 
nas províncias centrais e setentrionais. Os ahmadis po-
dem ser encontrados principalmente em Cabul, tal como 
a maioria dos Bahá’ís, mas estes últimos têm uma peque-
na comunidade em Kandahar.18

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O período em análise começou com as eleições parla-
mentares mais complicadas do Afeganistão nos últimos 
anos. No meio de um elevado número de ataques, a vo-
tação ocorreu a 20, 21 e 27 de Outubro de 2018. Desde 
o início do período de recenseamento eleitoral, a 14 de 
Abril, até ao período de campanha, a Missão de Assis-
tência da ONU no Afeganistão (UNAMA) verificou 152 
incidentes de segurança relacionados com as eleições, 
resultando em 496 baixas civis (156 mortos e 340 feridos) 
e o rapto de 245 civis. As escolas e mesquitas utilizadas 
para registar os eleitores foram alvo de dezenas de ata-
ques. As acções dos talibãs forçaram muitos afegãos co-
muns a escolher entre exercer o seu direito de participar 
no processo político e arriscar a sua própria segurança.19

Durante o mesmo período, as baixas de civis diminuíram 
inicialmente. O ano de 2018 foi o pior para as mortes de 
civis no Afeganistão, com 3.804,20 caindo para 3.40321 em 
2019 e 2.11722 nos primeiros nove meses de 2020. Contu-
do, as tão esperadas conversações de paz afegãs ainda 
não produziram os efeitos positivos esperados, uma vez 
que o número de civis mortos atribuídos apenas aos tali-
bãs aumentou 6% nos primeiros nove meses de 2020.23

Os ataques contra locais de culto, líderes religiosos e fiéis 
não diminuíram significativamente. Em 2019, a UNAMA 
documentou 20 ataques deste tipo, por comparação com 
22 em 2018, causando 236 vítimas civis (80 mortos e 156 
feridos), por comparação com 453 (156 mortos e 297 feri-
dos) em 2018.24 Os ataques continuaram em 2020, embo-
ra ainda não estejam disponíveis dados oficiais. Por con-
seguinte, a violência contra minorias e líderes religiosos, 
especialmente por forças anti-governamentais como os 
talibãs e o autoproclamado Estado Islâmico do Iraque e 
do Levante – Província de Khorasan (ISKP) – continua a 
ser motivo de preocupação.

Dois passos positivos são dignos de referência. A 29 de 
Fevereiro de 2020, os Estados Unidos e os talibãs assina-
ram, em Doha, o Acordo para Trazer a Paz ao Afeganis-
tão. As disposições do acordo incluem a retirada de todas 
as tropas dos EUA e da NATO do Afeganistão, o compro-
misso dos talibãs de impedir a Al-Qaeda de actuar em 
áreas sob o seu controlo25 e conversações entre os talibãs 
e o Governo afegão. Estas conversações foram iniciadas 
a 12 de Setembro de 2020 em Doha,26 mas, independen-
temente disso, continuaram a ocorrer ataques no país.

Os xiitas muçulmanos continuam a ser o grupo mais vi-
sado. Os ataques terroristas contra a comunidade xiita, 
a sua liderança, bairros, festivais e casas de culto inten-
sificaram-se nos últimos anos. A 3 de Agosto de 2018, 
dois homens mataram 29 pessoas e feriram mais de 80 
num ataque suicida contra uma mesquita xiita na cidade 
de Gardez, província de Paktia.27 A 15 de Agosto e 5 de 
Setembro de 2018, dois trágicos ataques atingiram a co-
munidade xiita na zona ocidental de Cabul, predominan-
temente hazara, no bairro de Dashte Barchi. O primeiro 
ataque ocorreu num edifício onde estudantes do ensino 
secundário estavam a fazer os exames de admissão à 
universidade. Cerca de 48 pessoas, incluindo 34 estu-
dantes, foram mortas e 67 ficaram feridas.  O segundo 
incidente envolveu um duplo ataque suicida no Maiwand 
Wrestling Club em Qala-e-Nazer, resultando em pelo me-
nos 26 mortos e 91 feridos.28 Ambos os ataques foram 
reivindicados pelo ISKP, cujo plano para estabelecer um 
“califado” global exige a morte de todos aqueles que não 
aderem à sua interpretação extremista do Islamismo, in-
cluindo muçulmanos que o ISKP acredita estarem a pra-
ticar uma forma corrupta do Islamismo, especialmente 
xiitas.

O ISKP também reivindicou a responsabilidade por um 
ataque suicida a 17 de Agosto de 2019, durante um casa-
mento em Cabul. Pelo menos 92 pessoas foram mortas 
e mais de 140 ficaram feridas. Numa declaração no Te-
legram, uma aplicação de mensagens, o grupo jihadista 
disse que um dos seus militantes se infiltrou na festa e 
detonou uma bomba entre uma multidão de “infiéis”.29

Desde 2017, o já referido bairro de Dashte Barchi, predo-
minantemente hazara, tem assistido a inúmeros ataques 
contra civis. A 6 de Março de 2020, atiradores invadiram 
uma cerimónia em memória de Abdul Ali Mazari, o líder 
da minoria hazara do Afeganistão, morto em 1995 pelos 
talibãs. Foi o primeiro grande incidente na capital afegã 
desde que os EUA chegaram a acordo com os talibãs. 
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Pelo menos 29 pessoas foram mortas.30

A 12 de Maio de 2020, o mesmo bairro foi alvo de outro 
ataque, desta vez contra a maternidade do hospital de 
Dashte Barchi. Um atirador matou 15 pessoas, incluindo 
várias enfermeiras, mães e dois recém-nascidos.31

Ao mesmo tempo que decorriam as conversações de paz 
afegãs em Doha, outro atentado suicida em massa atingiu 
a comunidade xiita hazara em Cabul. A 24 de Outubro 
de 2020, uma explosão fora do centro educativo dinamar-
quês de Kawsar-e matou 30 pessoas e feriu mais de 70, 
na sua maioria estudantes dos 15 aos 26 anos de idade 
que frequentavam as aulas.32

Os locais de culto sunitas também foram alvo de inúme-
ros ataques, como o de 12 de Junho de 2020 contra a 
mesquita Sher Shah Suri durante as orações de sexta-
-feira. Um conhecido académico religioso, o Imã Mawlawi 
Azizullah Mofleh, e três fiéis foram mortos. Desta vez, os 
talibãs também condenaram o acto de violência.33

Por seu lado, os talibãs continuaram a matar líderes re-
ligiosos e a ameaçá-los de morte por pregarem mensa-
gens contrárias à sua interpretação do Islão ou à sua 
agenda política. A 26 de Maio de 2019, atiradores mata-
ram um proeminente académico religioso, Mawlavi Shabir 
Ahmad Kamawi, em Cabul. Era também consultor jurídico 
da Fundação Jurídica Internacional para o Afeganistão 
em Cabul e tinha apelado aos talibãs para porem fim aos 
combates.34

Há relatos de avisos contínuos dos talibãs aos mulás 
para que não façam orações fúnebres às autoridades de 
segurança do Governo. Como consequência, de acordo 
com o Ministério do Hajj e Assuntos Religiosos, os imãs 
continuaram a ter medo de realizar rituais fúnebres para 
funcionários do Governo. Em Agosto de 2020, os meios 
de comunicação social relataram que os talibãs pressio-
naram os imãs locais a cortar relações com o Governo e a 
falar a favor dos talibãs ou a enfrentar retaliação da parte 
destes.35

Relativamente aos efeitos da pandemia da COVID-19 so-
bre a liberdade religiosa, uma vez que a embaixada ita-
liana em Cabul foi encerrada a 23 de Março de 2020, o 
acesso à Igreja Católica, localizada no interior da estrutu-
ra, foi também bloqueado. A maioria dos Católicos deixou 
o Afeganistão no início da pandemia.36

A COVID-19 espalhou-se por cerca de 30 das 34 provín-
cias do país e o encerramento imposto a 28 de Março de 
2020 afectou também a prática religiosa muçulmana, es-

pecialmente as celebrações do Ramadão. O Ministério do 
Hajj e Assuntos Religiosos disse que, nas áreas sob con-
finamento, as pessoas deveriam rezar nas suas casas e 
abster-se de ir às mesquitas. Mas o ministro Abdul Hakim 
Munib disse que as pessoas que quisessem rezar nas 
mesquitas poderiam fazê-lo, na condição de seguirem as 
directrizes sanitárias oficiais.37 Só em Herat, cerca de 500 
mesquitas foram encerradas em finais de Março de 2020, 
enquanto os clérigos religiosos emitiram uma fatwa ape-
lando a que se evitasse idas às mesquitas para rezar.38 
A 22 de Maio, o ministério emitiu um conselho dizendo 
às pessoas que, se tivessem sintomas de COVID-19, de-
veriam evitar os encontros na celebração do Eid-al-Fitr.39 

O início da pandemia coincidiu com um dos ataques 
mais sangrentos contra a minoria sikh. A 25 de Março de 
2020, três atiradores invadiram o Guru Har Rai Gurdwara 
na zona de Shor Bazar, em Cabul, matando 25 pessoas 
e ferindo 15. Cerca de 150 pessoas estavam dentro do 
templo, enquanto os atacantes se envolveram num tiro-
teio de seis horas com as forças de segurança. O ISKP 
reivindicou a responsabilidade pelo ataque.40 Após o inci-
dente mortal, muitos sikhs e hindus expressaram dese-
jo de deixar o país e pediram ao Governo dos EUA que 
lhes concedesse asilo.41 O Congresso dos EUA respon-
deu adoptando uma resolução a favor da reinstalação de 
sikhs e hindus afegãos nos EUA ao abrigo do Programa 
de Admissão de Refugiados dos EUA de acordo com a 
Lei de Imigração e Nacionalidade.42 A Índia também se 
ofereceu para os aceitar.43

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Durante o período em análise, foram dados passos his-
tóricos positivos no Afeganistão: o acordo entre EUA e 
talibãs, as conversações internas de paz, e o acordo de 
partilha do poder entre o presidente Ashraf Ghani e o seu 
rival Abdullah Abdullah.44 No entanto, o número de ata-
ques no país não diminuiu.

Particularmente preocupante, além dos talibãs, é a pre-
sença do ISKP, que continua a crescer, especialmente 
após a derrota na Síria e no Iraque do autoproclamado 
Estado Islâmico. Ao contrário dos talibãs, o ISKP tem nas 
suas fileiras um número crescente de jovens afegãos de 
classe média.45 Está também em expansão devido aos 
jihadistas que chegam da Síria e a uma nova onda de 
deserções dos grupos talibãs e jihadistas ligados à al-
-Qaeda. Estas deserções são importantes, pois trazem 
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ÃO centenas de combatentes experientes para o ISKP. Além 
disso, os líderes do ISKP acreditam que existe um grande 
potencial para atrair muitos mais, uma vez que a oposição 
às conversações de paz é generalizada mesmo entre os 
talibãs.46 

A tudo isto há que acrescentar os efeitos económicos 
da pandemia da COVID-19 num país onde 14 milhões 
de pessoas têm acesso insuficiente a alimentos. De um 
ponto de vista de saúde, a situação é igualmente preocu-
pante. Em Outubro de 2020, o Afeganistão tinha 41.975 
casos de COVID-19.47 Qualquer aumento colocaria todo 

o sistema de saúde do país em risco. De acordo com o 
Índice de Segurança Sanitária Global, que mede a prepa-
ração para epidemias, o Afeganistão está entre os países 
menos preparados do mundo.48 

Tendo em conta o acima exposto e o nível extremamente 
baixo de segurança interna, existe actualmente pouca es-
perança de que a situação dos direitos humanos, incluin-
do o direito à liberdade religiosa, melhore em breve neste 
país asiático.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 9.º da Constituição sul-africana de 1996 (revis-
ta) proíbe qualquer forma de discriminação, incluindo a 
discriminação por motivos religiosos.1 Segundo o artigo 
15.º (n.º 1), “todos têm direito à liberdade de consciência, 
religião, pensamento, crença e opinião”. Segundo o artigo 
31.º (n.º 1, 5), os membros das comunidades religiosas 
têm direito a praticar a sua religião e a formar ou aderir a 
associações religiosas.

A educação religiosa é permitida nas escolas públicas, 
mas não é obrigatória e não deve promover as perspec-
tivas de qualquer religião específica.2 O calendário esco-
lar tem em conta as celebrações religiosas de todas as 
principais religiões. O Natal e a Sexta-feira Santa estão 
incluídos nos feriados públicos nacionais.

A Comissão Sul-Africana de Direitos Humanos (SAHRC) 
é o órgão encarregado de apoiar a “democracia constitu-
cional” e promover “o respeito, observância e protecção 
dos direitos humanos para todos sem medo ou favor”,3 
incluindo a liberdade religiosa. Juntamente com os tribu-
nais, a comissão é responsável pelo processamento de 
suspeitas de violações deste direito.4

As comunidades religiosas não são obrigadas por lei a 
registar-se junto das autoridades, mas as comunidades 
que o façam beneficiam de isenções fiscais.5 

A África do Sul tem também uma Comissão para a Promo-
ção e Protecção dos Direitos das Comunidades Culturais, 
Religiosas e Linguísticas (CRL Rights Commission), cujos 
membros incluem políticos, clero e académicos.6 Tal como 
a SAHRC, o seu mandato inclui a protecção da “demo-
cracia constitucional”, defendendo “os direitos culturais, 
religiosos e linguísticos das comunidades”, proporcionan-
do “espaço para [...] comunidades culturais, religiosas e 
linguísticas” e promovendo ao mesmo tempo a “unidade 
entre elas”.7

Em 2016, na sequência de queixas e histórias mediáticas 
sobre a comercialização e abuso da religião e crenças, 
a Comissão lançou uma investigação sobre o assunto, 
que produziu um relatório divulgado em 2017.8 O relatório 
constatou que algumas organizações religiosas tiravam 
partido de lacunas legislativas e da aplicação deficiente 
da lei para se envolverem em publicidade pouco ética de 
serviços de cura religiosos e tradicionais, e de abuso das 
crenças das pessoas.9

Num esforço para acabar com esta situação, o relatório 
emitiu uma série de recomendações, tais como encorajar 
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ÁFRICA DO SUL
as comunidades religiosas a registarem-se para que as 
autoridades possam “saber quantas filiações religiosas 
existem no país, e onde podem ser encontradas, espe-
cialmente quando queremos discutir com elas assuntos 
importantes”. Na opinião da Comissão, não há “nada de 
invasivo, inconstitucional e impraticável nisto”.10 Ao mes-
mo tempo, a Comissão “quer promover e proteger ainda 
mais as liberdades constitucionais acima citadas, asse-
gurando que as instituições religiosas gerem os seus pró-
prios assuntos sem qualquer interferência do Estado”.11

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A violência afectou as comunidades muçulmanas da Áfri-
ca do Sul durante o período abrangido por este relatório. 

Em Maio de 2018 ocorreu um ataque contra a Mesquita 
do Imã Hussein, em Durban, que resultou na morte de 
pessoas.12 Um mês mais tarde, líderes islâmicos sunitas e 
xiitas reuniram-se para assinar o “Acordo do Cabo”,13 “um 
documento destinado a incentivar a paz e a unidade e a 
erradicar o extremismo no país”.14

Apesar do acordo, a violência continuou. Em Junho de 
2018, dois homens foram esfaqueados até à morte após 
as orações na Mesquita Sunni Malmesbury da Cidade do 
Cabo.15 Em Khayelitsha, também na Cidade do Cabo, um 
homem foi baleado e um imã foi ferido depois das orações 
numa mesquita local, em Novembro de 2018.16 Em Dur-
ban, duas mesquitas sofreram ataques de fogo posto, a 
mesquita Masjid-e-Mukhtar em Julho de 201817  e a mes-
quita Faizane Mariam Masjid em Fevereiro de 2019.18 Um 
mês mais tarde, outro homem foi morto após as orações 
na mesquita Taqwa Bakerton, na zona de East Rand, em 
Joanesburgo.19 E, por último, em Janeiro de 2019, um clé-
rigo muçulmano foi morto enquanto visitava um paciente 
num hospital de Durban.20 As autoridades não encontra-
ram os culpados para a maioria destes crimes. 

Em Agosto de 2019 foi relatado um caso de discrimina-
ção numa escola envolvendo um adolescente a quem foi 
pedido que rapasse a barba, que estava a deixar crescer 
por razões religiosas. A sua família tentou defender o seu 
direito a ter barba, mas a escola não revogou a sua de-
cisão.21

Ao mesmo tempo, houve também desenvolvimentos po-
sitivos no que diz respeito à liberdade religiosa para a co-
munidade muçulmana. Em Agosto de 2019, a Força de 
Defesa Nacional Sul-Africana anunciou que iria conside-

rar a possibilidade de permitir que as mulheres que ser-
vem nas forças armadas usassem o véu islâmico depois 
de uma major muçulmana se recusar a tirar o seu.22 Na 
Cidade do Cabo, uma escola mudou o seu calendário de 
exames de 2019 para acomodar estudantes muçulmanos 
e assegurar que os exames não fossem feitos num dia 
sagrado muçulmano.23

Outros grupos religiosos também experimentaram várias 
formas de hostilidade. O Conselho de Representantes Ju-
deus da África do Sul (SAJBD) relatou 62 casos de anti-
-semitismo em 2018 e 36 casos em 2019.24

Nos primeiros 10 meses de 2019, a Polícia Metropolitana 
de Joanesburgo encerrou 16 igrejas cristãs, alegando que 
não cumpriam os estatutos que regulamentam o ruído e a 
segurança contra incêndios.25

Em Setembro de 2019, o Encontro Inter-Regional dos 
Bispos Católicos da África Austral (IMBISA), que reúne 
as Conferências Episcopais de Angola e São Tomé, Mo-
çambique, Lesoto, Namíbia, Zimbabué e da África do Sul, 
Botsuana e Eswatini (Suazilândia), condenou o aumento 
da violência contra os estrangeiros, particularmente con-
tra membros da comunidade nigeriana.26 

Em Janeiro de 2020, o missionário belga Pe. Jozef Hollan-
ders foi morto na Paróquia de Bodibe durante um assal-
to.27 

A 18 de Abril de 2020, a Catedral de Nossa Senhora da 
Fuga para o Egipto (também conhecida como St. Mary’s), 
na Cidade do Cabo, foi vandalizada. Sendo a catedral ca-
tólica mais antiga da África do Sul, é considerada “a igre-
ja-mãe de todos os Católicos”.28 

Em Julho de 2020, o Daesh ameaçou a África do Sul com 
ataques ao seu território caso o país apoiasse o exército 
de Moçambique a repelir os seus ataques em Cabo Del-
gado.29 A presença de uma insurreição jihadista e de gru-
pos terroristas internacionais “às portas da África do Sul” 
suscitou uma reflexão e preocupação nacional.30 Em Ju-
lho de 2020, a ministra da Segurança do Estado Ayanda 
Dlodlo “admitiu que os serviços de informações da África 
do Sul estavam a ter ‘noites sem dormir’ devido à amea-
ça que o Daesh representava no vizinho Moçambique”.31 
Fazendo eco das palavras de Dlodlo, a Direcção de In-
vestigação Criminal Prioritária (DPCI) declarou um mês 
mais tarde que havia sul-africanos a ajudar o Daesh em 
Moçambique com “apoio financeiro e material”.32 Algumas 
estimativas indicavam que cerca de 100 cidadãos sul-afri-
canos estavam a combater em Moçambique ao lado do 
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Em Dezembro de 2020, num acto de solidariedade, a 
Conferência Episcopal Católica Sul-Africana visitou a re-
gião de Cabo Delgado, em Moçambique, levando ajuda 
aos deslocados internos instalados em 10 campos em 
Pemba, a capital provincial.34

Devido à pandemia da COVID-19, os locais de culto fo-
ram encerrados no final de Março de 2020 para cumprir 
os regulamentos rigorosos impostos para conter o coro-
navírus. A reabertura foi permitida a 1 de Junho de 2020.35 
Foram implementadas medidas de distanciamento social 
e o número de participantes nas Missas, casamentos e 
baptismos foi reduzido.36

A Conferência Episcopal Católica da África Austral con-
denou o aumento da violência sexual e de género que 
ocorreu durante o período de confinamento.37

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A violência continuou a afectar algumas das comunidades 
muçulmanas da África do Sul durante o período em aná-

lise. No entanto, foram conseguidas várias melhorias a 
nível governamental e nas escolas. 

Após um aumento da violência contra os Nigerianos, o 
Encontro Inter-Regional de Bispos da África Austral tomou 
uma posição forte contra a xenofobia dirigida contra os mi-
grantes. A Igreja Católica tem rejeitado continuamente a 
xenofobia, identificando as desigualdades sociais no país 
e o discurso de ódio como as suas principais causas.38 

Foram motivo de preocupação para as autoridades a che-
gada de ataques islamistas jihadistas e a presença no 
vizinho Moçambique de grupos terroristas internacionais 
como o Daesh, além de motivo de alguma reflexão após 
a constatação de que há sul-africanos a lutar ao lado dos 
terroristas. 

Numa nota encorajadora, 2019 registou o menor número 
de incidentes anti-semitas em 15 anos. Resta saber se 
esta tendência positiva irá continuar no futuro.  

A liberdade religiosa é garantida e respeitada pelo Estado 
e a perspectiva futura deste direito humano continua a ser 
positiva.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Albânia,1 adoptada em Outubro de 
1998, declara a “coexistência religiosa” como princípio 
básico do Estado (artigo 3.º). A república é um estado se-
cular (artigo 10.º), que garante a liberdade religiosa e de 
consciência, incluindo o direito a escolher ou mudar de re-
ligião ou crença, bem como de a expressar “individual ou 
colectivamente, em público ou em privado, através do cul-
to, da educação… ou de rituais” (artigo 24.º). O artigo 18.º 
proíbe a discriminação com fundamentos religiosos. Os 
partidos políticos ou outras organizações “cujos progra-
mas ou actividade sejam baseados em métodos totalitá-
rios, que incitem e apoiem” o ódio religioso são proibidos 
(artigo 9.º). A destruição ou danos causados a objectos 
religiosos e o impedimento da realização de cerimónias 
religiosas são infracções puníveis por lei.

As comunidades religiosas são iguais perante a lei e as 
relações entre o Estado e as comunidades religiosas são 
regulamentadas por acordos oficiais (artigo 10.º). O Go-
verno não exige o registo ou licenciamento dos grupos 
religiosos. O Comité Estatal para os Cultos, fundado em 
Setembro de 1999, regulamenta as relações entre o Esta-

do e as comunidades religiosas.2 

Após décadas de ateísmo forçado sob o regime comunis-
ta, que caiu em 1991, o país pareceu estar a viver uma 
renovação religiosa significativa.   

A maioria dos cidadãos associa-se tradicionalmente a 
uma das quatro comunidades religiosas predominantes 
historicamente presentes no país: duas muçulmanas (a 
comunidade sunita, que constitui a maioria, e a comuni-
dade bektashi) e duas cristãs (Igreja Católica Romana e 
Igreja Ortodoxa Autocéfala da Albânia).

Devido à tradição secular e aos recursos limitados do Go-
verno, este tem-se abstido de prestar assistência finan-
ceira para a reconstrução de infra-estruturas religiosas 
destruídas no tempo do comunismo. “Não podemos evitar 
a ajuda financeira estrangeira”, disse Loreta Aliko, chefe 
do Comité Estatal de Cultos, admitindo que o Estado tem 
recursos limitados.3

Os atrasos na restituição de propriedades religiosas que 
foram apreendidas pelo Governo comunista de Enver Ho-
xha são criticados por cada uma das comunidades reli-
giosas.

A Turquia é considerada como o mais activo apoiante da 
comunidade muçulmana da Albânia e financiou a constru-
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ção da Grande Mesquita Namazgja em Tirana, bem como 
a remodelação de mesquitas mais antigas e alojamentos 
sufis em todo o país.4 Enquanto isso, a comunidade sala-
fita tem contado com o apoio e bolsas de estudo da Arábia 
Saudita. A comunidade sufi também recebeu ajuda exter-
na: “Os xiitas no Iraque estão a ajudar-nos muito hoje”, 
disse Edmond Brahimaj, o Baba Mondi de Bektashi, ou 
líder mundial.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os números oficiais dos crimes de ódio de 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 a SETA (Fundação para a In-
vestigação Política, Económica e Social, patrocinada pelo 
Governo turco) relatou um crime de ódio com preconceito 
anti-muçulmano em Agosto de 2018: “A parede de uma 
loja foi vandalizada com graffitis anti-muçulmanos por um 
grupo de ódio organizado”.6 A SETA relatou dois crimes 
anti-muçulmanos, em Agosto de 2019, nos quais “um mo-
numento em comemoração das vítimas de uma recente 
tentativa de golpe anti-governamental na Turquia foi van-
dalizado quando os nomes dos mortos e uma bandeira 
turca foram destruídos com maquinaria pesada. Este foi o 
segundo incidente deste tipo a este monumento a ocorrer 
no mesmo ano.7

A SETA referiu, no seu relatório anual de islamofobia para 
2018, que os incidentes islamofóbicos estavam frequen-
temente relacionados com sentimentos anti-turcos, tais 
como durante as comemorações do “Ano de Scanderbeg” 
(o 550.º aniversário da morte de um albanês celebrado 
pela sua guerra contra o Império Otomano).8 No seu re-
latório de 2019, a SETA observou que o terramoto de No-
vembro de 2019 na Albânia foi seguido de “discurso de 
ódio e sentimento anti-muçulmano nos meios de comuni-
cação social” depois de o primeiro-ministro ter colocado 
citações religiosas na sua página do Facebook.9 A SETA 
descreveu o fenómeno da islamofobia na Albânia como 
frequentemente relacionado com as críticas ao financia-
mento turco da Grande Mesquita em Tirana, e a ideia de 
que a um país maioritariamente muçulmano não deveria 
ser concedida a adesão à UE.10 

Devido à pandemia do coronavírus em 2020, a Comuni-
dade Islâmica e a Igreja Católica na Albânia suspenderam 
temporariamente todas as actividades e fecharam mes-
quitas e igrejas em Março, excepto para orações pessoais 

e funerais.11 As restrições ou modificações das activida-
des de culto foram reinstituídas mais tarde no ano devi-
do a um aumento nos casos após um relaxamento das 
regras.12

Em Maio de 2020, dois cocktails Molotov não explodidos 
foram descobertos perto da Mesquita Namazgja em cons-
trução em Tirana, em frente à entrada do edifício do Par-
lamento Albanês. Não ficou claro qual dos edifícios era o 
alvo.13

A Albânia inaugurou um memorial do Holocausto em Tira-
na em Julho de 2020, para honrar os “albaneses, cristãos 
e muçulmanos [que] puseram as suas vidas em perigo 
para proteger e salvar os judeus”.14 A pequena comunida-
de judaica que vive na Albânia saiu do país e mudou-se 
para Israel logo após a queda do regime comunista em 
1991. 

Em Outubro de 2020, a Albânia tornou-se o primeiro país 
maioritariamente muçulmano a adoptar formalmente a 
definição de anti-semitismo da Aliança Internacional para 
a Memória do Holocausto e a “prometer combater os pre-
conceitos anti-judaicos”. A decisão surgiu alguns dias an-
tes do primeiro Fórum dos Balcãs sobre Anti-Semitismo, 
organizado pelo Parlamento albanês.15 Durante o fórum, 
o primeiro-ministro da Albânia chamou ao anti-semitismo 
“uma ameaça à nossa civilização”.16

O relatório da Comissão Europeia divulgado em Outubro 
de 2020 sobre a Albânia concluiu que a liberdade de pen-
samento, consciência e religião era “geralmente mantida” 
e que “a harmonia inter-religiosa e a cooperação se man-
tiveram”.17 

Embora em Março de 2020 o Conselho Europeu tivesse 
concordado em abrir negociações de adesão para a Al-
bânia e Macedónia do Norte, em Novembro, a Bulgária 
bloqueou um acordo sobre um quadro de negociações, 
devido a disputas não resolvidas com a Macedónia do 
Norte sobre a língua e a história.18 Em Dezembro de 2020, 
os líderes da UE instaram ao fim do atraso, avisando a 
Bulgária de que “corre o risco de minar a segurança nos 
Balcãs – e em toda a Europa”.19 

Em Dezembro de 2020, manifestantes atiraram pedras 
a edifícios governamentais, incendiaram uma árvore de 
Natal em frente ao gabinete do primeiro-ministro e des-
truíram decorações de Natal na praça principal de Tirana, 
depois de um homem ter sido baleado pela polícia por 
não cumprir as ordens durante o recolher obrigatório rela-
cionado com a pandemia.20



36  | ACN - Aid to the Church in Need

AL
BÂ

NI
A

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A tolerância religiosa entre a Comunidade Islâmica e as 
Igrejas Ortodoxa e Católica continua a ser um dos pilares 
centrais da estabilidade no seio da sociedade albanesa. 
No período em análise, as relações entre Muçulmanos al-
baneses e Cristãos continuam a ser boas. 

Contudo, a religião pode ser algo a ter em consideração 
neste país, que se encontra no caminho da adesão à 
União Europeia desde 2014. Se a Albânia aderir à União 
Europeia, será o primeiro país de maioria muçulmana. 
Poderá vir a desenvolver-se um choque de valores cultu-
rais e políticos a partir da realidade, com base no conceito 
muçulmano de não separação entre a religião e o Estado. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Alemanha (Lei Fundamental) prevê a 
igualdade perante a lei e garante que ninguém pode ser 
prejudicado ou favorecido por motivos de fé ou de opinião 
religiosa (artigo 3.º).1 O artigo 4.º da Lei Fundamental pro-
tege a liberdade de fé e consciência, bem como a liberda-
de para professar um credo e praticar a religião, e o direito 
à objecção de consciência ao serviço militar.

A Lei Fundamental proíbe uma Igreja estatal. Os gru-
pos religiosos podem organizar-se livremente e não são 
obrigados a registar-se junto das autoridades governa-
mentais. Contudo, para se candidatarem ao estatuto de 
isenção fiscal, devem registar-se como organizações sem 
fins lucrativos.2 As sociedades religiosas podem candida-
tar-se a organizarem-se como pessoa colectiva de utili-
dade pública (Körperschaften)3 e, se lhes for concedido 
este estatuto, podem cobrar impostos religiosos e nomear 
capelães para prisões, hospitais e forças militares.4 De 
acordo com a Lei Fundamental, a decisão de conceder o 
estatuto de utilidade pública é tomada a nível dos estados 
federais e baseia-se em factores que incluem a dimensão 
do grupo, actividades e respeito pela ordem constitucional 

e pelos direitos fundamentais.5

Calcula-se que haja cerca de 180 grupos religiosos com 
este estatuto,6 incluindo a Igreja Católica, a Igreja Evan-
gélica, Bahá’ís, Baptistas, Ciência Cristã, Testemunhas 
de Jeová, Judeus, Menonitas, Metodistas, a Igreja de Je-
sus Cristo, o Exército de Salvação e os Adventistas do 
Sétimo Dia. Os grupos muçulmanos Ahmadi têm estatuto 
de pessoa colectiva de utilidade pública em dois estados 
federais. Em Dezembro de 2020, o estado federal da Re-
nânia Norte-Vestefália concedeu pela primeira vez este 
estatuto ao Alevismo.7

A secção 130 do Código Penal proíbe o incitamento ao 
ódio contra um grupo religioso e a divulgação de material 
que incite ao ódio.8 É contra a lei perturbar o exercício da 
religião ou do culto (secção 167). 

O Tribunal Federal do Trabalho decidiu em Agosto de 
2020 que a proibição do uso do véu para professores nas 
escolas públicas de Berlim era inconstitucional, apesar da 
Lei de Neutralidade de 2005 que impedia os funcionários 
públicos de usarem símbolos ou vestuário religiosos.9 Em 
Fevereiro de 2020, o Tribunal Constitucional manteve a 
proibição do uso do véu para advogados estagiários nos 
tribunais, considerando que a regra se justificava para 
manter a “neutralidade religiosa”.10 Em Julho de 2020, o 
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estado de Baden-Württemberg proibiu o uso do véu para 
todas as crianças em idade escolar, uma proibição pre-
viamente instituída para os professores.11 A partir de Ju-
nho de 2018, todos os edifícios públicos na Baviera foram 
obrigados a exibir uma cruz cristã, uma lei que alguns crí-
ticos viam como política e promotora de divisões.12

O ensino religioso (ou cursos de ética para aqueles que 
optam por não participar no ensino religioso) nas escolas 
públicas está disponível em todos os estados. Os grupos 
religiosos estão autorizados a estabelecer escolas priva-
das, desde que cumpram os requisitos curriculares do 
Estado.13

Um relatório publicado em 2019 revelou grandes dispari-
dades na forma como os funcionários decidem os pedidos 
de asilo para os convertidos do Islamismo ao Cristianis-
mo, notando uma redução significativa no número de de-
cisões favoráveis desde 2017. Segundo o estudo, os dois 
principais factores são a credibilidade de certos requeren-
tes, cuja conversão não é vista como genuína, isto apesar 
do apoio dos líderes da Igreja, e a crença de que a depor-
tação não colocaria os convertidos em perigo, apesar das 
leis de apostasia em muitos dos países de origem.14

Em Setembro de 2019, o ministro-presidente (primeiro-
-ministro) do estado do Sarre rejeitou o pedido da Asso-
ciação Cultural Assíria para permitir a entrada no estado 
de aproximadamente 400 cristãos das zonas de crise do 
norte da Síria, apesar das ofertas de assistência da comu-
nidade assíria.15 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os Governos federal e estaduais da Alemanha continua-
ram a monitorizar potenciais actividades extremistas de 
alguns grupos muçulmanos, bem como de mesquitas.16 
De acordo com o Ministério do Interior da Renânia Nor-
te-Vestefália, 109 mesquitas neste estado foram monito-
rizadas em 2019, a maioria “por suspeita de salafismo”.17 
Dois anos antes, a Renânia Norte-Vestefália estava a mo-
nitorizar 30 mesquitas.18 

Em Novembro de 2020, o Ministério Federal do Interior 
defendeu-se das críticas sobre os planos de expansão da 
formação de imãs na Alemanha devido ao envolvimento 
de algumas associações muçulmanas controversas, di-
zendo que era uma alternativa ao envio de imãs estatais 
da Turquia para a Alemanha.19

No seu relatório de 2019, a Bundesamt für Verfassun-

gsschutz (BfV) documentou 362 “crimes de motivação 
política com uma ideologia religiosa”, contra 453 no ano 
anterior. A “grande maioria” destes crimes tinha antece-
dentes “islamistas-fundamentalistas”. Vinte e um destes 
crimes foram descritos como anti-semitas, incluindo três 
actos de violência. O relatório não indicava se os outros 
crimes nesta categoria eram dirigidos a outros grupos re-
ligiosos.20 

O relatório documentou um aumento de 5,5% nos “po-
tenciais islamistas” de 2018 a 2019 e a situação de ris-
co foi descrita como “ainda elevada”.21 Em 2019 houve 
um grande número de incidentes anti-semitas envolven-
do muçulmanos, desde discursos e sermões de ódio a 
ataques verbais e físicos contra indivíduos.22 No final de 
Novembro de 2019, em coordenação com a autoridade 
policial europeia Europol, o Governo eliminou um grande 
número de sites jihadistas, bem como canais e grupos em 
vários serviços de mensagens.23 

O relatório da BfV observou também que o anti-semitismo 
estava “profundamente enraizado” na cena política alemã 
de extrema-direita e que está frequentemente associado 
à negação do Holocausto e à retórica anti-Israel.24 Outros 
grupos identificados como de direita na Alemanha incluí-
ram movimentos “identitários” e outros descritos como xe-
nófobos e anti-muçulmanos.25 

O ataque de Outubro de 2019 contra a sinagoga em Halle 
foi descrito no relatório como tendo sido levado a cabo 
por um “extremista de extrema-direita”.26 Nesse incidente, 
um homem tentou invadir o edifício no dia santo judaico 
do Yom Kippur. Frustrado por uma porta trancada, o atira-
dor disparou e matou dois transeuntes. No tribunal, disse 
que “atacar a sinagoga não foi um erro, eles são meus 
inimigos” e que o seu ataque foi inspirado pelos tiros na 
mesquita em Christchurch, na Nova Zelândia, no início do 
ano. Foi condenado a prisão perpétua em Dezembro de 
2020.27

O Governo alemão relatou 307 crimes anti-semitas re-
portados pela polícia à Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa (OSCE), para inclusão no relató-
rio de crimes de ódio de 2018. Grupos da sociedade civil 
relataram 499 incidentes deste tipo (298 crimes contra a 
propriedade, 96 ameaças e 105 agressões físicas).28 Os 
números oficiais para 2019 reportados pela polícia foram 
inferiores aos do ano anterior – 273 –, mas os grupos da 
sociedade civil reportaram um aumento significativo: 588 
incidentes, incluindo 333 crimes contra a propriedade, 
120 ameaças e 135 agressões físicas, incluindo o já men-
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Por seu lado, o Departamento Federal de Polícia Criminal 
(Bundeskriminalamt, BKA) registou 1.799 crimes anti-se-
mitas em 2018 e mais de 2.000 em 2019 – o número mais 
elevado em 20 anos.30 Tal como em anos anteriores, a 
grande maioria deles foi atribuída a extremistas de direita. 
No entanto, Felix Klein, o Comissário Federal Anti-Semi-
tismo, criticou a prática do Governo de classificar auto-
maticamente todos os incidentes anti-semitas como per-
petrados por extremistas de direita quando a identidade 
do agressor era desconhecida. Klein disse que, em geral, 
os judeus alemães sofrem mais hostilidade por parte de 
muçulmanos do que por parte de militantes de direita.31 

Em 2019, vários estados federais empreenderam 
iniciativas para combater o anti-semitismo, incluindo a 
nomeação de oficiais de educação e de comissários e o 
aumento das penas por crimes anti-semitas.32 Em Maio 
de 2019, o Comissário Klein disse que já não podia “re-
comendar aos Judeus que usassem um quipá em todos 
os momentos e lugares da Alemanha”, por ser perigoso 
fazê-lo.33 

Em Julho de 2020, a BfV publicou um relatório dedica-
do ao problema do anti-semitismo na Alemanha no qual 
reconhecia que, para além do extremismo de direita, o 
Islamismo representava um perigo para os Judeus na Ale-
manha.34

Também os Muçulmanos têm sido vítimas de preconceito 
e hostilidade. Os números oficiais da polícia no relatório 
de crimes de ódio da OSCE de 2018 incluíam 241 crimes 
de preconceito anti-muçulmano, enquanto grupos da so-
ciedade civil relataram 70 crimes contra a propriedade e 
71 ataques ou ameaças contra pessoas, muitos dos quais 
dirigidos a mulheres com véu islâmico.35 Em relação ao 
ano de 2019, a polícia relatou 207 crimes de preconceito 
contra muçulmanos, por oposição aos 85 relatados por 
grupos da sociedade civil (32 ameaças, 28 ataques físi-
cos e 25 crimes contra a propriedade). Tal como no ano 
anterior, muitos dos ataques físicos foram dirigidos a mu-
lheres muçulmanas que usavam véu islâmico.36

Exemplos de crimes anti-muçulmanos contra a proprie-
dade incluem uma cabeça de porco e sacos de sangue 
de porco deixados numa mesquita em Mönchengladbach, 
em Maio de 2019. Um grupo de direita que planeou um 
protesto na mesquita mandou imprimir autocolantes que 
diziam: “Não queremos porcos salafitas”.37 Em Junho de 
2019, o Conselho Central dos Muçulmanos, bem como os 

políticos locais, condenaram a profanação de 50 exem-
plares do Alcorão retirados de uma mesquita em Bremen. 
Os livros foram rasgados, colocados em casas de banho 
e conspurcados.38

Não existem estatísticas a nível federal sobre crimes de 
ódio, mas as fontes que relataram incidentes à base de 
dados da OSCE sobre crimes de ódio incluíram 45 cri-
mes de preconceito contra cristãos no relatório da OSCE 
de 2018, enquanto grupos da sociedade civil relataram 
outros 58, a maioria dos quais foram crimes contra a pro-
priedade. Muitos foram incidentes de fogo posto envol-
vendo igrejas.39 Em 2019, a polícia reportou 57 crimes de 
ódio anti-cristãos, enquanto os grupos da sociedade civil 
reportaram 87 incidentes deste tipo, 65 dos quais relacio-
nados com propriedade.40

Os crimes violentos incluíram o assassínio de um homem 
cristão por motivos religiosos em Janeiro de 2019, por-
que o agressor se opôs ao envolvimento da sua irmã com 
esse homem por ser cristão. O agressor foi condenado a 
prisão perpétua em Novembro de 2020.41 Os crimes con-
tra a propriedade incluíram fogo posto numa igreja cató-
lica em Wildehausen em 2019, que resultou em mais de 
100.000 euros em danos.42

De acordo com a BfV, a violência extremista de esquerda 
em 2019 incluiu um ataque ao veículo de um conhecido 
jornalista pró-vida em Dezembro. A chamada Célula Fe-
minista Autónoma (Feministische Autonome Zelle) reivin-
dicou a responsabilidade pelo ataque numa carta em que 
criticava o jornalista por defender os “valores cristãos” e 
pelas suas simpatias para com a Marcha da Vida.43 Ac-
tivistas do mesmo grupo assumiram a responsabilidade 
por um ataque com tinta a uma igreja evangélica em Tü-
bingen e por atear fogo aos minibus da igreja alguns dias 
antes.44

Em comparação com outros países europeus, as restri-
ções ao culto religioso durante a pandemia do coronaví-
rus em 2020 foram limitadas e foram implementadas de 
comum acordo com os líderes religiosos, na sua maioria 
sem incidentes.45

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Globalmente, não houve violações da liberdade religiosa 
durante o período em análise. Embora o direito em si não 
pareça estar em perigo, é provável que a intervenção das 
autoridades seja frequentemente necessária, devido a 
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tensões crescentes. Ao contrário dos anos anteriores, re-
gistaram-se menos incidentes violentos contra os reque-
rentes de asilo cristãos, mas os conselhos de migração do 
Governo têm sido inconsistentes no tratamento dos pedi-
dos. O aumento do anti-semitismo e da hostilidade contra 
muçulmanos e cristãos é motivo de preocupação. Em ter-
mos mais gerais, as tensões na sociedade, incluindo o ac-
tivismo da esquerda e da direita, bem como as tendências 
secularistas radicais na Europa, podem certamente levar 
a uma maior violência contra grupos religiosos. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Andorra é uma democracia parlamentar, que tem dois prín-
cipes como chefes de Estado (artigo 43.º, n.º 2).1 Os dois 
príncipes são o Presidente de França e o Bispo de Urgell, 
cuja diocese se localiza em Espanha.

A Constituição de Andorra garante a liberdade religiosa e 
prevê que “a liberdade de manifestar a própria religião e 
crenças apenas será sujeita às limitações previstas na lei e 
necessárias em termos dos interesses de segurança públi-
ca, ordem, saúde ou moral, ou para protecção dos direitos 
e liberdades fundamentais dos outros.” (artigo 11.º, n.º 2). 

A Constituição reconhece uma relação especial com a Igre-
ja Católica, “de acordo com a tradição de Andorra”, e “reco-
nhece total capacidade legal aos órgãos da Igreja Católica 
Romana, que têm estatuto legal de acordo com as suas 
próprias regras” (artigo 11.º, n.º 3). A Concordata de 2008 
regulamenta as relações com a Igreja Católica.2

A Constituição também prevê que todas as pessoas são 
iguais perante a lei e proíbe “discriminação com base no 
nascimento, raça, sexo, origem, religião, opiniões ou qual-
quer outra condição pessoal ou social” (artigo 6.º, n.º 1).

Em Fevereiro de 2019, o Conselho Geral de Andorra (Par-
lamento) aprovou a Lei da Igualdade de Tratamento e Não 
Discriminação,3 que proíbe a discriminação com base no 
nascimento, nacionalidade ou ausência de nacionalidade, 
origem racial ou étnica, sexo ou género, religião, crenças 
religiosas ou filosóficas, opinião política ou sindical, língua, 
idade, deficiência, orientação sexual, identidade ou expres-
são do género, ou qualquer outra condição ou circunstân-
cia pessoal ou social (artigo 4.º, n.º 2). A lei também criou o 
Gabinete do Provedor de Justiça (artigo 28.º) e o Observa-
tório da Igualdade (artigo 29.º), e estabelece sanções para 
as violações à lei (artigo 40.º).

As religiões para além do Catolicismo não são reconhe-
cidas como grupos religiosos, mas as comunidades reli-
giosas podem registar-se como organizações culturais ao 
abrigo da Lei das Associações.4 Este registo é necessário 
para construir locais de culto ou receber apoio financeiro 
do Governo.5

Como consequência do seu estatuto legal, a Igreja Católica 
tem alguns privilégios que não estão disponíveis para os 
outros grupos religiosos. Por exemplo, o Governo paga os 
salários dos sacerdotes católicos estrangeiros que servem 
em igrejas locais. No entanto, os estrangeiros que desem-
penham funções religiosas para grupos não católicos não 
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ANDORRA
conseguiram obter autorizações de trabalho e tiveram de 
entrar em Andorra com um estatuto migratório diferente.6

Não há mesquitas em Andorra, mas a comunidade muçul-
mana tem duas salas de oração. A comunidade judaica tem 
uma pequena sinagoga e um centro comunitário.7

O Governo não respondeu a pedidos repetidos de grupos 
muçulmanos e judeus para terem o seu próprio cemitério.8 

Num relatório de 2012, a Comissão Europeia contra o Ra-
cismo e a Intolerância (ECRI) do Conselho da Europa re-
comendou que Andorra abordasse a questão da falta de 
cemitérios judeus e muçulmanos, concedesse um estatuto 
especial às religiões minoritárias e autorizasse a constru-
ção de uma mesquita.9

Em 2015 e 2016, nos relatórios de acompanhamento, a 
ECRI não reviu nenhuma destas recomendações. O rela-
tório de 2016 fez recomendações provisórias relacionadas 
com a legislação sobre igualdade de tratamento e não dis-
criminação, que o Governo promulgou em 2019.10 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
No período em análise não foram relatadas violações da 
liberdade religiosa em Andorra. 

Embora as comunidades judaica e muçulmana estejam au-
torizadas a utilizar os cemitérios existentes, não têm uma 
área separada para elas. Como consequência, a maioria 

opta por enterrar os seus mortos fora do país.11

Os membros da comunidade muçulmana expressaram 
preocupação com o facto de os véus e outras coberturas 
religiosas da cabeça terem de ser retirados para tirar foto-
grafias para documentos oficiais.12

Andorra preenche regularmente o questionário anual da 
Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 
sobre crimes de ódio. Nenhum crime de ódio motivado por 
preconceito religioso foi denunciado em 2018 pelo Gover-
no ou por organizações da sociedade civil.13 

As restrições aos encontros religiosos devido à pandemia 
do coronavírus em 2020 resultaram na suspensão dos 
cultos, mas os locais de culto mantiveram-se abertos para 
oração privada.14

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é garantida e as perspectivas de li-
berdade religiosa permanecem estáveis. A aprovação em 
2019 da legislação sobre igualdade de tratamento e não 
discriminação é susceptível de proteger ainda mais as mi-
norias religiosas em Andorra; no entanto, pode também ter 
implicações negativas para algumas organizações e indiví-
duos religiosos quando as suas crenças religiosas entram 
em conflito com a própria lei. 

NOTAS
1  Andorra 1993, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Andorra_1993.pdf?lang=en (acedido a 22 de Fevereiro de 2020).
2  “Accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra”, Accordi bilaterali vigenti della Santa Sede, Pontificia Università Gregoriana, https://www.
iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php#SAndorra (acedido a 11 de Novembro de 2010).
3  “Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació”, Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, https://www.bopa.ad/
bopa/031027/Documents/CGL20190312_14_02_03.pdf (acedido a 20 de Fevereiro de 2020).
4  “Llei qualificada d’associacions – Núm. 10 - any 13 - 24.1.2001”, Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, Consell General del Principat, http://www.
consellgeneral.ad/fitxers/documents/lleis-1989-2002/llei-qualificada-dassociacions.pdf/view (acedido a 11 de Novembro de 2010).
5  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Andorra”, 2018 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado Norte-
-Americano, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/andorra (acedido a 22 de Fevereiro de 2020).
6  Ibid.
7  Secretariado da ECRI, “ECRI Report on Andorra (fourth monitoring cycle)”, 21 de Março de 2012, Directorate General II – Democracy, Council of 
Europe, https://rm.coe.int/fourth-report-on-andorra/16808b5513 (acedido a 25 de Fevereiro de 2020).
8  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.
9  Secretariado da ECRI (2012), op. cit.
10  Secretariado da ECRI, ECRI Conclusions on the Implementation of the Recommendations in Respect of Andorra Subject to Interim Follow-Up, 
19 de Março de 2015, Directorate General II – Democracy, Council of Europe, https://rm.coe.int/interim-follow-up-conclusions-on-andorra-4th-monitoring-
-cycle/16808b5521 (acedido a 25 de Fevereiro de 2020); Secretariado da ECRI, ECRI Report on Andorra (fifth monitoring cycle), 6 de Dezembro de 2016, 
Directorate General II – Democracy, Council of Europe, https://rm.coe.int/fifth-report-on-andorra/16808b5516 (acedido a 25 de Fevereiro de 2020).
11  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional (2018), op. cit.
12  Ibid.
13  Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos, “2018 Hate Crime Reporting – Andorra”, Organização para a Segurança e Coo-
peração na Europa, https://hatecrime.osce.org/andorra (acedido a 20 de Fevereiro de 2020).
14  Sergi Expósito and Sílvia Mestre, “Les esglésies del país celebren una Setmana Santa insòlita per xarxes socials i television”, Andorra Difusió, 14 
de Abril de 2020, https://www.andorradifusio.ad/noticies/esglesies-pais-celebren-setmana-santa-insolita (acedido a 14 de Outubro de 2020). 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição de Angola respeita o princípio da separação 
entre religião e Estado e reconhece que as denominações re-
ligiosas devem ser respeitadas. O artigo 10.º (secção 2) afir-
ma: “O Estado reconhece e respeita as diferentes confissões 
religiosas, as quais são livres na sua organização e no exer-
cício das suas actividades, desde que as mesmas se con-
formem à Constituição e às leis da República de Angola.”1 O 
Estado também garante a protecção às “Igrejas e confissões 
religiosas e os seus lugares e objectos de culto, desde que 
não atentem contra a Constituição e a ordem pública” (artigo 
10.º, secção 3). O artigo 41.º prevê igualmente a liberdade de 
consciência, religião e culto, e prevê o direito a ser objector de 
consciência.

Todos os grupos religiosos devem candidatar-se à obtenção 
do estatuto legal junto dos Ministérios da Justiça e da Cultura. 
Um dos requisitos consiste em ter um número mínimo de 100 
mil membros e uma presença em pelo menos 12 das 18 pro-
víncias do país.2 Os grupos religiosos devem apresentar um 
mínimo de 60 mil assinaturas de crentes para serem regista-
dos como organizações religiosas oficiais (a Assembleia Na-
cional de Angola reduziu recentemente o número mínimo de 

assinaturas obrigatórias, que antes eram 100 mil).3 Esta políti-
ca resultou numa negação efectiva do reconhecimento oficial 
de alguns grupos religiosos minoritários, incluindo muçulma-
nos e algumas pequenas igrejas evangélicas, que podem, no 
entanto, praticar actos de culto públicos.4 O Relator Especial 
da ONU para a Liberdade Religiosa e de Crença criticou a 
lei, argumentando que discriminava as minorias religiosas.5 
Apenas os grupos registados oficialmente têm direito a fundar 
escolas e a construir edifícios para o culto. 

A educação religiosa não faz parte do currículo educativo das 
escolas públicas em Angola. Contudo, as escolas privadas 
podem disponibilizar aulas de religião.6 Os seguintes feriados 
religiosos são observados como feriados nacionais: Sexta-fei-
ra Santa, Domingo de Páscoa e Natal. As celebrações não 
cristãs não são reconhecidas como feriados nacionais. 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, os muçulmanos angolanos 
continuaram a queixar-se das condições que tiveram para 
exercerem o seu direito à liberdade religiosa. Em Janeiro de 
2019, Mohammed Saleh Jabu, chefe da Orientação Religio-
sa Islâmica/Irshad e Cooperação em Angola, disse à agência 
noticiosa estatal da Turquia Anadolu que, apesar de os Muçul-
manos “serem livres de exercer a sua religião [. . .] o Governo 
ainda não reconheceu o Islamismo como uma das religiões 

http://www.aa.com.tr/en/africa/angola-s-muslims-long-to-be-legally-recognized/1377577
http://www.aa.com.tr/en/africa/angola-s-muslims-long-to-be-legally-recognized/1377577


47Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

AN
GO

LA

ANGOLA

 Área

1,246,700  Km2

PIB per capita

5,819 US$

População

32,827,401
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
51.3

RELIGIÃO

Christians

Outras

Muçulmanos4.8%

93.2%
Cristãos

1.2%
0.8%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

Religiões
tradicionais

ANGOLA
oficiais do Estado, e isso deveria mudar.”7 Saleh também 
confirmou que a comunidade muçulmana de Angola estava 
a recolher as 60 mil assinaturas necessárias para “legalizar” 
o Islamismo.

Em Outubro de 2018, o Governo aprovou um decreto execu-
tivo comum obrigando todos os grupos religiosos não regista-
dos a “submeterem, no prazo de 30 dias, pedidos individuais 
para reconhecimento ou cessarem operações caso não o fa-
çam”.8 A ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, disse que a 
exigência de registo tem por objectivo “agir contra os organis-
mos não registados que constituem uma ameaça aos direitos 
humanos e contra os princípios da vida urbana e da coexis-
tência positiva.”9 A medida faz parte de uma campanha para 
combater o crime denominada “Operação Resgate”, na qual, 
de acordo com o Governo, as igrejas foram encerradas por 
alegadamente “acolherem actividade criminosa e não cumpri-
rem as leis de zonamento destinadas a proteger a saúde e a 
segurança dos cidadãos”.10 

A comunidade muçulmana, que ainda não está registada 
como grupo religioso oficial, protestou contra o encerramento 
de várias mesquitas ao abrigo da referida lei de registo.11

A ONG International Christian Concern referiu que a lei tam-
bém “levou ao encerramento de 2.000 igrejas, prevendo-se o 
encerramento de mais 1.000”,12 uma situação também repor-
tada pela Human Rights Watch13 e pelo World Watch Moni-

tor.14 O Governo não reconheceu mais nenhum grupo religio-
so desde que a legislação foi aprovada. A 1 de Dezembro de 
2019, a Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola (OPEA) 
organizou um protesto contra o encerramento de igrejas, di-
zendo que a polícia agiu de forma violenta contra a sua orga-
nização e deteve arbitrariamente alguns dos seus membros.15

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Os primeiros dois anos no poder do presidente João Louren-
ço foram vistos com optimismo por muitos, incluindo organi-
zações de direitos humanos e o sector empresarial. Segundo 
os membros da comunidade muçulmana, relativamente ao di-
reito à liberdade religiosa, há sinais de que a situação do Islão 
em Angola irá provavelmente melhorar nos próximos anos. 
“Na sequência das reformas políticas em curso em Angola, os 
Muçulmanos estão a testemunhar melhores relações com o 
Estado e a sociedade”, disse David Alberto Já, chefe da Co-
munidade Islâmica de Angola.16 É provável que os Muçulma-
nos angolanos cumpram todos os requisitos para se tornarem 
uma religião oficial reconhecida pelo Estado. Este reconhe-
cimento irá legitimar e reforçar a presença do Islão no país. 
Uma preocupação expressa por outros grupos religiosos e da 
sociedade civil é que o Governo, através da sua campanha 
para encerrar a actuação dos grupos religiosos sem licença, 
esteja a tentar coagir esses mesmos grupos a apoiar o partido 
no poder.17 

NOTAS
1  Angola 2010, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Angola_2010?lang=en (acedido a 3 de Agosto de 2020).
2  “Is Angola banning Islam and destroying mosques?”, The Observers France 24, 11 de Julho de 2019, https://observers.france24.com/en/
20191107-angola-islam-ban-destroying-mosques-old-rumors-resurface (acedido a 13 de Janeiro de 2020).
3  Addis Getachew Tadesse, “Angola’s Muslims long to be legally recognized,” Anadolu Agency, 29 de Janeiro de 2019,  https://www.aa.com.tr/en/
africa/angola-s-muslims-long-to-be-legally-recognized/1377577 (acedido a 10 de Janeiro de 2020).
4  Cristiano d’Orsi, “The unclear relation between Angola and its Muslim citizens and migrants: Is Angola discriminating against them?,” AfricLaw, 
6 de Outubro de 2017, https://africlaw.com/2017/10/06/the-unclear-relation-between-angola-and-its-muslim-citizens-and-migrants-is-angola-discriminat-
ing-against-them/ (acedido a 13 de Janeiro de 2020).
5  UNGA, Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief, Asma Jahangir, Addendum, Mission to Angola, A/HRC/7/10/Add, 6 de 
Março de 2008, https://www.refworld.org/docid/47e226ce2.html (acedido a 10 de Janeiro de 2020).
6  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Angola”, Report on International Religious Freedom for 2018, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/angola/ (acedido a 3 de Março de 2020).
7  “Angola’s Muslims long to be legally recognized”, op. cit. (acedido a 10 de Janeiro de 2020).
8  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Angola” (2018), op. cit. (acedido a 30 de Dezembro de 2019).
9  “Angola: 2,000 unregistered churches forced to close,” World Watch Monitor, 14 de Novembro de 2018. https://www.worldwatchmonitor.org/coe/
angola-2000-unregistered-churches-forced-to-close/ (acedido a 9 de Agosto de 2020).
10  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Angola”, Report on International Religious Freedom for 2019, https://www.state.gov/
reports/2019-report-on-international-religious-freedom/angola/ (acedido a 9 de Agosto de 2020).
11  Ibid.
12  “New restrictions forcing thousands of churches to close in Angola,” International Christian Concern, 16 de Novembro de 2018, https://www.perse-
cution.org/2018/11/16/new-restrictions-forcing-thousands-churches-close-angola/  (acedido a 10 de Janeiro de 2020).  
13  “Angola. Events of 2019”, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/angola (acedido a 31 de Julho de 2020).
14  “Angola: 2,000 unregistered churches forced to close,” World Watch Monitor, 14 de Novembro de 2018. https://www.worldwatchmonitor.org/coe/
angola-2000-unregistered-churches-forced-to-close/ (acedido a 31 de Julho de 2020).
15  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Angola” (2018), op. cit.
16  “Angola’s Muslims long to be legally recognized”, op. cit.  
17  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Angola” (2018), op. cit. (acedido a 3 de Março de 2020)

https://www.constituteproject.org/constitution/Angola_2010?lang=en
https://observers.france24.com/en/20191107-angola-islam-ban-destroying-mosques-old-rumors-resurface
https://observers.france24.com/en/20191107-angola-islam-ban-destroying-mosques-old-rumors-resurface
https://www.aa.com.tr/en/africa/angola-s-muslims-long-to-be-legally-recognized/1377577
https://www.aa.com.tr/en/africa/angola-s-muslims-long-to-be-legally-recognized/1377577
https://africlaw.com/2017/10/06/the-unclear-relation-between-angola-and-its-muslim-citizens-and-migrants-is-angola-discriminating-against-them/
https://africlaw.com/2017/10/06/the-unclear-relation-between-angola-and-its-muslim-citizens-and-migrants-is-angola-discriminating-against-them/
https://www.refworld.org/docid/47e226ce2.html
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/angola/
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/angola-2000-unregistered-churches-forced-to-close/
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/angola-2000-unregistered-churches-forced-to-close/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/angola/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/angola/
https://www.persecution.org/2018/11/16/new-restrictions-forcing-thousands-churches-close-angola/
https://www.persecution.org/2018/11/16/new-restrictions-forcing-thousands-churches-close-angola/
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/angola
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/angola-2000-unregistered-churches-forced-to-close/
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/angola-2000-unregistered-churches-forced-to-close/
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDA-
DE RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 reconhece Antígua e Bar-
buda como nação soberana e reconhece “a supremacia 
de Deus, a dignidade e o valor da pessoa humana” e “os 
direitos e liberdades fundamentais do indivíduo”.

Segundo o artigo 3.º, todos têm direito à protecção dos 
seus direitos humanos e liberdades fundamentais, sem 
distinção de raça, origem, opiniões e filiações políticas, 
cor, credo ou sexo. Estes direitos incluem, entre outros, a 
liberdade de consciência, expressão, reunião e associa-
ção pacífica, e estão sujeitos ao respeito pelos direitos e 
liberdades dos outros e ao interesse público.

A objecção de consciência ao serviço militar é reconheci-
da pelo artigo 6.º.

De acordo com o artigo 11.º (n.º 2), nenhuma pessoa 
pode ser impedida de gozar a sua liberdade de consciên-
cia, que inclui liberdade de pensamento e religião, liber-
dade para mudar de religião ou crença, para manifestá-la 
e propagá-la através do culto, do ensino, da prática e da 
observância, seja individual ou colectivamente, em públi-
co ou em privado.

Ninguém que frequente um estabelecimento de ensino, 
excepto com o consentimento próprio ou de um parente 
ou tutor legal no caso dos menores de 18 anos, é obri-
gado a receber instrução religiosa, nem a participar em 
serviços religiosos ou cerimónias que não sejam as da 
religião que professa (artigo 11.º, n.º 2).

Ninguém pode ser obrigado a prestar juramento contra 
as suas crenças ou de maneira que seja contrária à sua 
religião ou crença (artigo 11.º, n.º 3).

Nenhuma lei pode ser discriminatória por si mesma ou 
nos seus efeitos, sendo que discriminação significa tra-
tamento diferente de pessoas devido à sua raça, origem, 
opinião ou filiação política, cor, credo ou sexo (artigo 14.º, 
n.º 3).

Os ministros de uma religião estão impedidos de ser no-
meados para o Senado (artigo 30.º) ou de ser eleitos para 
a Câmara dos Comuns (artigo 39.º).

A Sexta-feira Santa, a Páscoa, a Segunda-feira de Pente-
costes e o Natal são feriados públicos.2

Nos termos do Artigo 19 da Lei da Educação de 2008, os 
estudantes podem expressar quaisquer crenças ou opi-
niões religiosas, políticas, morais ou outras, desde que 
não afectem os direitos de outros estudantes ou pessoas 
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ANTIGUA / BARBUDA
na escola. 

O artigo 29.º estipula que a admissão numa escola públi-
ca não pode ser recusada por motivos como raça, local de 
origem, credo, sexo, etc. 

O ensino religioso faz parte do currículo das escolas públi-
cas e semi-públicas e é ensinado de acordo com um pla-
no de estudos adoptado pela escola, que não deve incluir 
o catecismo distintivo de nenhuma religião em particular 
(artigo 147.º).  De acordo com o artigo 11.º (n.º2), os pais 
podem expressar a sua objecção, se assim o desejarem. 

Em Janeiro de 2019, foi promulgada uma lei3 que permite 
aos membros de um grupo religioso – incluindo aqueles 
que professam a fé rastafariana, mas não se limitando a 
eles – cultivar, possuir e transportar certas quantidades 
de canábis para fins religiosos. A canábis também é per-
mitida em eventos religiosos. O seu uso implica o registo 
prévio junto das autoridades.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Agosto de 2018 foi aprovada a Lei n.º 11 de 2018, da 
Igreja de Deus da Profecia.4

Em Janeiro de 2019 foi aprovada a Lei da Canábis n.º 28 
de 2018. A lei trata, entre outros assuntos, do uso religio-
so da canábis.5

Em Abril de 2019 foi aprovada a Lei sobre o Abuso de 
Drogas (Emenda) n.º 2 de 2019. Nos termos desta lei, o 
Conselho Nacional da Droga inclui um membro do Conse-
lho Cristão de Antígua e Barbuda ou de outra organização 

religiosa.6

Em Março de 2020, a Igreja de Deus do Novo Testamento 
de Bolans Distrito de Antígua e a polícia estiveram envol-
vidas num incidente em que agentes tentaram dispersar 
um encontro de mais de 25 pessoas no âmbito dos regu-
lamentos de saúde da COVID-19. O pastor e três mem-
bros da congregação resistiram à polícia e foram acusa-
dos. Numa carta, o bispo administrativo da Igreja pediu 
desculpa pelo “infeliz acontecimento”. E referiu que, como 
organização, a Igreja sabe que deve manter as mesmas 
normas que todos os outros e que deve cumprir as leis e 
regulamentos do país.7

Em Maio de 2020, o estado de emergência em vigor em 
todo o país foi prolongado até Junho. No entanto, foram 
feitas algumas alterações às restrições. As igrejas foram 
autorizadas a celebrar os seus ritos, incluindo baptismos, 
crismas, casamentos e funerais, desde que cumprissem 
as medidas de distanciamento social exigidas pelas auto-
ridades sanitárias.8

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Nenhum incidente de intolerância religiosa ou discrimi-
nação foi relatado durante o período em análise. Pelo 
contrário, ocorreram vários desenvolvimentos legislativos 
relacionados com a liberdade religiosa, incluindo, entre 
outros, a regulamentação do uso religioso da canábis. As 
perspectivas para a liberdade religiosa são positivas no 
futuro próximo.

NOTAS
1  Antigua and Barbuda 1981, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Antigua_and_Barbuda_1981?lang=en; “The Consti-
tution of Antigua and Barbuda (Amendment) Bill, 2018”, Antigua Barbuda Law, http://laws.gov.ag/wp-content/uploads/2018/10/CONSTITUTION-OF-ANTI-
GUA-AND-BARBUDA-AMENDMENT-BILL-2018.pdf (acedido a 9 de Fevereiro de 2021).

2  “Antigua and Barbuda Public Holidays (Amendment) Bill, 2019, No. 11 of 2019”, Antigua Barbuda Law, http://laws.gov.ag/wp-content/up-
loads/2019/10/Public-holiday-Amendment-Bill-2019-Draft-15.10.2019-1.pdf (acedido a 26 de Março de 2020).

3  “The Cannabis Act No. 28 of 2018”, Antigua Barbuda Law, publicado no Boletim Oficial, vol. XXXIX, n.º 7, 24 de Janeiro de 2019, http://laws.gov.
ag/wp-content (acedido a 19 de Março de 2020). 

4  “The Church of God of Prophecy (incorporation) Act 2018 No. 11 of 2018”, Ministério da Justiça e Assuntos Jurídicos, http://legalaffairs.gov.ag/pdf 
(acedido a 19 de Março de 2020). 

5  “The Cannabis Act No. 28 of 2018”, op. cit. 

6  “The Misuse of Drugs (amendment) Act 2019 9 No. 2 of 2019”, Revista Latinoamericana de derecho y religión, n.º 9 (14) Junho de 2019, http://ojs.
uc.cl/index.php/bjur/article/view/1951 (acedido a 19 de Março de 2020). 

7  “J`can pastor, worshippers breach gathering ban in Antigua”, Jamaica Observer, 2 de Abril de 2020. http://www.jamaicaobserver.com/news/j-can-
-pastor-worshippers-breach-gathering-ban-in-antigua_191123 (acedido a 22 de Maio de 2020).

8  “Antigua and Barbuda COVID-19 state of emergency extended to June 12 with amended regulations”, Antigua & Barbuda High Commission, 14 
de Maio de 2020, https://antigua-barbuda.com/antigua-and-barbuda-covid-19-state-of-emergency-extended-to-june-12-with-amended-regulations (acedido a 
22 de Agosto de 2020); Jascene Dunklet-Malcolm, “Covid-19 update Antigua and Barbuda de Maio de 6”, Caricom Today, 6 de Maio de 2020, https://today.
caricom.org/2020/05/06/covid-19-update-antigua-and-barbuda-may-6/ (acedido a 22 de Agosto de 2020).

https://www.constituteproject.org/constitution/Antigua_and_Barbuda_1981?lang=en
http://laws.gov.ag/wp-content/uploads/2018/10/CONSTITUTION-OF-ANTIGUA-AND-BARBUDA-AMENDMENT-BILL-2018.pdf
http://laws.gov.ag/wp-content/uploads/2018/10/CONSTITUTION-OF-ANTIGUA-AND-BARBUDA-AMENDMENT-BILL-2018.pdf
http://laws.gov.ag/wp-content/uploads/2019/10/Public-holiday-Amendment-Bill-2019-Draft-15.10.2019-1.pdf
http://laws.gov.ag/wp-content/uploads/2019/10/Public-holiday-Amendment-Bill-2019-Draft-15.10.2019-1.pdf
http://laws.gov.ag/wp-content/uploads/2019/03/The-Cannabis-Act-2018-No.-28-Final.pdf
http://laws.gov.ag/wp-content/uploads/2019/03/The-Cannabis-Act-2018-No.-28-Final.pdf
http://legalaffairs.gov.ag/pdf/bills/CHURCH_OF_GOD_OF_PROPHECY_INCORPORATION_ACT_2018.pdf
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/1951
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/1951
http://www.jamaicaobserver.com/news/j-can-pastor-worshippers-breach-gathering-ban-in-antigua_191123
http://www.jamaicaobserver.com/news/j-can-pastor-worshippers-breach-gathering-ban-in-antigua_191123
https://antigua-barbuda.com/antigua-and-barbuda-covid-19-state-of-emergency-extended-to-june-12-with-amended-regulations
https://today.caricom.org/2020/05/06/covid-19-update-antigua-and-barbuda-may-6/
https://today.caricom.org/2020/05/06/covid-19-update-antigua-and-barbuda-may-6/
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Salman bin Abdulaziz Al Saud, que é Rei da Arábia Saudi-
ta desde 2015, é simultaneamente chefe de Estado e che-
fe de Governo. Ao abrigo da Lei Básica de Governação de 
1992,1 o rei, que é um governante absoluto, deve seguir 
a sharia (lei islâmica). A “Constituição do Reino é o Livro 
do Deus Todo-Poderoso, O Alcorão Sagrado, e a Suna 
(Tradições) do Profeta (A Paz Esteja com Ele)”. 

O falecido Rei Abdullah (2005-15) modernizou o país gra-
dualmente.2 Com cerca de 17% das reservas mundiais 
de petróleo conhecidas,3 o país é um dos mais ricos na 
região e uma potência principal no mundo árabe.

Nos últimos anos, as exigências de reforma política au-
mentaram, juntamente com os apelos a que haja mudan-
ças sociais, como por exemplo o direito de as mulheres 
conduzirem e a liberdade de expressão. Em 2016, o Go-
verno Saudita adoptou reformas económicas ambiciosas: 
o Programa Visão 2030 e o Programa de Transformação 
Nacional 2020 para reduzir a dependência das receitas 
do petróleo.4

Um recenseamento não oficial do Vicariato Apostólico da 
Arábia do Norte estima que os Católicos da Arábia Saudita 

são 1,5 milhões,5 principalmente trabalhadores estrangei-
ros da Índia e das Filipinas. Alguns relatórios indicam um 
número crescente de sauditas que se identificam como 
ateus6 ou cristãos.7 Mas, devido às duras consequências 
sociais e legais para deixar o Islamismo, mantêm-se si-
lenciosos sobre a sua conversão.8 O Reino não tem laços 
diplomáticos oficiais com a Santa Sé.9

A Arábia Saudita é o berço do Islão e acolhe os dois san-
tuários mais sagrados do Islamismo: Meca e Medina. O 
rei saudita é o Guardião (oficial) das Duas Mesquitas Sa-
gradas. Apesar de a lei se basear na escola islâmica de 
jurisprudência hanbali, as interpretações de Muhammad 
ibn Abd al-Wahhab, em cujos ensinamentos se baseia o 
wahabismo, também são muito influentes. O país segue 
uma interpretação estrita do Islamismo sunita, incluindo 
restrições às mulheres e penas duras por uma série de 
crimes, incluindo a pena capital (por decapitação) para 
menores. Deveria ter sido emitida uma Ordem Real para 
proibir a pena de morte para infractores menores de ida-
de, mas a partir de Novembro de 2020 esta ainda não 
tinha sido oficialmente promulgada. Os cidadãos sauditas 
são obrigados a ser muçulmanos. Os não muçulmanos 
devem converter-se ao Islamismo para poderem natura-
lizar-se. As crianças nascidas de pais muçulmanos são 
consideradas muçulmanas. É proibido promover em pú-
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ARÁBIA SAUDITA
blico ensinamentos islâmicos não oficiais.10

A liberdade religiosa não é nem reconhecida nem prote-
gida. A conversão do Islamismo a outra religião é consi-
derada apostasia, que é legalmente punível pela morte, 
tal como o é a blasfémia contra o Islamismo sunita. Mais 
recentemente, os tribunais sauditas tenderam a ser indul-
gentes, impondo longas penas de prisão e chicotadas por 
blasfémia em vez da pena de morte.11

Importar e distribuir materiais religiosos não muçulmanos 
é ilegal. O mesmo acontece com o proselitismo, quer de 
cidadãos sauditas quer de estrangeiros.12 Os lugares de 
culto não muçulmanos e a expressão pública dos credos 
não muçulmanos são proibidos. O incumprimento pode 
significar discriminação, assédio e detenção. Os não 
cidadãos podem ser deportados. Apesar das declarações 
do Governo de que os não muçulmanos que não se 
convertam ao Islamismo podem praticar a sua religião 
em privado, a falta de regras claras deixou os crentes 
à mercê da polícia local. Alguns grupos de estrangeiros 
cristãos puderam prestar culto discretamente numa base 
regular sem provocar a acção da polícia religiosa estatal, 
a Comissão para a Promoção da Virtude e Prevenção do 
Vício (CPVPV), também conhecida como a mutawa.13 

A instrução religiosa baseada na interpretação oficial do 
Islão é obrigatória nas escolas estatais. São proibidos os 
programas separados nas escolas privadas e estas são 
obrigadas a disponibilizar um programa de estudos islâ-
micos tanto aos alunos muçulmanos sauditas como aos 
não sauditas. Os alunos não muçulmanos em escolas 
privadas têm aulas obrigatórias de civilização islâmica.14 

Outras religiões ou civilizações podem ser ensinadas em 
escolas privadas internacionais.15

Os réus devem ser tratados com igualdade, de acordo 
com a sharia. Das quatro escolas de jurisprudência su-
nita, a escola hanbali predomina como base para inter-
pretar a lei islâmica. Não existe um Código Penal escri-
to abrangente. As decisões e sentenças variam de caso 
para caso. Em casos civis, os homens cristãos e judeus 
podem receber 50% da compensação que um homem 
muçulmano receberia. E para outros não muçulmanos, 
esta diferença pode ir até um décimo sexto do montan-
te que um homem muçulmano receberia. Em alguns ca-
sos, as provas apresentadas pelos muçulmanos têm mais 
peso do que as dos não muçulmanos, e as provas das 
mulheres muçulmanas valem metade das dos homens 
muçulmanos em certos casos.16 

A lei antiterrorismo de 2017 criminaliza “qualquer pessoa 
que desafie, directa ou indirectamente, a religião ou a 
justiça do rei ou do príncipe herdeiro”. “A promoção de 
ideologias ateias sob qualquer forma”, “qualquer tentativa 
de lançar dúvidas sobre os fundamentos do Islão”, publi-
cações que “contradizem as disposições da lei islâmica”, 
culto público não islâmico, exibição pública de símbolos 
religiosos não islâmicos, conversão por um muçulmano a 
outra religião, e proselitismo por um não muçulmano são 
também criminalizadas.17

Apesar da política governamental contra o enterro de não 
muçulmanos no Reino, existe pelo menos um cemitério 
público, não islâmico.18 Em Novembro de 2020, o cemi-
tério foi alvo de um ataque reivindicado por um grupo do 
Daesh durante uma cerimónia em que participaram mui-
tos diplomatas (ver abaixo). Os clérigos não muçulmanos 
não são permitidos no país.

As normas de direitos humanos são cumpridas «à luz das 
disposições de sharia”. A Arábia Saudita não faz parte do 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.19 Isto 
significa que os direitos humanos não são realmente pro-
tegidos. Durante o período em análise, houve frequentes 
relatos de restrições à liberdade de expressão. Nenhuma 
lei ou regulamento proíbe a discriminação no emprego e 
ocupação com base na religião, bem como outros motivos 
(raça, sexo, identidade de género).20

A mutawa (polícia religiosa) semi-autónoma controla o 
comportamento público, informando a polícia regular para 
impor uma interpretação wahabita estrita das normas is-
lâmicas. Desde 2016, os seus agentes têm de ser porta-
dores de documentos de identificação oficiais, e os seus 
poderes têm sido significativamente limitados por decreto 
real. Tanto os Muçulmanos como os não muçulmanos têm 
relatado menos assédio e menos rusgas na sequência 
desses decretos.

O Ministério dos Assuntos Islâmicos intensificou os seus 
esforços contra a pregação islâmica extremista através 
da vigilância por vídeo das mesquitas e do estreito contro-
lo do Facebook e Twitter.21

Desde 2004, a Arábia Saudita tem sido designada pela 
Comissão Americana para a Liberdade Religiosa Interna-
cional (USCIRF) como um “País Particularmente Preocu-
pante” (CPC na sigla inglesa).
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Zuhair Hussein Bu Saleh foi detido em Julho de 2018 para 
cumprir uma pena de dois meses de prisão e 60 chicota-
das por praticar orações em sua casa devido à falta de 
mesquitas xiitas na província oriental do país.22

Em Setembro de 2018, o procurador público declarou que 
a sátira online que “perturba a ordem pública” será punida 
com um máximo de cinco anos de prisão.23

Em Novembro de 2018, uma delegação norte-ameri-
cana de cristãos evangélicos visitou a Arábia Saudita e 
encontrou-se com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, 
Mohammed bin Salman.24

Embora o Governo tenha recebido muitos líderes reli-
giosos judeus e cristãos, a maioria do clero não muçul-
mano não está autorizada a entrar regularmente no país 
para realizar cultos religiosos. Em Dezembro de 2019, o 
Metropolita Copta Ortodoxo Anba Markos fez uma visita 
pastoral de três semanas a Riade a convite do príncipe 
herdeiro Mohammed Bin Salman. Durante esta visita, a 
primeira Missa copta oficial realizou-se em Riade, a 1 de 
Dezembro de 2018.25

De acordo com o Relatório da Liberdade Religiosa Inter-
nacional de 2019 do Departamento de Estado norte-ame-
ricano, em Janeiro de 2019 foram emitidos regulamentos 
que criminalizavam “o pensamento ateu sob qualquer for-
ma ou que punham em causa os fundamentos da religião 
islâmica”.26

Em Janeiro de 2019, as forças de segurança invadiram 
Umm al-Hamam, uma aldeia predominantemente xiita na 
província de Qatif, no leste da Arábia Saudita. Confrontos, 
ataques com morteiros e tiros fizeram cinco mortos e um 
número não especificado de feridos.27 

O académico islâmico e antigo reitor da Universidade Is-
lâmica de Medina, Xeque Ahmed al-Amari, morreu a 20 
de Janeiro de 2019 após sofrer uma hemorragia cerebral 
enquanto estava detido. O grupo de direitos humanos 
londrino ALQST declarou que ele foi torturado e injectado 
com uma substância venenosa que acabou por causar a 
hemorragia cerebral e a subsequente morte.28 

Acreditava-se que Amari, que, segundo os activistas, foi 
mantido em solitária, estava próximo do influente acadé-
mico religioso Safar Al-Hawali que foi preso em Julho de 
2018 após a publicação de um livro em que criticava a 
família real saudita e apelava à violência.29 No seu livro de 

3.000 páginas intitulado Muslims and Western Civilization, 
Al-Hawali, que já tinha sido preso em 1994, incita ao ódio 
contra outras religiões e apela a que a jihad seja o foco 
principal na educação diária. Atacou o Governo saudita 
por investir dinheiro no sector do entretenimento, negli-
genciando ao mesmo tempo os preparativos para a jihad. 
Apelou também a “operações de martírio” (ataques suici-
das) a fim de “intimidar o inimigo” e “mostrar a coragem 
dos Muçulmanos”. E escreveu: “Os jihadistas devem ser 
honrados, não encarcerados, e, se fizerem algo de erra-
do, devem ser corrigidos”.30

Embora o papel e o raio de acção da polícia religiosa te-
nham sido drasticamente reduzidos, o comediante Yaser 
Bakr foi brevemente detido em Fevereiro de 2019 por fa-
zer uma piada sobre a polícia religiosa num espectáculo 
público de comédia de stand-up. Mais tarde, teve de pedir 
desculpa no Twitter.31 

De acordo com o Relatório da Liberdade Religiosa Inter-
nacional de 2019 do Departamento de Estado norte-ame-
ricano, material anti-semita, incluindo Os Protocolos dos 
Sábios de Sião e o Mein Kampf, pôde ser encontrado na 
Feira Internacional do Livro anual de Jeddah.32 Material 
semelhante pôde ser encontrado na Feira Internacional 
do Livro de Riade, realizada em Março de 2019.33

Em Abril de 2019, o Ministério do Interior anunciou a exe-
cução de 37 pessoas, das quais pelo menos 33 eram da 
comunidade xiita, por “crimes de terrorismo”. A sentença 
foi executada sem aviso prévio.34 De acordo com várias 
organizações de direitos humanos, os julgamentos viola-
ram as normas internacionais de julgamento justo e as 
confissões foram obtidas sob tortura. Com base numa 
declaração do ministério, a Agência de Imprensa Saudi-
ta especificou que um dos condenados foi crucificado, o 
que, na Arábia Saudita, significa que o corpo da pessoa 
executada foi enforcado e exposto para dissuadir outros.35 
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direi-
tos Humanos e outras organizações de direitos humanos 
condenaram as execuções, especialmente porque algu-
mas das pessoas executadas eram menores na altura da 
sua condenação.36

Em Maio de 2019, o secretário-geral da Liga Mundial 
Muçulmana (MWL), Mohammed Al-Issa, assinou um me-
morando com o CEO da Global Jewish Advocacy, David 
Harris, comprometendo as duas instituições a promover 
o entendimento muçulmano-judaico. Apresentou também 
as suas condolências pelo ataque terrorista de Abril de 



53Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

2019 contra uma sinagoga na Califórnia.37 Durante a sua 
viagem aos Estados Unidos, Al-Issa visitou vários centros 
religiosos.

Em Maio de 2019, a MWL organizou uma conferência in-
ternacional de quatro dias sobre “Valores de moderação 
nos textos do Alcorão e da Suna”. A “Carta de Meca”38 foi 
adoptada por 1.200 altos dirigentes muçulmanos de 139 
países, representando 27 seitas e comunidades islâmi-
cas. O Rei Salman destacou a promoção de “conceitos 
de tolerância e moderação, reforçando simultaneamente 
a cultura do consenso e da reconciliação”.39

Várias figuras proeminentes que tinham criticado concer-
tos e actividades de entretenimento patrocinados pela Au-
toridade Geral do Entretenimento (AGE) do Governo fo-
ram detidas sob a acusação de interferirem nos assuntos 
internos do Reino. Uma delas, o académico Xeque Omar 
al-Muqbil, foi presa em Setembro de 2019 por afirmar que 
os concertos musicais patrocinados pela AGE constituíam 
uma ameaça à cultura do reino e que “apagavam a identi-
dade original da sociedade”.40

Em Setembro de 2019, funcionários estatais declararam 
que as violações da “decência pública”, incluindo o uso 
de roupas imodestas e a demonstração pública de afecto, 
seriam penalizadas.41

Em Novembro de 2019, um vídeo que descrevia o fe-
minismo, a homossexualidade e o ateísmo como ideias 
extremistas foi divulgado na conta do Twitter da Presi-
dência da Segurança do Estado, declarando que “todas 
as formas de extremismo e perversão são inaceitáveis”. 
A takfir, a prática de declarar como infiéis aqueles que 
seguem outras escolas do Islamismo ou mesmo muçul-
manos que não pensam da mesma maneira, foi também 
descrita como um comportamento inaceitável. O post foi 
posteriormente apagado e a agência de segurança disse 
numa declaração publicada pela agência de imprensa ofi-
cial que o vídeo continha “muitos erros”.42

Em Dezembro de 2019, mais de 200 pessoas foram pre-
sas por violação da “decência pública”, incluindo o uso de 
roupas imodestas, e por “assédio”.43 

Raif Badawi, um bloguer saudita que criou o Fórum Libe-
rais Sauditas Livres,44 está na prisão desde 2012. É acu-
sado de desrespeitar os valores islâmicos, violar a sharia, 
cometer blasfémia e escarnecer de símbolos religiosos na 
Internet. Por estas infracções, foi condenado a sete anos, 
mais tarde aumentados no julgamento de recurso para 

uma pena de 10 anos de prisão e 1.000 chicotadas.45 Em 
2015, recebeu 50 chicotadas. Acabou por ser poupado às 
restantes 950 pela abolição da chicotada.46 

Em Setembro de 2019, a USCIRF emitiu uma declara-
ção a condenar as autoridades sauditas por recusarem 
medicamentos muito necessários a Badawi. Este decidiu 
finalmente entrar em greve de fome para protestar.47

Em Dezembro de 2019, tanto Badawi como o seu advo-
gado Waleed Abu al-Khair entraram em greve de fome 
para protestar contra o seu confinamento em solitária.48 
Waleed Abu al-Khair, que fundou o Monitor dos Direitos 
Humanos na Arábia Saudita, foi detido em 2014 e conde-
nado a 15 anos de prisão por “participar, apelar e incitar à 
quebra de lealdade com o Governo” e “descrever o regi-
me saudita injustamente como um Estado policial”.49

Em Abril, Agosto, Outubro e Dezembro de 2019, o Xeque 
Saleh bin Humaid, conselheiro do Tribunal Real e mem-
bro do Conselho de Académicos Seniores, rezou a Deus 
na Grande Mesquita em Meca para “destruir os judeus 
sionistas ocupantes usurpadores”.50

Em Janeiro de 2020, o secretário-geral da MWL Moham-
med al-Issa e uma delegação de líderes muçulmanos vi-
sitaram o campo de concentração de Auschwitz. Na vés-
pera do 75.º aniversário da libertação do campo, al-Issa 
declarou que a visita era “tanto um dever sagrado como 
uma profunda honra”.51

Um relatório de Setembro de 2020 de Ali Al-Ahmed, fun-
dador e director do Instituto para os Assuntos do Golfo, 
concluiu que os livros escolares sauditas continham ain-
da passagens depreciativas e violentas contra os Judeus, 
Cristãos e Muçulmanos não wahabitas, isto apesar de 
várias declarações de funcionários sauditas de que os li-
vros tinham sido editados e expurgados de tal conteúdo.52 
Al-Ahmed referiu que, embora a expressão “cristãos e ju-
deus” tenha sido substituída numa passagem de um ma-
nual escolar por “os inimigos do Islão”, outras colocaram 
claramente cristãos e judeus do lado dos inimigos.

O Instituto de Monitorização da Paz e Tolerância Cultu-
ral na Educação Escolar (IMPACT-se) constatou também 
que, embora tenham sido feitas algumas alterações aos 
currículos escolares, os alunos sauditas, desde o jardim-
-de-infância ao liceu, ainda eram ensinados em 2019 a 
manter os ocidentais à distância, a considerar os Judeus 
como “macacos” e “assassinos” determinados a prejudi-
car os lugares santos muçulmanos, e a punir os homosse-
xuais com a morte. Enquanto as mulheres são retratadas 
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como empreendedoras e encorajadas a sê-lo, o Director 
Executivo do IMPACT-se Marcus Sheff disse que são 
aconselhadas a não fazer amizade com “ocidentais com 
quem fariam negócios”.53

Em Setembro de 2020, Abdulrahman al-Sudais, Imã da 
Grande Mesquita de Meca, proferiu um sermão apelando 
ao diálogo e à bondade para com os não muçulmanos, re-
ferindo-se especificamente aos Judeus. Interpretado por 
alguns como um possível sinal de normalização saudita 
com Israel, provocou um alvoroço nas redes sociais.54

A 21 de Outubro de 2020, a Comissão dos Direitos Hu-
manos das Nações Unidas constatou que a Ordem Real 
de Abril de 2020 excluía os jovens delinquentes da pena 
de morte na Arábia Saudita. No entanto, o facto de o de-
creto ainda não ter sido publicado deixa alguma incerte-
za quanto ao seu conteúdo e aplicação.55 Esta decisão, 
se aplicada, pode afectar, entre outros, o destino de três 
detidos xiitas: Ali al-Nimr (sobrinho de Nimr al-Nimr, um 
clérigo xiita executado pelo Governo em 2016) e Dawoud 
al-Marhoon (ambos com 17 anos na altura das alegadas 
infracções) e Abdullah Zaher (com 15 anos na altura das 
alegadas infracções). O Governo contestou esta afirma-
ção, argumentando que os tribunais utilizam o calendário 
hijri. Sendo os anos lunares mais curtos do que os sola-
res, o cálculo da idade difere.56

A 11 de Novembro de 2020 ocorreu um ataque com ex-
plosivos durante uma cerimónia em memória da Primeira 
Guerra Mundial, realizada no único cemitério não muçul-
mano da Arábia Saudita. Alguns dias mais tarde, o Daesh 
reivindicou a responsabilidade pelo ataque terrorista con-
tra vários “cônsules dos países em cruzada” presentes na 
altura. O principal alvo foi o cônsul-geral francês, devido 
à publicação em França de caricaturas que retratavam o 
Profeta Maomé.57

Os residentes estrangeiros legais são obrigados a ter con-
sigo uma autorização de residência (iqama) que contém 
uma designação religiosa. Embora esta refira normalmen-
te “muçulmano” ou “não muçulmano”, alguns documentos 
de residência emitidos recentemente continham a desig-
nação “cristão”.58

Tal como muitos outros países, a Arábia Saudita tomou 
fortes medidas a fim de abrandar a propagação da CO-
VID-19. No início de Março de 2020, a peregrinação 
Umrah a Meca foi temporariamente suspensa, tal como 
o foram as orações nas mesquitas no final desse mês. 
Alguns dias antes do início do Ramadão, as restrições 

de recolher obrigatório foram alteradas em cidades onde 
não havia recolher obrigatório 24 horas por dia. Embora 
algumas orações fossem permitidas nas Duas Mesquitas 
Sagradas de Meca e Medina, estavam restritas aos fun-
cionários.59

Em Junho de 2020, as mesquitas foram autorizadas a 
reabrir,60 enquanto as aulas e palestras nas mesquitas pu-
deram ser retomadas após as orações, mas com certas 
restrições.61

A 1 de Novembro de 2020, cerca de 10 mil peregrinos 
estrangeiros foram autorizados a realizar a peregrinação 
Umrah a Meca, após um hiato de sete meses.62

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apenas uma forma de religião (o Islamismo) autorizada 
pelo Estado é permitida na Arábia Saudita tanto para mu-
çulmanos como para não muçulmanos. Com excepção de 
alguns encontros históricos importantes com líderes de 
outras religiões e da assinatura de declarações conjuntas 
e de cartas internacionais que promovem a paz e a to-
lerância, os incidentes acima mencionados demonstram 
que o país não conseguiu até agora fazer quaisquer mu-
danças significativas no campo da liberdade religiosa na 
vida quotidiana.

Apesar de alguns sinais encorajadores de abertura, a Ará-
bia Saudita continua a ser responsável por “violações sis-
temáticas, contínuas e flagrantes da liberdade religiosa”63 
e continua a ser um país de grande preocupação no que 
diz respeito à liberdade religiosa e aos direitos humanos. 
Inúmeros activistas de direitos humanos e defensores de 
reformas foram detidos, encarcerados e, em alguns ca-
sos, torturados. 

Embora existam alguns sinais de modernização no país, 
as mensagens contraditórias enviadas pelo homem forte 
do país, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, dei-
xam claro que a reforma só acontecerá por iniciativa do 
Governo. As mulheres activistas que lutam pelos direitos 
das mulheres têm sido detidas e torturadas, mesmo de-
pois de os direitos que exigiam terem sido concedidos. 

Qualquer tipo de oposição, seja ela conservadora ou libe-
ral, é firmemente silenciada. O Governo continua a repri-
mir os indivíduos acusados de apostasia e blasfémia, de 
violar os valores e padrões morais islâmicos, de insultar o 
Islão, de envolvimento em magia negra e feitiçaria. 
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Internacionalmente, a Arábia Saudita tem seguido uma 
abordagem realista. Por exemplo, apesar do papel de li-
derança que desempenha no mundo sunita muçulmano, 
decidiu não oferecer qualquer apoio aos muçulmanos ui-
gures perseguidos na China, valorizando mais a sua rela-
ção com aquele país do que os direitos dos seus compa-
triotas muçulmanos.64 

Em última análise, os direitos humanos fundamentais e a 
liberdade de consciência, pensamento e religião não são 
protegidos na Arábia Saudita.

ARÁBIA SAUDITA
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A maioria da população na Argélia é constituída por Mu-
çulmanos sunitas.1 Além disso, restam pouco mais de 
200 Judeus locais.2 Há ainda comunidades de Católicos e 
Protestantes no país. Oficialmente, quase todos os Cris-
tãos são estrangeiros e muitos vêm da África Subsariana. 
O número de muçulmanos que se converteram ao Cris-
tianismo é pequeno, estimado entre 50 mil e 100 mil. A 
maioria deles juntou-se a comunidades evangélicas, es-
pecialmente na região de Kabyle.3 

Em Novembro de 2020, os Argelinos adoptaram uma nova 
Constituição,4 mas menos de um em cada quatro eleitores 
elegíveis votou.5 O preâmbulo da Constituição descreve o 
Islamismo como uma componente fundamental da identi-
dade do país. O artigo 2.º estipula que “o Islamismo é a 
religião do Estado”. O artigo 10.º proíbe as instituições do 
Estado de “violarem a moral islâmica”. O artigo 91.º espe-
cifica que só um muçulmano pode tornar-se presidente. A 
lei argelina não considera a apostasia um delito criminal.6 

As autoridades argelinas permitem que as organizações 
religiosas se envolvam em trabalho humanitário, mas a 
proselitismo por parte de não muçulmanos pode levar a 

uma multa e até cinco anos de prisão.7 Nos termos da 
Portaria 06-03 (artigo 11.º, n.º 1), isto inclui qualquer pes-
soa “que incita, constrange ou utiliza meios de aliciamen-
to tendentes a converter um muçulmano a outra religião; 
ou utilizando para este fim estabelecimentos de ensino, 
educação, saúde, social, cultura, formação [...] ou quais-
quer meios financeiros”.8 

O decreto não só proíbe as tentativas de converter um 
muçulmano a outra religião, mas também de “abalar a 
fé de um muçulmano”, embora não proíba a conversão 
como tal. Nos termos do artigo 11.º (n.º 2) do decreto, as 
pessoas podem ser multadas até um milhão de dinares e 
condenadas a cinco anos de prisão por impressão, arma-
zenamento ou distribuição de materiais destinados à con-
versão de muçulmanos.9 Consequentemente, os livros e 
manuais cristãos são raros no país e os Cristãos não se 
sentem livres de transportar literatura cristã consigo. 

Todos os grupos religiosos têm de se registar no Ministé-
rio do Interior antes de realizarem quaisquer actividades 
e os seus membros só se podem reunir em locais apro-
vados pelo Estado. Os não muçulmanos são obrigados 
a solicitar uma licença especial para utilizar um edifício 
para fins religiosos. No entanto, o comité nacional en-
carregado de atribuir estas licenças “nunca se reuniu, e 
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ARGÉLIA
portanto nunca emitiu uma única licença”.10 Por esta ra-
zão, nenhum edifício foi legalmente concedido para uso 
como igreja.11 As regras governamentais para as igrejas 
são muito restritivas12 e são utilizados procedimentos ad-
ministrativos para fechar igrejas e intimidar muçulmanos 
não sunitas, alegando ao mesmo tempo que estas acções 
não são perseguição e que penalizam meramente a “não 
conformidade com as leis”.13

As infracções relacionadas com a religião são regula-
mentadas pelo artigo 144.º (n.º 2) do Código Penal da 
Argélia,14 que prevê que qualquer indivíduo que insulte o 
Profeta Maomé ou denigra o credo ou profetas do Islão 
através da escrita, desenho, declaração ou qualquer ou-
tro meio, receberá três a cinco anos de prisão e/ou será 
sujeito a uma multa entre 50.000 e 100.000 dinares arge-
linos (310 a 620 euros).15  

Os assuntos de direito da família são regulados pela sha-
ria. Segundo o Código de Família16, um homem muçulma-
no pode casar com uma mulher não muçulmana se ela 
pertencer a uma fé monoteísta. As mulheres muçulmanas 
não podem casar com homens não muçulmanos, a menos 
que o homem se converta ao Islamismo (artigo 30.º).17 Os 
filhos nascidos de um pai muçulmano são considerados 
muçulmanos independentemente da fé da mãe.

Em Fevereiro de 2019, o descontentamento social e polí-
tico desencadeou o movimento Hirak (sorrisos). O presi-
dente Abdelaziz Bouteflika acabou por se demitir em Abril 
de 2019. Diferentes membros da sua comitiva, incluindo 
o seu irmão Saïd, foram presos. Em Dezembro de 2019 
realizaram-se eleições, com uma participação muito baixa 
(40%), e Abdelmadjid Tebboune foi eleito presidente.18 Um 
novo Governo foi formado algumas semanas mais tarde, 
mas a maioria dos ministros são do Governo anterior. 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Desde Novembro de 2017, entre 12 a 15 igrejas (de cerca 
de 46 igrejas na Argélia) filiadas na Igreja Protestante da 
Argélia (Église Protestante d’Algérie, EPA) foram alega-
damente obrigadas a encerrar.19  

Em Fevereiro de 2019, um convertido ao Cristianismo 
acusado de proselitismo viu confirmada a sua absolvição. 
Em Abril de 2019, cinco outros cristãos que tinham sido 
acusados de encorajar um muçulmano a converter-se 
foram também absolvidos. A mulher muçulmana de um 
deles declarou que o seu marido, Ouali, e quatro outros 

amigos “cantaram uma canção cristã e falaram de Jesus 
num almoço”.20 Nos dois casos, as mulheres que foram 
pressionadas por parentes muçulmanos a virarem-se 
contra os seus maridos e a deixá-los. Segundo a lei islâ-
mica e o Código de Família da Argélia, uma mulher mu-
çulmana não pode coabitar e ser casada com um homem 
não muçulmano. 

Em meados de Outubro de 2019, as autoridades argelinas 
fecharam igrejas protestantes, incluindo a maior igreja da 
Argélia em Tizi Ouzou.21 Em alguns casos, a polícia eva-
cuou à força os locais de culto a fim de os fechar.22 Pelo 
menos 17 manifestantes foram presos por terem partici-
pado em manifestações que pediam a sua reabertura. 

Uns dias mais tarde, alguns muçulmanos manifestaram-
-se em apoio à comunidade cristã. Além disso, um grupo 
de advogados foi à esquadra da polícia pedir a liberta-
ção dos detidos, o que aconteceu no mesmo dia.23 Na 
sequência destas manifestações, as igrejas em questão 
foram reabertas.

Os Cristãos não são o único grupo religioso sujeito a dis-
criminação e perseguição. Os Muçulmanos ibadis foram 
também alvo de uma campanha de repressão.24

Em Novembro de 2019, o Parlamento Europeu adoptou 
uma resolução sobre a “Situação das liberdades na Ar-
gélia”, apelando ao “fim das violações da liberdade de 
culto dos Cristãos, Ahmadis e outras minorias religiosas”. 
A resolução “recorda ao Governo argelino que a Portaria 
06-03 garante o livre exercício do culto” e “apela às au-
toridades argelinas para reabrir os edifícios eclesiásticos 
em questão”.25

No final de 2019, 286 casos envolvendo “muçulmanos 
ahmadi estavam pendentes no Supremo Tribunal arge-
lino”.26 As acusações referem-se principalmente ao “fun-
cionamento de uma associação religiosa não registada”, 
recolha de fundos não autorizada e orações em locais de 
culto não declarados. Em alguns casos, “os ahmadis vi-
ram os seus passaportes e diplomas de estudos ser con-
fiscados”.27

Após o surto da pandemia do coronavírus, as autoridades 
argelinas tomaram medidas para impedir a propagação 
da COVID-19. As mesquitas foram encerradas durante 
cinco meses, de meados de Março a meados de Agos-
to.28 Foi emitida uma fatwa declarando que é haram (re-
ligiosamente proibido) que os pacientes da COVID-19 
façam orações nas mesquitas.29 No entanto, o Ministério 
dos Assuntos Religiosos e Wakfs decidiu que as mesqui-
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LIA tas podiam transmitir diariamente o adhan (chamada para 
as orações) por meio de altifalantes da mesquita durante 
meia hora.30

Antes do início do Ramadão, o político argelino Noureddi-
ne Boukrouh escreveu na sua página do Facebook que, 
devido à COVID-19, os Muçulmanos deveriam abster-se 
de jejuar. “Ou têm de suspender o jejum, porque um corpo 
faminto pode ser mais vulnerável e acabar por causar a 
propagação do coronavírus, ou optar pelo jejum e correr 
o risco de um surto mais vasto do vírus”.31 Os encontros 
durante o Ramadão para o Eid al-Adha e o Eid El-Fitr fo-
ram muito restritos.

Em Maio de 2020, alguns legisladores europeus de dife-
rentes grupos políticos apresentaram uma pergunta es-
crita sobre “Ataques à liberdade religiosa na Argélia”, per-
guntando à Comissão Europeia se “esta questão [tinha 
sido] abordada no quadro dos diálogos políticos União 
Europeia-Argélia?” e “se foram implementadas quaisquer 
alterações à Portaria 06-03 do Governo argelino?”32

Em Julho de 2020, alguns meios de comunicação social 
relataram que os serviços de informações e segurança ar-
gelinos estavam a recolher informações sobre as filiações 
religiosas dos professores na província de Tizi Ouzou. 

Para alguns, esta era uma forma de intimidação dirigida a 
professores cristãos e ateus.33

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A Portaria 06/03 continua a ser motivo de preocupação, 
porque a sua aplicação restrita é usada também para 
pressionar as minorias religiosas e encerrar os seus lo-
cais de culto “não declarados”. 

Pela primeira vez, a Comissão Americana da Liberdade 
Religiosa Internacional (USCIRF)34 recomendou que o 
seu relatório anual de 2020 acrescentasse a Argélia à Lis-
ta de Especial Observação. De acordo com o Instituto da 
Liberdade Religiosa, “o relatório destacou o encerramento 
sistemático das igrejas protestantes [sic] no país, o abuso 
das leis sobre blasfémia e restrições a outras minorias, 
incluindo as comunidades ahmadi e xiitas”.35

As repercussões económicas e sociais da pandemia da 
COVID-19 e as medidas adoptadas para as conter podem 
multiplicar os desafios enfrentados pela Argélia e podem 
agravar o conflito entre o movimento Hirak e o Governo. 
Isto poderá levar a novas pressões sobre as minorias re-
ligiosas e poderá minar ainda mais as suas liberdades.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição argentina1 invoca a protec-
ção de Deus como fonte de toda a razão e justiça. O arti-
go 2.º afirma que “o Governo federal apoia a fé católica”. 
De acordo com o artigo 14.º da Constituição, todos os 
habitantes podem professar livremente as suas crenças. 
O artigo 73.º estabelece que “os membros do clero não 
podem ser deputados no Congresso”. Segundo o artigo 
75.º (n.º 22), cabe ao Congresso “aprovar ou rejeitar as 
propostas de tratados com outros países, organizações 
internacionais e concordatas com a Santa Sé”.

O artigo 93.º da Constituição afirma que, “ao assumir fun-
ções, o presidente e o vice-presidente devem prestar jura-
mento conforme as suas crenças religiosas”.

Um acordo entre a Argentina e a Santa Sé, datado de 
1966,2 declara que o Estado reconhece a Igreja Católica 
e as suas actividades no país. Existe também uma con-
cordata assinada com a Santa Sé sobre jurisdição militar 
e pastoral religiosa para os que servem nas forças arma-
das.3

São atribuídos fundos públicos a certos membros do clero 
católico.4

Segundo a alínea b) do artigo 126.º da Lei da Educação, a 
liberdade de consciência dos alunos deve ser respeitada. 
A alínea c) do artigo 128.º concede aos pais o direito de 
terem em conta as suas crenças religiosas quando esco-
lhem as escolas e universidades para os seus filhos.5

Segundo a alínea c) do artigo 146.º do Código Civil e Co-
mercial, a Igreja Católica é uma entidade legal pública. O 
artigo 147.º afirma que a Igreja é governada pelas suas 
próprias estruturas legais. Outras igrejas, confissões ou 
entidades religiosas são, de acordo com a alínea e) do 
artigo 148.º, entidades legais privadas, governadas pelas 
suas próprias regras e estatutos e pelo Código Civil e Co-
mercial.6

Para obter o reconhecimento legal, as organizações re-
ligiosas devem registar-se no Registo Nacional de Cren-
ças.7 A Igreja Católica está isenta deste registo.

Segundo o artigo 17.º da Lei do Trabalho, a discrimina-
ção religiosa contra os trabalhadores não é permitida. Se-
gundo o artigo 73.º desta mesma lei, nenhuma entidade 
empregadora tem o direito de inquirir sobre as opiniões 
religiosas de um trabalhador.8

Certos dias festivos católicos são feriados públicos. As 
pessoas que professam outras religiões, como o Judaís-
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ARGENTINA
mo e o Islamismo, também podem pedir dispensa do tra-
balho nos seus dias sagrados.9

O clero tem direito ao sigilo da informação obtida através 
do seu estatuto religioso.10

De acordo com o artigo 80.º do Código Penal, o assas-
sínio é punível com prisão perpétua, incluindo o assassí-
nio por motivos religiosos. De acordo com a alínea b) do 
artigo 119.º, em relação ao abuso sexual, a pena é mais 
grave se o agressor for um membro do clero.11

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Agosto de 2018, na sequência da rejeição pelo Se-
nado do projecto de lei de interrupção voluntária da gra-
videz, a Coligação Argentina para um Estado Secular 
apelou aos baptizados que renunciassem à sua fé e se 
desfiliassem da sua religião.12

Em Setembro de 2018, um seminário realizado em Salta 
para discutir um projecto de lei de liberdade religiosa foi 
alvo de oposição por parte de feministas. A discussão do 
projecto de lei abordou o âmbito da objecção de consciên-
cia na esfera pública. Um grupo de feministas decretaram 
que isso poderia levar a situações de discriminação.13

Em Setembro de 2018, estudantes em Mendoza realiza-
ram uma reunião na qual decidiram apelar à remoção dos 
símbolos religiosos da universidade, em apoio à separa-
ção entre a Igreja e o Estado. Nessa ocasião, foi destruí-
da uma imagem da Virgem Maria.14 

Em Outubro de 2018, o Governo da Província de Mendo-
za proibiu todas as actividades e celebrações religiosas 
em estabelecimentos públicos de ensino.15

No mesmo mês, foi apresentado um projecto de lei para 
incluir os crimes contra a liberdade religiosa e de culto no 
Código Penal.16

Na mesma altura, o Governo argentino e a Igreja Católica 
concordaram com um plano segundo o qual o Governo 
deixaria de “apoiar financeiramente o culto católico”, uma 
abordagem actualizada das relações Igreja-Estado, se-
gundo a qual os fiéis de todas as religiões deveriam sus-
tentar financeiramente as suas próprias igrejas.17 

Em Novembro de 2018, a Câmara Municipal de Rosário 
aprovou um pedido de remoção de imagens religiosas de 
escolas e hospitais.18

A Delegação das Associações Judaicas Argentinas co-

municou 834 queixas de anti-semitismo em 2018, um au-
mento de 107% em relação aos 404 em 2017. Os inciden-
tes mais comuns foram insultos anti-semitas publicados 
em websites.19 

A 25 de Fevereiro de 2019, o Grande Rabino Gabriel Da-
vidovich em Buenos Aires foi espancado em sua casa por 
cinco indivíduos, o que resultou na sua hospitalização.20

No mesmo mês, na cidade de San Luis, um cemitério ju-
deu foi vandalizado por indivíduos não identificados que 
destruíram lápides de mármore, placas de bronze e ou-
tros objectos.21

Em Abril de 2019, um tribunal pronunciou-se sobre um 
despacho de protecção relacionado com a exposição de 
uma imagem da chamada “virgem abortista” num centro 
cultural público. Como medida de precaução, o tribunal 
ordenou que a imagem fosse colocada numa sala com as 
portas fechadas com um aviso de que a imagem poderia 
ferir os sentimentos religiosos.22 O tribunal acabou por or-
denar que a imagem fosse retirada da exposição.23

Em Maio de 2019, a Embaixada da Argentina junto da 
Santa Sé e a Comissão Pontifícia para a América Latina 
organizaram uma mesa redonda sobre “Pluralismo reli-
gioso e cultural na América Latina: desafios e oportunida-
des” e discutiram formas de promover o diálogo inter-re-
ligioso.24 

O mês de Julho de 2019 ficou marcado pela comemora-
ção dos 25 anos do ataque à sede da Associação Mutual 
Israelo-Argentina (AMIA) em Buenos Aires, em que 85 
pessoas foram mortas. A comunidade judaica e os paren-
tes das vítimas afirmaram que até à data não houve con-
denações nem justiça.25 

A 29 de Setembro, horas antes do início do Rosh Hasha-
ná (Ano Novo Judaico), vândalos danificaram vários tú-
mulos e destruíram uma secção do muro em La Tablada, 
o maior cemitério judeu do país, perto de Buenos Aires.26

Em Outubro de 2019, chegou à Câmara de Deputados 
da Província de Santa Fé um projecto de lei que criava 
o Registo Provincial de Objectores de Consciência nos 
cuidados de saúde. A lei proposta exige que os objectores 
de consciência se identifiquem e façam uma declaração 
sob juramento às autoridades.27

Nesse mesmo mês, manifestantes ligados ao 34.º Encon-
tro Nacional de Mulheres em protesto contra a posição 
da Igreja Católica sobre o aborto tentaram incendiar a ca-
tedral católica de La Plata, e alguns atiraram pedras à 
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polícia e aos fiéis.28

Em Novembro de 2019, os resultados da Segunda Pes-
quisa Nacional de Crenças e Atitudes Religiosas na Ar-
gentina foram tornados públicos, revelando que 80% da 
população acreditava em Deus e que o número de pes-
soas “sem religião” tinha aumentado.29

No mesmo mês, foi aprovado um projecto de lei que esta-
belecia o “Dia da Liberdade Religiosa”.30

Ainda em Novembro desse ano, a “Noite dos Templos” 
começou na cidade de Buenos Aires. Nesta ocasião, os 
locais de culto de várias religiões abriram as suas portas 
para apresentar os seus costumes e tradições.31

O primeiro Conselho Argentino para o Diálogo Inter-Re-
ligioso foi instituído em Novembro, reunindo a Igreja Ca-
tólica, as comunidades judaicas, o Centro Islâmico e a 
Federação de Igrejas Evangélicas.32

Em Dezembro de 2019, entrou em vigor um protocolo que 
permite o aborto em casos de violação ou risco para a 
vida da mulher. O protocolo exige que o objector de cons-
ciência seja plenamente identificado como tal e, no caso 
de não encontrar outro profissional para realizar o aborto, 
será obrigado a fazê-lo. O ministro da Saúde salientou 
que “respeitamos a objecção de consciência, mas esta 
não pode ser um álibi institucional para não cumprir a 
lei”.33 

Em Janeiro de 2020 foi relatado que o Censo de 2020 in-
cluiria uma questão sobre a filiação religiosa, ao contrário 
dos censos dos 60 anos anteriores.34 

Em Novembro de 2020, o Governo de Alberto Fernandez 
apresentou um novo projecto de lei para legalizar o abor-
to. O debate teve início em Dezembro. O projecto de lei 
inclui a possibilidade de fazer um aborto até 14 semanas 
após a gravidez, sem causa, e mais tarde se a gravidez 
representar um risco para a saúde da grávida. O projecto 
de lei, à semelhança do protocolo anterior, mantém que 
a objecção de consciência pode ser considerada, mas 
coloca a responsabilidade no objector de encontrar outra 
pessoa para realizar o aborto sem atrasar o processo.35 

Em Novembro de 2020, a catedral católica de Nossa Se-
nhora do Rosário, em Moreno, foi vandalizada com tinta 
verde, identificada com o movimento pró-aborto, um dia 
antes de uma grande manifestação de grupos pró-vida.36 

Após o surto da pandemia da COVID-19, o Governo im-
pôs o isolamento social preventivo e obrigatório em Março 
de 2020, proibindo os eventos religiosos.37 No entanto, os 

membros do clero podiam continuar a viajar para prestar 
assistência espiritual.38 Em Maio de 2020, foram autori-
zadas as actividades religiosas individuais em locais de 
culto, mas não cerimónias que envolvessem a reunião de 
várias pessoas.39

A Igreja Católica suspendeu as Missas e a Via Sacra na 
Sexta-feira Santa40 e a tradicional peregrinação à Virgem 
de Luján.41 Em Junho de 2020, uma igreja evangélica na 
província de Santa Fé protestou contra a decisão de ape-
nas permitir cultos com um máximo de 10 pessoas.42 

Em Setembro de 2020, na sequência de uma decisão das 
autoridades estatais e provinciais, a maioria das conser-
vatórias do registo civil foram encerradas em todo o país 
e todas as cerimónias de casamento religioso foram proi-
bidas. O Conselho para a Liberdade Religiosa comunicou 
preocupações relativamente à proibição de casamentos, 
declarando que se tratava de uma violação da liberdade 
religiosa.43 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Em geral, a liberdade religiosa é reconhecida e respeitada 
na Argentina. Exemplo disso é o projecto de lei apresen-
tado para incluir os crimes contra a liberdade religiosa e 
de culto no Código Penal. No período em análise, contu-
do, houve um aumento assinalável de crimes de ódio, no-
meadamente de ataques físicos contra líderes religiosos 
e fiéis, bem como vandalização de edifícios, objectos e 
símbolos religiosos, sobretudo cristãos e judaicos. 

Há exigências crescentes para uma separação entre a 
Igreja e o Estado. Os incidentes em que as autoridades 
regionais proibiram todas as actividades e celebrações 
religiosas em estabelecimentos públicos de ensino e 
aprovaram pedidos de remoção de imagens religiosas de 
escolas e hospitais indicam uma tendência mais ampla 
e preocupações com o espaço que a religião ocupa na 
esfera pública. 

A pandemia da COVID-19 também revelou o baixo nível 
de respeito das autoridades pelo direito fundamental à li-
berdade religiosa. As perspectivas para este direito huma-
no no futuro são negativas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 41.º (n.º 1) da Constituição1 afirma que “todos 
têm direito à liberdade de pensamento, consciência e re-
ligião”. E estipula que este direito “inclui a liberdade de 
mudar a própria religião ou crenças e a liberdade, sozinho 
ou em comunidade com outros, em público ou em priva-
do, de manifestar a religião ou crenças na pregação, em 
cerimónias religiosas, noutros rituais de culto ou noutras 
formas”.

De acordo com isto, a secção 3 do artigo 41.º afirma que 
“todo o cidadão para quem o serviço militar contradiga a 
sua religião ou crenças terá o direito de o substituir por 
serviço alternativo na forma estipulada por lei”. Em 2018, 
o Governo arménio alterou a sua legislação para disponi-
bilizar um serviço civil alternativo de duração não punitiva 
aos objectores de consciência.2 Isto seguiu-se a anos de 
litígio envolvendo as Testemunhas de Jeová, especifica-
mente em dois processos judiciais contra a Arménia na 
Câmara Alta do Tribunal Europeu: Bayatyan v. Arménia, 
em 2011,3 e Adyan e Outros v. Arménia, em 2017.4  

O artigo 17.º (n.º 1-2) da Constituição declara que “a li-
berdade de actividade das organizações religiosas é ga-

rantida na República da Arménia” e que “as organizações 
religiosas são separadas do Estado”.

Embora o registo não seja obrigatório para grupos religio-
sos, sem ele não dispõem de meios legais para possuir 
ou alugar propriedades, bem como para realizar regular-
mente actividades religiosas e outras.5

O artigo 18.º (n.º 1-2) da Constituição reconhece a Igreja 
Apostólica Arménia como a Igreja nacional, destacando a 
“missão excepcional” que tem “na vida espiritual, desen-
volvimento da cultura nacional e preservação da identida-
de nacional do povo da Arménia”. O mesmo artigo estipu-
la que “a relação entre a República da Arménia e a Igreja 
Apostólica Arménia pode ser regulamentada por lei”.  

A Igreja Apostólica Arménia tem o direito de nomear re-
presentantes em várias instituições, tais como colégios 
internos, hospitais, orfanatos, unidades militares e pri-
sões. Outros grupos religiosos devem pedir permissão de 
acesso a estes organismos. A Igreja Apostólica Arménia é 
também livre de promover a sua mensagem sem interfe-
rência do Estado e contribui para os manuais escolares, 
formação de professores e desenvolvimento de cursos 
sobre a História da Igreja Arménia. Pode também fornecer 
instrução religiosa extracurricular em escolas públicas.6
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ARMÊNIA
A Lei da República da Arménia sobre a Liberdade de 
Consciência e sobre Organizações Religiosas de 1991 
serve como fonte adicional de legislação relativa à liber-
dade religiosa no país.7 O artigo 3.º (n.º 7) desta lei prevê 
que um grupo religioso registado pode exercer os seguin-
tes direitos: “reunir os seus fiéis à sua volta”; “satisfazer 
as necessidades religiosas e espirituais dos seus fiéis”; 
“realizar serviços religiosos, ritos e cerimónias”; “estabe-
lecer grupos de instrução religiosa destinados à formação 
de membros”; “empenhar-se em estudos teológicos, reli-
giosos, históricos e culturais”; “formar membros do clero 
ou para fins científicos e pedagógicos”; “obter e utilizar 
objectos de significado religioso”; “fazer uso dos meios 
de comunicação social de acordo com a lei”; “estabele-
cer laços com organizações religiosas de outros países”; 
e “envolver-se em trabalho de caridade”. A lei proíbe a 
proselitismo se este for além das actividades acima espe-
cificadas. A lei também dá tratamento preferencial à Igreja 
Apostólica Arménia, o que criou ressentimento entre ou-
tras comunidades religiosas.8

Em Março de 2018, o Conselho da Europa levantou estas 
preocupações em conformidade com os seus esforços 
para alinhar mais a legislação, instituições e práticas da 
Arménia com as normas da União Europeia em termos 
de direitos humanos. A avaliação do Conselho constatou 
que o carácter não obrigatório do registo estatal para as 
organizações religiosas não foi explicitamente declarado. 
Recomendou “assegurar que os privilégios usufruídos 
pela Igreja Apostólica Arménia sejam objectivamente jus-
tificados e não sejam por isso discriminatórios”.9

Relativamente às aulas de História da Igreja Arménia mi-
nistradas em escolas públicas, alguns grupos religiosos 
da sociedade civil e minorias religiosas argumentaram 
que o seu conteúdo discriminava as minorias religiosas. 
Embora a lei exija uma educação pública secular, as au-
las de História da Igreja Arménia fazem parte do currículo 
da escola pública. Ao abrigo da legislação actual, a Igreja 
Apostólica da Arménia tem o direito de participar no de-
senvolvimento do programa de estudos. Além disso, as 
aulas são obrigatórias, os alunos não estão autorizados a 
não participar e não existem alternativas disponíveis para 
as outras religiões ou para quem não tem nenhuma reli-
gião.10  

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Junho de 2018, o grupo de iniciativa Nova Arménia, 

Novo Patriarca, que inclui activistas seculares e dois anti-
gos membros do clero da Igreja Apostólica Arménia, ape-
lou à demissão de Catholicos Karekin II, Patriarca Supre-
mo de todos os Arménios. No âmbito do seu protesto, o 
grupo bloqueou o veículo do patriarca no complexo do 
mosteiro Gndevank na região de Vayots Dzor, insultando-
-o e ameaçando trancá-lo no mosteiro. 

O primeiro-ministro Pashinyan considerou a questão um 
assunto interno da Igreja e instou as partes a encontra-
rem uma solução por si próprias, mas pediu à polícia que 
examinasse o incidente. A polícia não apresentou queixa 
porque não havia qualquer ameaça à vida do patriarca. 
Num outro incidente, contudo, o mesmo grupo de activis-
tas invadiu a residência privada do patriarca. Neste caso, 
os agentes dispersaram os manifestantes após três dias 
de protesto. Subsequentemente, o protesto foi transferido 
para o centro de Yerevan.11

Edward Manasyan, um membro proeminente da comuni-
dade bahá’í, foi detido em Dezembro de 2017, tendo fica-
do na prisão até Julho de 2018, altura em que foi libertado 
sob fiança.12

Cerca de 35 mil yazidis vivem actualmente na Arménia,13 
muitos deles refugiados do Iraque. Desde Janeiro de 
2016, o Governo arménio contribuiu com 85.000 euros 
para o ACNUR para apoiar a sua transferência de Sinjar, 
no norte do Iraque, para a Arménia.14 

Em Setembro de 2019, uma segunda casa de culto yazi-
di foi formalmente aberta na Arménia, o templo de Malek 
Taus e dos Sete Anjos em Aknalich. Muitos yazidis perma-
necem à margem da sociedade arménia.15 Independen-
temente da objecção dos pais, todas as crianças yazidi 
que frequentam escolas mistas devem frequentar aulas 
de religião cristã.16

Sendo um país etnicamente diverso, a Arménia tem tido 
uma profunda ligação histórica ao Judaísmo. O país aco-
lhe cerca de 500 judeus, quase inteiramente concentrados 
em Yerevan, onde funciona a única sinagoga da Arménia. 
As crianças podem frequentar aulas de religião e ter um 
coro chamado Keshet. Os Judeus da Arménia podem pra-
ticar livremente o Judaísmo e viver em relativa segurança, 
apesar de algumas queixas de anti-semitismo.17 Contudo, 
em Janeiro de 2020, a chefe da comunidade judaica na 
Arménia, Rima Varzhapetyan-Feller, disse estar “confian-
te de que na Arménia nunca houve e não pode haver ma-
nifestações de anti-semitismo”.18

A pandemia da COVID-19 chegou à Arménia em Março 
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de 2020 e ainda havia um grande surto no final do ano.19 

No seu início, Catholicos Karekin II emitiu uma declaração 
com sete normas para prevenir a propagação do vírus du-
rante os cultos religiosos. E ordenou que todas as cele-
brações religiosas fossem realizadas à porta fechada sem 
a participação dos fiéis e, se possível, transmitidas online. 
Os casamentos foram suspensos e foi recomendada a li-
mitação do número de pessoas nos funerais.  

Na altura em que escrevemos, não havia fim à vista para 
o conflito entre o Azerbaijão e a Arménia sobre o território 
disputado de Nagorno-Karabakh. Apesar dos acordos de 
cessar-fogo anteriores, as tensões voltaram a aumentar 
no início de Outubro de 2020, com novos combates e mi-
lhares de mortos.20

Neste mesmo mês, a Catedral do Santo Salvador (Gha-
zanchetsots) do séc. XIX em Shusha, um local emblemá-
tico da Igreja Apostólica Arménia, foi bombardeada e par-
cialmente danificada.21

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O destaque oficial da Igreja Apostólica Arménia no país 
tem suscitado preocupações sobre a liberdade religiosa. 
Após a revolução arménia de 2018 liderada pelo actual 
primeiro-ministro Nikol Pashinyan, surgiu uma vontade 
geral de haver maior inclusão e acolhimento das minorias 
religiosas perseguidas. 

Espera-se que o Plano de Acção do Conselho da Europa 
para a Arménia 2019-2022 sirva como instrumento estra-
tégico para alinhar a legislação, instituições e práticas do 
país com as normas da União Europeia em termos de 
direitos humanos, Estado de direito e democracia, o que 
inclui a liberdade religiosa.

Vários partidos políticos arménios de todo o espectro 
ideológico estão empenhados em promover a consolida-
ção democrática no interesse do povo Arménio, que se 
espera que o Plano de Acção apoie.  

Outros motivos de optimismo foram apresentados em Ou-
tubro de 2019, quando a Arménia ganhou um lugar no 
Conselho de Direitos Humanos da ONU para o período 
de 2020-2022, aprovado por 144 países. Olhando para o 
futuro, isto poderá servir como uma oportunidade para au-
mentar os esforços para assegurar o respeito pela liber-
dade religiosa ou de crença na Arménia. Nas palavras do 
primeiro-ministro Nikol Pashinyan, a eleição é “um sinal 
de confiança da comunidade internacional, especialmen-
te no campo dos direitos humanos”.22 

No entanto, à data da redacção deste relatório, subsistem 
preocupações relativamente ao conflito com o Azerbaijão 
e às consequências que este poderá ter para a estabi-
lidade da região e, consequentemente, para os direitos 
humanos. 
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Muçulmanos

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A secção 116 da Constituição australiana proíbe o Gover-
no de fazer “qualquer lei que estabeleça qualquer religião, 
[…] ou imponha qualquer observância religiosa, […] ou 
que proíba o exercício livre de qualquer religião, e não 
deve ser exigido qualquer teste religioso como qualifica-
ção para qualquer função ou lugar de confiança pública”.1 

A Austrália faz parte da Convenção Internacional dos Di-
reitos Civis e Políticos que garante a liberdade de pensa-
mento, consciência e religião. O direito à liberdade reli-
giosa pode ser limitado em certas circunstâncias, como 
quando é necessário proteger a ordem e a segurança pú-
blicas, a saúde ou os direitos e liberdades fundamentais 
dos outros” (artigo 18.º).2 

Existem disposições específicas para proteger a liberdade 
religiosa a nível estatal e territorial. Na Tasmânia, a Cons-
tituição do estado garante especificamente “a liberdade 
de consciência e a livre profissão e prática da religião”, 
sujeita à ordem pública e à moralidade.3 Em Queensland, 
Victoria e no Território da Capital Australiana, o direito à 
liberdade religiosa é protegido pelos respectivos estatu-
tos de direitos humanos, aproximadamente da mesma 

forma:4 o direito da pessoa à liberdade de pensamento, 
consciência, religião e crença é protegido, incluindo a li-
berdade de escolher a própria religião e de a demonstrar 
em público e em privado, sujeito a “limites razoáveis que 
possam ser comprovadamente justificados numa socie-
dade livre e democrática baseada na dignidade humana, 
igualdade e liberdade”.5 

A discriminação com base em crenças religiosas e origens 
étnico-religiosas é explicitamente proibida por lei em seis 
dos oito estados e territórios da Austrália. A Austrália do 
Sul proíbe a discriminação com base no vestuário religio-
so, enquanto a Nova Gales do Sul proíbe a discriminação 
com base na origem étnico-religiosa.6 Victoria, Queens-
land, Tasmânia e o Território da Capital Australiana têm 
leis penais contra a conduta (incluindo o discurso) incitan-
do ao “ódio, desprezo sério ou ridicularização grave” de 
uma pessoa ou grupo com base na religião ou actividade 
religiosa.7

Os grupos religiosos não são obrigados a registar-se jun-
to do Governo, mas para receberem o estatuto de isenção 
de impostos devem ser instituições de caridade regista-
das e candidatar-se à Autoridade Tributária da Austrália.8

A política de educação é partilhada entre os governos 
federal, estatal e territorial. A “educação religiosa geral” 
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(instrução sobre credos mundiais) é permitida, enquanto 
a “educação religiosa específica” nas “crenças e práticas 
distintas de uma confissão religiosa aprovada” é permitida 
em algumas jurisdições, incluindo em alguns casos, du-
rante o tempo normal de aulas.9

Na sequência de uma revisão da lei da liberdade religiosa 
em 2017,10 o procurador-geral redigiu um Projecto de Lei 
sobre Discriminação Religiosa em Agosto de 2019, segui-
do de um segundo projecto em Dezembro de 2019, dis-
ponível para consulta até 31 de Janeiro de 2020.11 Des-
tacam-se na legislação proposta o estabelecimento de 
um Comissário para a Liberdade Religiosa (secção 46), a 
protecção da objecção de consciência para os profissio-
nais de saúde (secção 8,6), a protecção dos organismos 
religiosos, incluindo escolas, para agir de acordo com os 
seus princípios (secção 11) e uma disposição segundo a 
qual as declarações de crença não constituem discrimi-
nação, a menos que sejam maliciosas ou susceptíveis de 
“assediar, ameaçar, intimidar gravemente ou vilipendiar 
outro” (secção 42). Devido a restrições do coronavírus, a 
introdução da legislação no Parlamento foi adiada. 

Austrália do Sul, Victoria, Tasmânia, o Território da Capital 
Australiana e Queensland têm todos leis que exigem que 
os sacerdotes católicos quebrem o selo da confissão para 
denunciar abusos sexuais de crianças à polícia ou enfren-
tarão a prisão se não o fizerem.12 Legislação semelhante 
estava pendente na Austrália Ocidental, mas uma comis-
são parlamentar recomendou contra esta disposição em 
Setembro de 2020. As leis violam a exigência da Igreja 
Católica de sigilo absoluto de tudo o que é dito durante a 
confissão.13 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Abril de 2020, o Supremo Tribunal da Austrália anulou 
por unanimidade as condenações e sentença do Cardeal 
George Pell por abuso sexual. O Cardeal Pell cumpriu 13 
meses de uma pena de prisão de seis anos após ter sido 
condenado em 2018 por ofensas sexuais contra dois ra-
pazes em 1996.14 O Papa Francisco recebeu o Cardeal 
George Pell no Vaticano em Outubro de 2020.15

Várias igrejas foram vandalizadas com graffiti anticatóli-
cos ou contra Pell na sequência da absolvição, incluindo 
a Catedral de St. Patrick em Melbourne.16

Em Maio de 2020, a organização Rugby Australia e o jo-
gador Israel Folau chegaram a um acordo extrajudicial 

depois de o seu contrato ter sido rescindido por decla-
rações que fez na comunicação social sobre a sua visão 
cristã do pecado. Ambos os lados pediram desculpa por 
qualquer “ofensa ou dano” que pudessem ter causado ao 
outro. Pela sua parte, Folau apelou ao reforço das pro-
tecções da liberdade religiosa, tal como na secção 42 do 
projecto de Lei de Discriminação Religiosa.17

Na Austrália Ocidental, a Comissão de Igualdade de 
Oportunidades recusou-se a ouvir um caso de discrimi-
nação apresentado por um casal cristão, alegando que o 
seu pedido para serem pais adoptivos foi recusado devido 
às suas opiniões religiosas sobre questões LGBT. O caso 
foi remetido para o Tribunal Administrativo do estado em 
Fevereiro de 2020.18

O Relatório sobre Anti-Semitismo na Austrália 2019 pelo 
Conselho Executivo do Judeu Australiano (ECAJ) regis-
tou 368 incidentes anti-semitas durante o período de 1 de 
Outubro de 2018 a 30 de Setembro de 2019. Este número 
é quase o mesmo do ano anterior, mas o número de inci-
dentes mais graves aumentou, tais como abuso verbal di-
recto, assédio, intimidação e graffiti.19 O relatório do ECAJ 
registou o dobro de incidentes com graffiti anti-semitas, 
que aumentaram de 46 para 95, com mensagens como 
“Matem os Judeus”, suásticas e estrelas de David rasu-
radas.20

O ECAJ continuou a constatar que os incidentes ocorre-
ram frequentemente em torno das sinagogas, particular-
mente ao sábado e nos feriados e festivais judaicos. O 
relatório indicou ainda uma correlação entre o aumento 
de incidentes e conflitos anti-semitas no Médio Oriente.21

O ECAJ referiu “sinais de um reconhecimento crescente 
dentro da corrente dominante da sociedade australiana 
[...] do aumento do anti-semitismo” e apelou à criação de 
uma base de dados nacional para crimes motivados pelo 
ódio e outras medidas.22

A violência física contra judeus incluiu uma agressão gra-
ve a um rapaz judeu de 12 anos numa escola pública em 
Melbourne que resultou na sua hospitalização em Julho 
de 2019. Um segurança foi agredido num evento judeu 
por um homem que disse que iria arrancar-lhe o coração.23

Actos de vandalismo incluíram um ataque de fogo posto 
em Março de 2019 no exterior do edifício judeu num cemi-
tério de Sidney; a expressão “Matem os judeus” gravada 
na porta de um comboio; e o aparecimento de suásticas 
em bairros de Brisbane, Sidney, Melbourne e Camberra.24

Num relatório relativo aos anos 2016 e 2017 (o mais re-
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cente disponível), o Islamophobia Register Australia re-
latou 349 incidentes, incluindo abusos online e verbais.25 
No caso de mulheres vítimas deste tipo de abusos, quase 
todas usavam um hijab.26 O relatório referiu que a maio-
ria dos incidentes foram verbais27 e que as áreas onde 
o assédio ocorreu tinham frequentemente seguranças ou 
vigilância “ineficazes”.28 O inquérito também referiu que a 
maioria das pessoas que presenciou os incidentes foi re-
lutante em intervir, com apenas 14% das vítimas a relatar 
que as testemunhas tinham intervindo.29

O vídeo de segurança de um ataque físico em Novem-
bro de 2019 contra uma mulher muçulmana grávida em 
Sidney por um homem que gritou “vocês, muçulmanos, 
destruíram a minha mãe” provocou indignação em toda a 
Austrália. O homem, a quem tinha sido diagnosticada es-
quizofrenia, foi condenado à prisão em Outubro de 2020.30

O carro de uma família muçulmana foi alvo de graffiti isla-
mofóbicos e de uma suástica.31 Um homem causou danos 
significativos dentro de uma mesquita turca em Sidney, 
em Outubro de 2020. O presidente da Fundação Cultural 
Turca Gallipoli disse que a mesquita se tinha tornado um 

alvo de “sentimentos anti-muçulmanos ou anti-turcos”.32

Numa nota positiva, a construção de uma mesquita em 
Bendigo (Victoria) começou em Julho de 2019, após seis 
anos de controvérsia.33

Os Australianos foram autorizados a assistir aos servi-
ços religiosos em Novembro de 2020, após mais de 100 
dias de restrições devido à pandemia do coronavírus.34 
O Governo proibiu temporariamente os líderes religiosos 
de administrarem pessoalmente os últimos ritos ou outros 
sacramentos em fim de vida.35

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Parece que não houve restrições governamentais signifi-
cativas novas ou acrescidas à liberdade religiosa durante 
o período em análise. A adopção da Lei sobre a Discri-
minação Religiosa pode resultar numa maior protecção 
para alguns crentes, particularmente no que diz respeito à 
liberdade de expressão e objecção de consciência.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A liberdade religiosa é protegida na Áustria através de 
uma combinação de leis, tratados, convenções, junta-
mente com a Lei Constitucional Federal e a Lei Básica do 
Estado sobre os Direitos Gerais dos Cidadãos.1 A liberda-
de religiosa inclui o direito de aderir, abandonar ou abster-
-se de pertencer a qualquer igreja ou comunidade religio-
sa.2 O direito de praticar a própria religião individualmente 
ou em comunidade com outros através do culto, ensino, 
oração e observância dos costumes religiosos é garantido 
a todos.3 

O artigo 7.º da Constituição e o artigo 2.º da Lei Básica 
do Estado sobre os Direitos Gerais dos Cidadãos4 esta-
belecem que todos os cidadãos são iguais perante a lei e 
que os privilégios baseados na religião são proibidos. A 
liberdade de expressão, crença e consciência são prote-
gidas.5 A lei permite a realização de um serviço alternativo 
ao serviço militar para os objectores de consciência.6

A lei penal7 proíbe a “perturbação da prática da religião” 
(artigo 189.º). Há penas agravadas para danos ou roubo 
de locais dedicados ao culto religioso ou de objectos sa-
grados (artigos 126.º e 128.º). 

A lei austríaca sobre blasfémia “de facto” prevê que “Qual-
quer pessoa que deprecie ou ridicularize publicamente 
uma pessoa ou coisa que seja objecto de culto de uma 
igreja doméstica ou sociedade religiosa, ou uma doutri-
na, [ou outro] comportamento” pode ser objecto de acu-
sações criminais (artigo 188.º). Em Outubro de 2018, o 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem decidiu sobre 
a compatibilidade desta lei com o direito à liberdade de 
expressão nos termos do artigo 10.º da Convenção para 
a Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais. No caso E.S. v. Áustria, o requerente ti-
nha sido condenado ao abrigo do artigo 188.º do código 
austríaco, sugerindo que Maomé, o Profeta do Islão, tinha 
“tendências pedófilas” por “se referir a um casamento de 
Maomé com Aisha, uma menina de 6 anos, consumado 
quando ela tinha 9 anos”. O Tribunal Europeu considerou 
que os tribunais austríacos “não ultrapassaram a sua – 
ampla – margem de apreciação” e estavam “numa melhor 
posição para avaliar que declarações eram susceptíveis 
de perturbar a paz religiosa no seu país”.8 

A secção 283 do código penal proíbe o discurso de ódio: 
incitamento público ao ódio contra uma pessoa ou grupo 
(incluindo igrejas ou sociedades religiosas), ou insulto a 
essa pessoa ou grupo “com a intenção de violar [a sua] 
dignidade humana”. Em Dezembro de 2020, o Conselho 
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Muçulmanos

ÁUSTRIA
Federal aprovou por uma estreita margem um pacote le-
gislativo que incluía uma lei de combate ao discurso de 
ódio online que exigiria plataformas online (se preenches-
sem determinados critérios) para bloquear conteúdos ile-
gais dentro de um período especificado. A lei entrou em 
vigor a 1 de Janeiro de 2021.9

A Áustria é um estado secular e o sistema legal é neutro 
em termos religiosos.10 Por razões históricas, a Áustria 
mantém uma relação especial com a Igreja Católica Ro-
mana, regulada pela Concordata de 1933 com a Santa Sé 
e outras leis, que inclui acordos especiais sobre questões 
educativas e financeiras.11

No âmbito da lei, os grupos religiosos estão divididos em 
três categorias (por ordem decrescente de estatuto): Igre-
jas e sociedades religiosas oficialmente reconhecidas, co-
munidades religiosas confessionais, e associações.12 As 
sociedades religiosas reconhecidas oficialmente têm 
direito a praticar o culto em público, a administrar de 
forma autónoma os seus assuntos internos, a fundar 
escolas privadas (apoiadas financeiramente pelo Estado) 
e a disponibilizar instrução religiosa com financiamento 
público em escolas privadas e públicas. O reconhecimento 
legal concede a uma Igreja ou comunidade religiosa 
o estatuto de pessoa colectiva e capacidade jurídica 
privada.13 

Para serem reconhecidos como igrejas ou comunidades 
religiosas, os grupos devem ter sido reconhecidos como 
tal antes de 1998, ou ter um número de membros equiva-
lente a 0,2% da população e existir há 20 anos (10 dos 
quais como grupo organizado, e cinco como “comunidade 
confessional”).14 

Os grupos religiosos não reconhecidos como sociedades 
podem pedir o reconhecimento como “comunidades con-
fessionais”. Isto concede-lhes um certo nível de estatuto 
legal, mas sem os benefícios financeiros, de imigração e 
educativos disponíveis às sociedades religiosas reconhe-
cidas. Os grupos devem ter pelo menos 300 membros e 
submeter os seus estatutos e uma descrição escrita da 
sua doutrina religiosa. O Gabinete dos Assuntos Religio-
sos (na Chancelaria Federal) determina se um grupo se 
qualifica como comunidade confessional.15

A instrução religiosa é obrigatória até aos 14 anos e é fi-
nanciada com fundos públicos de forma proporcional para 
as crianças que pertençam a uma das sociedades religio-
sas oficialmente reconhecidas. Algumas escolas disponi-
bilizam aulas de ética para alunos que optem por não ter 

aulas de educação religiosa. Tanto as aulas de religião 
como as de ética incluem uma explicação dos princípios 
dos diferentes grupos religiosos.16

Em Dezembro de 2020, o tribunal constitucional revogou 
uma proibição geral do suicídio assistido, sustentando 
que tal proibição violava o “direito à autodeterminação”.17 
Os bispos católicos austríacos reagiram à decisão, que 
não permite a eutanásia mas permitiria algumas formas 
de “morte assistida”, apelando a que o Parlamento tra-
balhe em legislação alternativa para se opor à decisão e 
“aumentar a disponibilidade de instalações de cuidados 
paliativos para os idosos”.18

Ainda em Dezembro de 2020, o tribunal constitucional 
também considerou inconstitucional uma lei que proibia 
as crianças da escola primária de usarem “vestuário reli-
gioso que cobrisse a cabeça”. Uma vez que a cobertura 
para a cabeça usada pelos rapazes sikh ou os kipá judeus 
tinham sido excluídos da lei, o tribunal decidiu que “a proi-
bição selectiva... se aplica exclusivamente às alunas mu-
çulmanas, separando-as assim, de forma discriminatória, 
dos outros alunos”.19

Após anos de ameaças do Governo austríaco de encer-
rar o Centro Internacional para o Diálogo Inter-religioso 
e Intercultural, financiado pelo rei Abdullah bin Abdulaziz, 
devido a violações dos direitos humanos na Arábia Sau-
dita, em Junho de 2020 houve relatos de que o Centro se 
mudaria para Genebra. No entanto, em Outubro de 2020, 
a organização continuava a funcionar na Áustria.

Na sequência de um ataque terrorista cometido por um 
extremista islâmico em Novembro de 2020, o Gabinete 
“aprovou uma vasta gama de medidas anti-terrorismo 
destinadas a colmatar as falhas de segurança identifi-
cadas após” o ataque. “Vamos criar uma infracção penal 
chamada ‘islamismo político’ a fim de podermos tomar 
medidas contra aqueles que não são terroristas em si, 
mas que criam terreno fértil para eles”, escreveu o Chan-
celer Sebastian Kurz no Twitter após a reunião do Ga-
binete.20 Contudo, a expressão “islamismo político” foi 
alterada para “associação extremista com motivações re-
ligiosas”. O registo de todos os imãs do país foi também 
incluído nas medidas, bem como a proibição de símbo-
los associados a organizações extremistas (incluindo de 
extrema-direita e islamistas).21 As autoridades atacaram 
igualmente alvos da Irmandade Muçulmana e alvos liga-
dos ao Hamas, num movimento que o ministro do Interior 
disse que “não visava os Muçulmanos ou o Islão como 
uma comunidade religiosa. Pelo contrário, estas medidas 
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destinam-se também a proteger os Muçulmanos, cuja re-
ligião é abusada para efeitos de uma ideologia hostil à 
Constituição”.22

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a respon-
sabilidade pelo ataque terrorista de Novembro de 2020 
perto de uma sinagoga em Viena.23 Segundo relatos dos 
meios de comunicação social austríacos, o atirador, que 
tinha uma condenação anterior por terrorismo e tinha “en-
ganado” as autoridades, convencendo-as de que tinha 
concluído com sucesso um “programa de desradicaliza-
ção”,24 visou também um grupo de jovens católicos reuni-
dos numa igreja próxima. Quando as suas tentativas de 
entrar no edifício não tiveram sucesso, foi baleado pela 
polícia.25 Na sequência do ataque, as autoridades ordena-
ram o aumento das medidas de segurança em torno das 
igrejas e sinagogas em todos os estados federais.26

O Observatório da Intolerância Contra os Cristãos (OIDAC) 
relatou 28 incidentes anti-cristãos na Áustria, incluindo 
assaltos, roubos, fogo posto e vandalismo de igrejas e es-
tátuas cristãs públicas durante o período abrangido pelo 
relatório.27 Os incidentes relatados incluíram graffitis num 
edifício de apartamentos dizendo “Morte aos cristãos” e 
louvando o atirador do ataque terrorista de Novembro de 
2020,28 uma série de incidentes anti-católicos em Outu-
bro de 2020, incluindo um ataque físico a uma religiosa 
católica por um afegão de 19 anos em Graz, a invasão 
de uma igreja em Viena por um grupo gritando “Allahu 
Akbar”, e um afegão a gritar “slogans islâmicos” na Cate-
dral de Santo Estêvão.29 Houve duas ameaças de bomba 
por telefone contra a Catedral de Viena, em 2019.30

De acordo com os relatórios da OSCE/ODHIR (Organiza-
ção para a Segurança e Cooperação na Europa/Gabinete 
das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos) 
de 2018 e 2019, a polícia austríaca ainda não regista nem 
denuncia crimes ou incidentes de ódio anti-cristãos. No 
entanto, em Novembro de 2020, a base de dados de regis-
to policial online foi actualizada para permitir aos agentes 
registar os motivos de preconceito, incluindo a religião.31 
As contribuições com informação por parte da socieda-
de civil, assim como da Santa Sé, para 2018 incluíram 
seis ataques contra a propriedade, quatro ataques contra 
pessoas e três ameaças.32 Em 2019, houve nove crimes 
contra a propriedade, dois ataques contra pessoas e uma 
ameaça relatada por organizações da sociedade civil.33

A polícia austríaca denunciou 28 crimes anti-muçulmanos 
em 2018 à OSCE para inclusão no relatório de crimes de 
ódio. Os incidentes não foram divididos por tipo de crime. 
As contribuições da sociedade civil com dados relativos 
ao mesmo ano incluíram 56 crimes contra a proprieda-
de (a maioria dos quais eram graffiti anti-muçulmanos em 
muros de ruas públicas, casas, escolas e universidades, 
transportes públicos e muros de lojas). Foram relatados 
cinco ataques contra pessoas, todos eles contra mulheres 
muçulmanas, e uma ameaça a uma família muçulmana 
que foi ameaçada e assediada até ser obrigada a mudar-
-se.34 

Relativamente a 2019, as autoridades reportaram seis 
crimes de ódio anti-muçulmanos não especificados. Gru-
pos da sociedade civil reportaram 113 incidentes, 82 dos 
quais relacionados com propriedades, 21 ataques a pes-
soas e 10 ameaças. Tal como no ano anterior, a maioria 
dos ataques físicos foram contra mulheres muçulmanas 
que usam o véu. A associação de documentação anti-
-racismo e islamofobia Zara relatou um forte aumento de 
incidentes anti-muçulmanos (incluindo online) na sequên-
cia do ataque terrorista de Novembro de 2020 em Viena. 
Um porta-voz disse que as mulheres que usam véu fo-
ram particularmente afectadas. E deram o exemplo de um 
homem que gritou “Terrorista! Terrorista!” a uma mulher 
numa estação de caminhos de ferro.35

Segundo o relatório de crimes de ódio da OSCE, a polícia 
reportou 49 crimes anti-semitas em 2018.36 Os inciden-
tes não foram divididos por tipo de crime. Relativamente 
a 2019, os números oficiais incluíram 30 crimes de ódio 
anti-semitas. A Comunidade Judaica de Viena e o Fórum 
contra o anti-semitismo relataram que os incidentes an-
ti-semitas aumentaram 9,5% de 2017 a 2019, com 550 
incidentes (incluindo seis ataques físicos, 18 ameaças, 78 
incidentes relacionados com propriedades).37 

Os incidentes durante o período abrangido pelo relatório 
incluíram o já mencionado ataque terrorista em Novembro 
de 2020 perto da sinagoga da cidade, uma série de cri-
mes anti-semitas em Graz em Agosto de 2020, incluindo 
um ataque físico ao presidente da comunidade judaica de 
Graz e um graffiti “Free Palestine” na sinagoga. Durante 
uma conferência de imprensa, o agressor foi identificado 
como um “cidadão sírio com motivação islâmica”. O mi-
nistro da Cultura e Integração afirmou: “O anti-semitismo, 
seja qual for a sua forma, é um ataque à nossa comuni-
dade de valores e temos a responsabilidade histórica de 
o combater”.38
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Os regulamentos para encontros religiosos durante a pan-
demia do coronavírus em 2020 e 2021 foram em grande 
parte o resultado de acordos entre as comunidades reli-
giosas e o Governo, e incluíram requisitos de distancia-
mento e higiene, proibição de cantar e adiamento de ritos 
religiosos, tais como casamentos.39

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período abrangido pelo relatório, houve várias actuali-
zações legislativas que podem afectar tangencialmente a 

liberdade religiosa na Áustria, incluindo o registo de imãs 
e a criminalização do “extremismo por motivos religiosos”. 
O regulamento do discurso de ódio online, combinado 
com a lei austríaca sobre blasfémia de facto, pode inibir as 
críticas às ideologias religiosas, bem como às ideologias 
progressistas relacionadas com o género, a sexualidade 
ou o casamento. Parece haver um risco crescente de into-
lerância da sociedade para com as religiões maioritárias e 
minoritárias. O aumento do anti-semitismo e dos ataques 
contra locais cristãos é uma tendência preocupante, mas 
que o Governo parece estar desejoso de abordar.



80  | ACN - Aid to the Church in Need

NOTAS
1  Österreichische Bundesverfassung 1920 (reinst. 1945, rev. 2019), Rechtsinformationssystem des Bundes, https://www.ris.bka.gv.at/
GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138; Gesamte Rechtsvorschrift für Staatsgrundgesetz über die allgemei-
nen Rechte der Staatsbürger, Rechtsinformationssystem des Bundes, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&-
Gesetzesnummer=10000006 “Grundrechte in Bezug auf Religionsausübung,” Oesterreich.gv.at, https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oes-
terreich/kirchenein___austritt_und_religionen/Seite.820011.html (todas as ligações acedidas a 15 de Janeiro de 2021).

2  “Grundrechte in Bezug auf Religionsausübung,” ibid.

3  Ibid.

4  Gesamte Rechtsvorschrift für Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, Rechtsinformationssystem des Bundes, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006 (acedido a 15 de Janeiro de 2021).

5  Gesamte Rechtsvorschrift für Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, artigos 13.º e 14.º, op. cit.

6  Bundesgesetz über den Zivildienst 1986, Rechtsinformationssystem des Bundes, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfra-
ge=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005603 (acedido a 15 de Janeiro de 2021).

7  Gesamte Rechtsvorschrift für Strafgesetzbuch 1974, Rechtsinformationssystem des Bundes, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296 (acedido a 14 de Janeiro de 2021).

8  E.S. v. Austria, European Court of Human Rights, No. 38450/12, 25 de Outubro de 2018, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187188 
(acedido a 14 de Janeiro de 2021).

9  Kommunikationsplattformen-Gesetz; KommAustria-Gesetz, Änderung 2020, Parlament Republik Österreich, https://www.parlament.gv.at/
PAKT/VHG/XXVII/I/I_00463/fnameorig_848584.html; “Bundesrat gibt grünes Licht für Gesetzespaket gegen Hass im Netz”, Parlament Republik Ös-
terreich, 17 de Dezembro de 2020, https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK1452/#XXVII_I_00463 (ambos acedidos a 14 de Janeiro de 
2021).

10  “Grundrechte in Bezug auf Religionsausübung”, ...

11  Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und der Republik Österreich samt Zusatzprotokoll 1933 (rev. 1960), Rechtsinformationssystem 
des Bundes, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009196 (acedido a 15 de Janeiro de 
2021). 

12  “Gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften”, Oesterreich.gv.at, https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oester-
reich/kirchenein___austritt_und_religionen/3/Seite.820015.html (acedido a 15 de Janeiro de 2021).

13  Gesamte Rechtsvorschrift für Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, artigo 15.º, op. cit.

14  “Gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften”, op. cit.

15  “Staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaften”, Oesterreich.gv.at, https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterre-
ich/kirchenein___austritt_und_religionen/3/Seite.820016.html (acedido a 16 de Janeiro de 2021).

16  Gesamte Rechtsvorschrift für Religionsunterrichtsgesetz 1949 (rev. 2017), Rechtsinformationssystem des Bundes, https://www.ris.bka.
gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009217 (acedido a 16 de Janeiro de 2021).

17  Rahul Garg, “Austria Constitutional Court strikes down ban on assisted death”, Jurist, 14 de Dezembro de 2020, https://www.jurist.org/
news/2020/12/austria-constitutional-court-strikes-down-ban-on-assisted-death/ (acedido a 16 de Janeiro de 2021).

18  “Austria: i vescovi reagiscono alla sentenza della Corte che depenalizza il suicidio assistito. ‘Uno schiaffo in faccia all’umanità. Proteggere 
il diritto alla vita’”, Agenzia d’informazione, 14 de Dezembro de 2020, https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/14/austria-i-vescovi-reagiscono-alla-
-sentenza-della-corte-che-depenalizza-il-suicidio-assistito-uno-schiaffo-in-faccia-allumanita-proteggere-il-diritto-alla-vita/ (acedido a 16 de Janeiro de 
2021).

19  “Austria court overturns primary school headscarf ban”, BBC, 11 de Dezembro de 2020, https://www.bbc.com/news/world-europe-55277840 
(acedido a 16 de Janeiro de 2021).

20  “Austrian Cabinet agrees to broad new anti-terror measures”, Associated Press, 11 de Novembro de 2020, https://apnews.com/article/
terrorism-europe-austria-vienna-f9b77f10e16a7e3f10ec051a68ea6a45 (acedido a 18 de Janeiro de 2021).

21  Davis VanOpdorp, “Austria calls for European register of Muslim imams”, Deutsche Welle, 2 de Janeiro de 2021, https://www.dw.com/en/
austria-calls-for-european-register-of-muslim-imams/a-56114597 (acedido a 18 de Janeiro de 2021).

22  “Austria: Police raid Muslim Brotherhood, Hamas-linked targets”, Deutsche Welle, 9 de Novembro de 2020, https://www.dw.com/en/aus-
tria-police-raid-muslim-brotherhood-hamas-linked-targets/a-55542480 (acedido a 17 de Janeiro de 2021).

23  Christoph Budin, “Terrorist hatte katholische Jungschar im Visier”, Kronen Zeitung, 27 de Novembro de 2020, https://www.krone.at/2285793 
(acedido a 17 de Janeiro de 2021).

24  “Vienna Shooting Suspect Had Previous Terrorism Conviction”, Wall Street Journal, 3 de Novembro de 2020, https://www.wsj.com/articles/
vienna-terrorist-attacker-who-killed-four-is-named-as-kujtim-fejzulai-11604401398 (acedido a 18 de Janeiro de 2021).

25  “Terrorist hatte katholische Jungschar im Visier”, op. cit.

26  Stephan Löwenstein, “Österreich will Kirchen besser bewachen”, Frankfurter Allgemeine, 29 de Novembro de 2020, https://www.faz.net/
aktuell/politik/ausland/nach-terroranschlag-oesterreich-will-kirchen-besser-bewachen-17076746.html (acedido a 17 de Janeiro de 2021).

ÁU
STR

IA

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/kirchenein___austritt_und_religionen/Seite.820011.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/kirchenein___austritt_und_religionen/Seite.820011.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000006
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005603
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005603
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-187188
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00463/fnameorig_848584.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_00463/fnameorig_848584.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009196
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/kirchenein___austritt_und_religionen/3/Seite.820015.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/kirchenein___austritt_und_religionen/3/Seite.820015.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/kirchenein___austritt_und_religionen/3/Seite.820016.html
https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/kirchenein___austritt_und_religionen/3/Seite.820016.html
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009217
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009217
https://www.jurist.org/news/2020/12/austria-constitutional-court-strikes-down-ban-on-assisted-death/
https://www.jurist.org/news/2020/12/austria-constitutional-court-strikes-down-ban-on-assisted-death/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/14/austria-i-vescovi-reagiscono-alla-sentenza-della-corte-che-depenalizza-il-suicidio-assistito-uno-schiaffo-in-faccia-allumanita-proteggere-il-diritto-alla-vita/
https://www.agensir.it/quotidiano/2020/12/14/austria-i-vescovi-reagiscono-alla-sentenza-della-corte-che-depenalizza-il-suicidio-assistito-uno-schiaffo-in-faccia-allumanita-proteggere-il-diritto-alla-vita/
https://www.bbc.com/news/world-europe-55277840
https://apnews.com/article/terrorism-europe-austria-vienna-f9b77f10e16a7e3f10ec051a68ea6a45
https://apnews.com/article/terrorism-europe-austria-vienna-f9b77f10e16a7e3f10ec051a68ea6a45
https://www.dw.com/en/austria-calls-for-european-register-of-muslim-imams/a-56114597
https://www.dw.com/en/austria-calls-for-european-register-of-muslim-imams/a-56114597
https://www.dw.com/en/austria-police-raid-muslim-brotherhood-hamas-linked-targets/a-55542480
https://www.dw.com/en/austria-police-raid-muslim-brotherhood-hamas-linked-targets/a-55542480
https://www.krone.at/2285793
https://www.wsj.com/articles/vienna-terrorist-attacker-who-killed-four-is-named-as-kujtim-fejzulai-11604401398
https://www.wsj.com/articles/vienna-terrorist-attacker-who-killed-four-is-named-as-kujtim-fejzulai-11604401398
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-terroranschlag-oesterreich-will-kirchen-besser-bewachen-17076746.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nach-terroranschlag-oesterreich-will-kirchen-besser-bewachen-17076746.html


81Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

ÁUSTRIA
27  “Search Results: Austria”, Observatório de Intolerância e Discriminação contra os Cristãos na Europa (OIDAC), https://www.intoler-
anceagainstchristians.eu/index.php?id=3&txtSearch=&radSearchFilterType=cases&selCountry=2&selTimeFrame=&txtDateStart=&txtDateStop=#-
searchResults (acedido a 17 de Janeiro de 2021).

28  “’Tod den Christen’ – Drohungen erschüttern Gemeindebau”, Heute, 28 de Novembro de 2020, https://www.heute.at/s/tod-den-christen-
-drohungen-erschuettern-gemeindebau-100114896 (acedido a 17 de Janeiro de 2021).

29  “Attacker of religious sister arrested amid spate of anti-Catholicism in Austria”, Catholic News Agency, 2 de Novembro de 2020, https://
www.catholicnewsagency.com/news/attacker-of-religious-sister-arrested-amid-spate-of-anti-catholicism-in-austria-92571 (acedido a 17 de Janeiro de 
2021).

30  “Two Telephone Bomb Threats against Vienna Cathedral in a Week”, OIDACE, 29 de Dezembro de 2019, https://www.intoleranceagainst-
christians.eu/index.php?id=12&case=2742 (acedido a 17 de Janeiro de 2021).

31  Gabinete das Instituições Democráticas e de Direitos Humanos, “2019 Hate Crime Reporting – Austria”, Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa, https://hatecrime.osce.org/austria?year=2019  (acedido a 17 de Janeiro de 2021).

32  Gabinete das Instituições Democráticas e de Direitos Humanos, “2018 Hate Crime Reporting – Austria”, Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa, https://hatecrime.osce.org/austria?year=2018  (acedido a 17 de Janeiro de 2021).

33  Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos, “2019 Hate Crime Reporting – Austria”, op. cit.

34  Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos, “2018 Hate Crime Reporting – Austria”, op. cit.

35  “Über 60 Meldungen über antimuslimischen Rassismus seit Wien-Anschlag”, Der Standard, 13 de Novembro de 2020, https://www.ders-
tandard.at/story/2000121679402/ueber-60-meldungen-ueber-antimuslimischen-rassismus-seit-wien-anschlag (acedido a 18 de Janeiro de 2021).

36  Gabinete das Instituições Democráticas e dos Direitos Humanos, “2018 Hate Crime Reporting – Austria”, op. cit.

37  “550 antisemitische Vorfälle im Jahr 2019 gemeldet”, Israelitische Kultusgemeinde Wien, 5 de Junho de 2020, https://www.ikg-wien.at/
ab2019/ (acedido a 16 de Janeiro de 2021).

38  “Islamic Motivatd Offender Attacked Synagogue in Graz”, Vindobona, 25 de Agosto de 2020, https://www.vindobona.org/article/islamic-mo-
tivated-offender-attacked-synagogue-in-graz (acedido a 17 de Janeiro de 2021).

39  “Corona: Kirchen und Religionen verschärfen Maßnahmen”, OTS, 1 de Novembro de 2020, https://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20201101_OTS0049/corona-kirchen-und-religionen-verschaerfen-massnahmen?fbclid=IwAR1epEAdBTHrjY05enr8vim_7KtAJim_uY8JRK-
fs7-L-yN045T0GerGQjNQ (acedido a 16 de Janeiro de 2021).

https://www.heute.at/s/tod-den-christen-drohungen-erschuettern-gemeindebau-100114896
https://www.heute.at/s/tod-den-christen-drohungen-erschuettern-gemeindebau-100114896
https://www.catholicnewsagency.com/news/attacker-of-religious-sister-arrested-amid-spate-of-anti-catholicism-in-austria-92571
https://www.catholicnewsagency.com/news/attacker-of-religious-sister-arrested-amid-spate-of-anti-catholicism-in-austria-92571
https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=2742
https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=12&case=2742
https://hatecrime.osce.org/austria?year=2019
https://hatecrime.osce.org/austria?year=2018
https://www.derstandard.at/story/2000121679402/ueber-60-meldungen-ueber-antimuslimischen-rassismus-seit-wien-anschlag
https://www.derstandard.at/story/2000121679402/ueber-60-meldungen-ueber-antimuslimischen-rassismus-seit-wien-anschlag
https://www.ikg-wien.at/ab2019/
https://www.ikg-wien.at/ab2019/
https://www.vindobona.org/article/islamic-motivated-offender-attacked-synagogue-in-graz
https://www.vindobona.org/article/islamic-motivated-offender-attacked-synagogue-in-graz
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201101_OTS0049/corona-kirchen-und-religionen-verschaerfen-massnahmen?fbclid=IwAR1epEAdBTHrjY05enr8vim_7KtAJim_uY8JRKfs7-L-yN045T0GerGQjNQ
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201101_OTS0049/corona-kirchen-und-religionen-verschaerfen-massnahmen?fbclid=IwAR1epEAdBTHrjY05enr8vim_7KtAJim_uY8JRKfs7-L-yN045T0GerGQjNQ
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201101_OTS0049/corona-kirchen-und-religionen-verschaerfen-massnahmen?fbclid=IwAR1epEAdBTHrjY05enr8vim_7KtAJim_uY8JRKfs7-L-yN045T0GerGQjNQ


82  | ACN - Aid to the Church in Need

AZ
ER

BA
IJÃ

O

 Área

86,600  Km2

PIB per capita

15,847 US$

População

10,099,743
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
26.6

RELIGIÃO
Outras

Cristãos0.2%
2.4%

Agnóstico
1.2%

Muçulmanos
96.2%

AZERBAIJÃO

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Embora a Constituição do Azerbaijão reconheça o direito 
à “liberdade de consciência e religião” (artigo 48.º, n.º 1),1 
a Lei da Liberdade de Crença Religiosa de 2009 impôs 
restrições à prática religiosa livre, requerendo que as or-
ganizações religiosas se registem junto do Comité Estatal 
para o Trabalho com Associações Religiosas e definindo 
um sistema restrito de censura a toda a literatura religiosa 
importada, vendida e distribuída no país.2 O Estado man-
tém um controlo rigoroso sobre os Muçulmanos e apenas 
as comunidades que pertencem ao Conselho Muçulmano 
do Cáucaso (CMC) têm o direito legal de existir, com o 
CMC a supervisionar as suas actividades, incluindo a for-
mação e nomeação de imãs, o acompanhamento regular 
dos sermões e a organização de peregrinações a Meca.3

A lei contra o extremismo religioso, adoptada em Dezem-
bro de 2015,4 deu poderes ilimitados às autoridades na 
luta contra o radicalismo. Contudo, o facto de a actividade 
extremista ser definida de forma vaga não oferece garan-
tias adequadas contra a aplicação excessiva e arbitrária 
da lei.5

Ainda não foi adoptada uma lei sobre uma alternativa 

civil ao serviço militar para objectores de consciência por 
motivos religiosos, em aplicação do artigo 76.º (n.º 2)6 da 
Constituição. A importância desta lei foi reiterada no Par-
lamento a 30 de Março de 2020 pelo deputado Siyavush 
Novruzov, vice-secretário executivo do partido do Gover-
no.7

Numa nota positiva, as alterações ao Código Penal entr-
aram em vigor a 1 de Junho de 2020. Estas flexibilizam as 
sanções impostas para a produção, venda e distribuição 
de material religioso sem autorização do Estado nos ter-
mos do artigo 167.º, n.º 2, prevendo a possibilidade de 
liberdade restritiva como alternativa à pena de prisão.8

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O Azerbaijão é um país composto por vários grupos ét-
nicos, culturais, linguísticos e religiosos. O presidente 
do Azerbaijão, Ilham Aliyev, observou que o pluralismo 
étnico-cultural do país é o seu maior trunfo.9 O Governo 
promoveu várias iniciativas e eventos para fomentar o 
diálogo intercultural e inter-religioso, incluindo a Segun-
da Cimeira de Líderes Religiosos Mundiais realizada em 
Baku em Novembro de 2019, que reuniu altos líderes reli-
giosos e políticos de 70 países.10 Todos os anos, o Fundo 
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de Reserva Presidencial financia vários grupos religiosos, 
nomeadamente o Conselho Muçulmano do Cáucaso, as 
Igrejas Ortodoxa e Católica, bem como várias comuni-
dades judaicas e udi.11

As relações com a Igreja Católica são boas, como com-
provado durante uma visita ao Vaticano do presidente Il-
ham Aliyev em Fevereiro de 2020.12 Outros grupos religio-
sos considerados tradicionais, incluindo judeus, cristãos 
ortodoxos e grupos islâmicos associados ao Conselho 
Muçulmano do Cáucaso, actuam também num clima de 
respeito e tolerância religiosa; a situação é mais complexa 
para os grupos não tradicionais, que estão rodeados de 
suspeita e desconfiança.13

Contudo, 2019 também assistiu a alguns desenvolvimen-
tos positivos e a um maior respeito pela liberdade reli-
giosa. Houve menos represálias e ataques contra as co-
munidades baptistas e as Testemunhas de Jeová. Após 
25 anos de espera, a comunidade baptista de Aliabad 
foi finalmente autorizada a realizar cultos religiosos. Em 
Janeiro de 2020, embora não tenha concedido à comu-
nidade qualquer estatuto legal, o Comité Estatal para o 
Trabalho com Associações Religiosas informou o Pastor 
Hamid Shabanov de que não tinha qualquer objecção a 
que os membros se reunissem todos os sábados durante 
duas horas num edifício específico no pátio da sua casa.14

Em Novembro de 2018, as Testemunhas de Jeová em 
Baku foram finalmente registadas. A comunidade de Gan-
ja (Ganca) ainda permanece sem reconhecimento estatal, 
apesar das suas tentativas de registo desde 2010. Con-
tudo, também aqui, os funcionários do Comité disseram 
que os fiéis podiam reunir-se desde que avisassem atem-
padamente.15

No final de 2019, o Comité Estatal para o Trabalho com 
Associações Religiosas tinha registado 34 comunidades 
(31 muçulmanas e três cristãs) num total de 941, incluindo 
35 não muçulmanas.16

Apesar destes desenvolvimentos positivos importantes, a 
prática religiosa livre ainda enfrenta obstáculos. O siste-
ma de censura muito restritivo do país é uma fonte de 
problemas, apesar de uma diminuição dos incidentes 
em comparação com os anos anteriores. Ilya Zenchen-
ko, líder da União Baptista no Azerbaijão, disse que o 
único incidente conhecido que afectou os Baptistas em 
2019 envolveu um casal, Safqan e Gulnar Mammadov. 
Em Fevereiro de 2019, o seu filho levou alguns folhetos 
cristãos para a escola, que entregou aos colegas.17 A polí-

cia interrogou a mãe, Gulnar Mammadova, durante seis 
horas, tendo depois apreendido mais de 100 brochuras e 
livros cristãos não autorizados na casa do casal. A 16 de 
Abril de 2019, ambos os pais foram considerados culpa-
dos e multados em 1.500 manats (748 €), o equivalente 
a três meses de salário. Mais tarde, perderam também 
o recurso.18 Em Setembro de 2019, Kamran Huseynzade 
foi multado em 2.200 manats (1080 €) por vender livros 
religiosos no exterior de uma mesquita de Baku sem au-
torização estatal. Os livros foram confiscados.19

Embora as rusgas a encontros religiosos tenham abranda-
do durante o ano passado, os encontros não autorizados 
continuaram a ser penalizados. Três protestantes, Samir 
Ismayilov, Ismat Azizov e Jalil Rahimli, foram multados em 
1.500 manats (748€) cada um por terem realizado uma 
reunião de estudo bíblico na cidade de Sheki em Dezem-
bro de 2018.20 Três muçulmanos, Vugar Mammadov, Rauf 
Majidov e Qanbar Zeynalov, foram multados entre 1.200 e 
2.000 manats (748€ -997€) por realizarem uma reunião 
religiosa numa casa privada na cidade de Agsu, em Se-
tembro de 2018. 21

As Testemunhas de Jeová relataram 17 incidentes en-
volvendo os seus membros entre Setembro de 2018 e 
Agosto de 2019.22 Num caso, uma testemunha de Jeová 
foi interrogada e detida durante 12 horas numa esquadra 
de polícia em Khachmaz, em Fevereiro de 2019.23 Gul-
naz Nasirova recebeu um tratamento semelhante em 
Lankaran, quando foi levada à força para a esquadra da 
polícia em Abril de 2019 para um interrogatório que durou 
cinco horas, durante as quais foi insultada e ameaçada.24

Em Julho e Setembro de 2018, dois objectores de con-
sciência, Emil Mehdiyev e Vahid Abilov, foram conde-
nados a uma pena de prisão suspensa de um ano por 
não terem cumprido o serviço militar.25 Os seus recursos 
foram rejeitados em Abril de 2019.26 Não houve outros 
procedimentos criminais contra crentes religiosos recruta-
dos em 2019.27 Em Outubro de 2019, o Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem decidiu a favor de cinco teste-
munhas de Jeová objectoras de consciência condenadas 
entre 2007 e 2013, ordenando ao Governo do Azerbaijão 
que pagasse €38.269 (37.394€) aos requerentes, como 
compensação e pagamento de despesas legais.28

Embora a discriminação religiosa seja formalmente proibi-
da, Rahim Akhundov, funcionário do Parlamento do Azer-
baijão, queixou-se de ter sido despedido do Departamen-
to de Relações Internacionais em Dezembro de 2018, por 
ordem da polícia secreta, após 20 anos de serviço, por 
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ser cristão. Após o Tribunal de Recurso de Baku, a 10 de 
Junho de 2020, ter rejeitado o seu pedido de anulação 
do despedimento, Akhundov disse que iria recorrer para o 
Supremo Tribunal.29

O uso de um hijab também pode levar à discriminação no 
local de trabalho. Mulheres muçulmanas disseram ter tido 
dificuldade em encontrar trabalho,30 notando que continua 
em vigor uma proibição não oficial da utilização do hijab 
nos gabinetes governamentais e nas escolas.31

Ao longo dos anos, o medo do extremismo levou a mui-
tas detenções e condenações por suspeita de terrorismo. 
Após incidentes violentos na cidade de Ganja em Julho 
de 2018, que o Governo culpou considerando tratar-se de 
uma conspiração de xiitas extremistas para desestabilizar 
o país, 57 pessoas foram julgadas e condenadas a penas 
de prisão que variaram entre 18 meses e 18 anos.32 Ac-
tualmente, cerca de 45 activistas religiosos ainda estão 
presos, a maioria dos quais são membros do Movimento 
de Unidade Muçulmana (MUM), com acusações contro-
versas e condenados a penas de prisão até 20 anos.33 
Entre eles estão os líderes do MUM Taleh Bagirzade e 
Abbas Huseynov, que entraram em greve de fome em Fe-
vereiro de 2019 para protestar contra as pressões sem 
precedentes a que são alegadamente sujeitos na prisão.34

As organizações de direitos humanos acusam as auto-
ridades azeris de utilizarem o surto de COVID-19 para 
reprimir ainda mais a dissidência, com regulamentos es-
peciais anti-COVID-19 utilizados como arma para reprimir 
as críticas políticas.35  

NAGORNO-KARABAKH

A questão de Nagorno-Karabakh, uma região do Azerbai-
jão conquistada militarmente por separatistas apoiados 
pelos Arménios em 1994, continua por resolver. Recen-
temente, a situação deteriorou-se, com novos combates 

entre arménios e azeris, o que inevitavelmente teve reper-
cussões nas liberdades civis. 

No conflito, os locais de património cultural e religioso tor-
naram-se alvos privilegiados, sobretudo entre estes a Ca-
tedral de Shusha, um importante monumento histórico e 
religioso que foi atingido duas vezes por fogo de artilharia. 
Construída entre 1868 e 1887, a catedral dedicada a São 
Salvador foi reconstruída na década de 90 após a primei-
ra guerra de Nagorno-Karabakh, tornando-se um símbolo 
do renascimento da comunidade arménia. 36 O Arcebispo 
arménio Pargev Martirosyan acusou os azeris, que ne-
garam ter como alvo a catedral,37 de tentar “pisar os sím-
bolos da nossa fé” por despeito pelos “valores culturais, 
espirituais e religiosos” arménios.38 Uma igreja baptista 
também foi danificada por bombardeamentos.39 

Para muitos observadores, existe a preocupação de que 
a religião possa desempenhar um papel cada vez maior 
no conflito, especialmente desde a chegada de mercená-
rios sírios que combatem no lado azeri.40

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Os desafios criados por uma economia em crise, exacer-
bados pela pandemia da COVID-19 e pela guerra contra 
a Arménia desde Setembro de 2020, criaram um clima 
inquietante para a liberdade religiosa. Apesar de um clima 
político mais repressivo, houve alguns desenvolvimentos 
positivos, incluindo a libertação em Março de 2019 de 
mais de 50 presos políticos, bem como o registo de novas 
comunidades religiosas e a redução do número de rusgas 
e sanções contra a actividade religiosa aberta.41 Isto sus-
citou a esperança de que o Azerbaijão possa garantir com 
mais sucesso a liberdade religiosa no futuro.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
No seu preâmbulo, a Constituição1 destaca o respeito pe-
los valores cristãos e pelo Estado de direito. A Constitui-
ção também refere a supremacia de Deus e consagra os 
direitos e liberdades fundamentais do indivíduo.

O artigo 15.º da Constituição afirma que cada pessoa tem 
direito a ver os seus direitos e liberdades fundamentais 
protegidos, incluindo a liberdade de consciência, 
expressão, reunião e associação, sempre sujeitos ao 
respeito pelos direitos e liberdades dos outros e ao 
respeito pelo interesse público, sem distinção de raça, 
origem, opiniões políticas, cor, credo ou sexo.

O artigo 18.º refere o direito à objecção de consciência em 
relação ao serviço militar.

O artigo 22.º (n.º 1) da Constituição afirma que ninguém 
deve ser impedido de gozar a sua liberdade de consciên-
cia, incluindo a liberdade de pensamento e religião, a li-
berdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de 
manifestar e difundir as suas crenças através do culto, 
do ensino, da prática e da observância, seja individual ou 
colectivamente, em público ou em privado.

O artigo 22.º (n.º 2) afirma que ninguém que frequente 
um estabelecimento de ensino pode ser forçado a receber 
instrução religiosa ou a participar em cerimónias religio-
sas ou observância religiosa numa religião diferente da-
quela que professa sem o seu consentimento (ou o con-
sentimento do seu encarregado de educação em caso de 
menores de 18 anos).

O artigo 22.º (n.º 3) afirma que nenhuma entidade ou de-
nominação religiosa deve ser impedida ou ter dificuldades 
em disponibilizar educação religiosa aos seus membros, 
quer receba subsídios estatais ou não.

Finalmente, o artigo 22.º (n.º 4) afirma que ninguém pode 
ser forçado a prestar juramento contra as suas crenças ou 
de forma a ir contra a sua religião ou crenças.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A comunidade rastafariana exigiu que o direito ao uso re-
ligioso da canábis fosse reconhecido.2 Em Junho de 2019 
anunciaram planos para processar o Governo pela sua 
recusa em permiti-lo, argumentando que tal constitui uma 
violação do seu direito constitucional à liberdade religio-
sa.3
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BAHAMAS
Em Junho de 2019 foi realizada uma cerimónia para as-
sinalar o início da reconstrução da Igreja da Comunidade 
Baptista de Sião, que tinha sido destruída num incêndio. 
No evento estiveram presentes pastores de outras Igre-
jas.4

Várias Igrejas sediadas nos EUA vieram em auxílio dos 
Bahamianos após a devastação causada pelo furacão 
Dorian em Setembro de 2019.5

Em Novembro de 2019, os 130 anos de educação católi-
ca nas Baamas foram assinalados com celebrações.6

Em Março de 2020, as autoridades religiosas e civis to-
maram medidas para impedir a propagação da pandemia 
da COVID-19, incluindo o encerramento temporário de 
igrejas e outros locais de culto.7

Em Maio de 2020, o Bispo Walter Hanchell, presidente 
das Igrejas da Grande Comissão, queixou-se de que o 
Governo estava a dar prioridade “às empresas que pro-

movem vícios” em detrimento da Igreja, ao considerar a 
flexibilização das restrições ao confinamento.8

Nesse mesmo mês, o Governo permitiu a reabertura de 
igrejas sob estritas directrizes de distanciamento social. 
O primeiro passo foi autorizar os “serviços religiosos na 
modalidade de drive-up”, em que os paroquianos devem 
permanecer nos seus carros sem a possibilidade de rece-
berem a comunhão.9

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período em análise, não foram relatados incidentes de 
intolerância ou discriminação de grupos religiosos, excep-
to no que diz respeito à religião que promove o uso religio-
so da canábis e alega discriminação. A situação permane-
ce sem alterações significativas e as perspectivas para a 
liberdade religiosa são positivas no futuro próximo.

NOTAS
1  The Constitution of the Commonwealth of the Bahamas, http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCI-
PAL/1973/1973-1080/TheConstitution_1.pdf (acedido a 18 de Setembro de 2020). 

2  Ava Turnquest, “Rastafarians seek religious recognition for drug use”, The Tribune, 11 de Julho de 2018. http://www.tribune242.com/
news/2018/jul/11/rastafarians-seek-religious-recognition-drug-use/ (acedido a 9 de Abril de 2020). 

3  Ava Turnquest, “Rastafarians plan to sue for religious use of marijuana”, The Tribune, 14 de Junho de 2019. http://www.tribune242.com/
news/2019/jun/14/rastafarians-plan-sue-religious-use-marijuana/ (acedido a 9 de Abril de 2020).

4  Juelanda Thompson, “Zion Baptist Community Church officially breaks ground for new edifice”, The Freeport News, 6 de Junho de 2019, 
http://thefreeportnews.com/news/local/zion-baptist-community-church-officially-breaks-ground-for-new-edifice/ (acedido a 9 de Abril de 2020).

5  Leonardo Blair, “Churches rally to help Bahamas recover from Hurricane Dorian devastation”, The Christian Post, 4 de Setembro de 2019. 
https://www.christianpost.com/news/churches-rally-to-help-bahamas-recover-from-hurricane-dorian-devastation.html (acedido a 9 de Abril de 2020).

6  Shavaughn Moss, “130 years of Catholic education”, The Nassau Guardian, 4 de Novembro de 2019, https://thenassauguardian.
com/130-years-of-catholic-education/ (acedido a 18 de Setembro de 2020). 

7  “Churches to temporarily close amid infectious coronavirus pandemic”, Eyewitness News, 18 de Março de 2020 https://ewnews.com/
churches-to-temporarily-close-amid-infectious-coronavirus-pandemic (acedido a 28 July 2020). 

8  “Great Commission: Churches should be given priority over vices”, Eyewitness News, 9 de Maio de 2020 https://ewnews.com/great-com-
mission-churches-should-be-given-priority-over-vices (acedido a 28 July 2020). 

9  George Conger, “Bahamian govt reopens churches, but Anglicans will stay home for now”, Anglican Ink, 27 de Maio de 2020, https://angli-
can.ink/2020/05/27/bahamian-govt-reopens-churches-but-anglicans-will-stay-home-for-now/ (acedido a 14 de Setembro de 2020). 

http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1973/1973-1080/TheConstitution_1.pdf
http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1973/1973-1080/TheConstitution_1.pdf
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O Barém é um reino localizado no Golfo Pérsico governa-
do pela dinastia sunita Al Khalifa. O artigo 2.º da Constitui-
ção de 2002 afirma: “A religião do Estado é o Islamismo. A 
sharia islâmica é a principal fonte de legislação.”1 O artigo 
6.º afirma: “O Estado salvaguarda a herança árabe e islâ-
mica.” Contudo, o artigo 18.º afirma: “Não haverá discrimi-
nação entre [cidadãos] com base no sexo, origem, língua, 
religião ou credo.” O artigo 22.º garante que “a liberdade 
de consciência é absoluta. O Estado garante a inviolabi-
lidade do culto e a liberdade de realizar ritos religiosos, e 
cortejos e encontros religiosos de acordo com os costu-
mes do país.”

A conversão do Islamismo a outra religião não é expli-
citamente proibida por lei. Contudo, as consequências 
sociais e também legais de o fazer seriam enormes, de 
acordo com representantes da Igreja que deram entre-
vistas sob condição de não ser referido o seu nome. Um 
convertido do Islamismo perde quaisquer direitos a herdar 
bens e é ostracizado pela família. As actividades missio-
nárias não muçulmanas entre muçulmanos não são auto-
rizadas e as consequências pessoais para o missionário 

seriam graves.

Demonstrar desrespeito pelas religiões reconhecidas é 
punido ao abrigo do Código Penal do Barém.2 O artigo 
309.º impõe multas e pena de prisão “a qualquer pessoa 
que cometa uma infracção por qualquer método de ex-
pressão contra uma das religiões reconhecidas [ou] sei-
tas, ou ridicularize os seus rituais”. O artigo 310.º, entre 
outras coisas, reserva o mesmo tratamento a “qualquer 
pessoa que cometa em público um insulto contra um sím-
bolo ou uma pessoa que seja glorificada ou considerada 
sagrada para os membros de uma determinada seita”. 
O artigo 311.º também impõe multas ou pena de prisão 
“a qualquer pessoa que deliberadamente cause pertur-
bações à realização de rituais religiosos por uma seita 
reconhecida ou à cerimónia de uma religião ou [...] que 
destrua, danifique ou profane um local de culto ou uma 
seita reconhecida ou um símbolo ou outras coisas com 
inviolabilidade religiosa”.

Para actuar no país, os grupos religiosos não muçulma-
nos são obrigados a registar-se no Ministério do Trabalho 
e Desenvolvimento Social. Ao todo, estão registados 19 
grupos religiosos não muçulmanos, incluindo Igrejas cris-
tãs e um templo hindu.3

Os cidadãos do Barém representam cerca de 52% da po-
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BAHREIN
pulação residente do país4 e, destes, 99% são muçulma-
nos. Embora não haja números oficiais para a população 
xiita, calcula-se que ela constitua entre 55 a 60%. Há um 
pequeno número de cristãos, judeus, bahá’ís e hindus 
com cidadania do Barém.5 O Barém é, por isso, um dos 
poucos países do Golfo a permitir a presença de cidadãos 
não muçulmanos.

A maioria dos Cristãos do Barém são descendentes de 
imigrantes que vieram entre 1930 e 19606 e que acabaram 
por obter a cidadania. A maioria eram originalmente 
cristãos árabes do Médio Oriente, embora alguns sejam 
provenientes da Índia.7 Os Cristãos, tanto locais como imi-
grantes, constituem cerca de 200 mil, 80 mil dos quais ca-
tólicos. Cerca de 80% pertencem ao rito latino, enquanto 
os restantes seguem o rito oriental.8

Há aproximadamente 19 Igrejas registadas.9 A primei-
ra igreja cristã foi construída em 1905 por missionários 
norte-americanos pouco depois da sua chegada. Um ano 
mais tarde, a Igreja Evangélica Nacional tornou-se na pri-
meira igreja a disponibilizar serviços religiosos cristãos no 
Barém.10 Actualmente, há duas igrejas católicas romanas: 
a Igreja do Sagrado Coração, em Manama, (construída 
em 1939) e a Igreja Católica de Nossa Senhora da Visita-
ção, em Awali.11

Existe uma pequena comunidade judaica com menos de 
50 membros,12 na sua maioria descendentes de famílias 
que vieram do Iraque, Irão e Índia e que se estabelece-
ram no reino no início da década de 1900. Têm a sua 
própria sinagoga13 e cemitério, e gozam de um certo es-
tatuto social, político e financeiro. A comunidade judaica 
tem um representante entre os 40 membros da Shura ou 
Conselho Consultivo, a câmara superior da Assembleia 
Nacional do Barém. A comunidade foi inicialmente repre-
sentada por Ebrahim Daoud Nonoo, e subsequentemente 
pela sua sobrinha, Houda Ezra Nonoo, uma mulher de ne-
gócios que foi a primeira mulher não muçulmana a dirigir 
uma organização de direitos humanos e a primeira mulher 
legisladora judia no Barém. Em 2008, tornou-se a primei-
ra embaixadora judia nos Estados Unidos da América de 
um país árabe e predominantemente muçulmano.14 A fa-
mília Nonoo continua muito activa tanto no Barém como 
nos Estados Unidos da América.15 Nancy Khadhori é a 
actual membro judia do Conselho da Shura.16

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Junho de 2018, teve início a construção da Igreja Ca-

tólica de Nossa Senhora da Arábia. Situada a cerca de 
20 km de Manama, em terreno doado pelo Rei do Barém, 
Hamad bin Isa Al Khalifa, deverá estar concluída até ao 
final de 2021. Com uma capacidade para 2.000 pessoas, 
incluirá uma área residencial para a cúria episcopal, uma 
casa de hóspedes e instalações para o ensino e forma-
ção.17

Em Setembro de 2019, a Associação de Imprensa do Ba-
rém, sediada em Londres, relatou uma repressão contra 
os clérigos xiitas durante a Ashura, a comemoração anual 
xiita do martírio de Hussein, o terceiro imã, filho de Ali e 
neto de Maomé. As autoridades investigaram e detiveram 
clérigos por causa dos seus sermões, mas subsequente-
mente libertaram-nos sem acusações.18

Em Novembro de 2019 foi organizada uma conferência no 
Centro Global do Rei Hamad para a Coexistência Pacífica 
sobre “O Papel da Educação na Promoção dos Valores 
de Tolerância no Reino do Barém ao Longo da História”.19 
Um mês mais tarde, realizou-se a “Mesa Redonda Árabe 
da Liberdade Religiosa Internacional”.20 Apesar destas 
conferências, algumas organizações de direitos humanos 
constatam que o Barém conduz “políticas governamentais 
sistemáticas de discriminação e de divisão”.21 Segundo o 
relatório de 2020 da Comissão Americana da Liberdade 
Religiosa Internacional (USCIRF),22 enquanto o Barém 
desenvolve este tipo de iniciativas, envolve-se em “dis-
criminação sistemática contra alguns xiitas muçulmanos 
com base na sua identidade religiosa”23 no emprego, em 
cargos de representação política, na liberdade de expres-
são, na promoção militar e na construção de locais de 
culto.24 

Em 2019, as autoridades do Barém interrogaram os líde-
res religiosos xiitas acerca dos seus sermões e restringi-
ram a prática religiosa dos prisioneiros xiitas. Em Abril de 
2019, 139 xiitas foram considerados culpados de acusa-
ções de terrorismo ligadas ao Irão. Como consequência, 
viram a sua cidadania revogada.25 Segundo a USCIRF, 
quase 1.000 cidadãos do Barém perderam a sua naciona-
lidade desde a revolta de 2011, principalmente xiitas.26 Na 
sequência de pressões internacionais, o rei restabeleceu 
a nacionalidade de 551 pessoas em Abril de 2019.27

Embora o Barém seja o único país do Golfo onde a Ashu-
ra (primeiros 10 dias do mês de Muharram) é feriado pú-
blico, só em 2019 é que os Xiitas foram autorizados a 
comemorá-lo publicamente.28 O Fórum do Barém para os 
Direitos Humanos afirmou que 54 violações da liberdade 
de religião e crença foram registadas durante a comemo-
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Em Agosto de 2020, uma mulher apareceu num vídeo a 
destruir estátuas da divindade hindu Ganesha numa loja 
em Juffair. Foi acusada de múltiplos crimes de danos e de 
insultar um símbolo religioso.30

Em Setembro de 2020, um tribunal de recurso redu-
ziu a sentença de um eminente advogado, Abdullah al-
-Shamlawi. Num tweet, este tinha expressado opiniões 
críticas sobre práticas religiosas relacionadas com a 
Ashura. Inicialmente condenado a oito meses de prisão 
por “incitar ao ódio a uma seita religiosa” e “utilizar indevi-
damente um aparelho de telecomunicações”, acabou por 
lhe ser aplicada uma pena de prisão suspensa de seis 
meses.31 

Como a maioria dos países, as autoridades do Barém to-
maram medidas especiais para combater o surto da CO-
VID-19. A 23 de Março de 2020, as casas de culto foram 
encerradas e as orações suspensas, retomando apenas 
a 28 de Agosto com restrições.32

Tendo em conta a pandemia, em Abril de 2020, o Governo 
atrasou o regresso de mais de 1.000 peregrinos xiitas do 
Barém da cidade sagrada de Mashhad, no Irão, em vez 
de os fazer regressar e colocar em quarentena.33

Em meados de Setembro de 2020, os casos da COVID-19 
aumentaram drasticamente após a Ashura. Embora todas 
as festividades fossem proibidas, as pessoas continua-
vam a participar em encontros familiares sem respeitar o 
distanciamento social.34

O acordo de normalização com Israel em Setembro de 
2020 foi bem recebido pela comunidade judaica do Ba-
rém.35

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Em geral, as minorias religiosas não xiitas gozam de um 
certo grau de liberdade religiosa e de crença.

O mesmo não se pode dizer em relação aos Xiitas. Em-
bora se tenham conseguido melhorias, as organizações 
governamentais e não governamentais de direitos huma-
nos têm lamentado uma pressão constante sobre a co-
munidade xiita. Uma vez que a religião e a filiação política 
estão frequentemente intimamente ligadas, é difícil clas-
sificar muitos incidentes como baseados unicamente na 
identidade religiosa. 

As perspectivas para a liberdade religiosa não indicam 
qualquer melhoria clara para o futuro próximo.

NOTAS
1  Bahrain 2002 (rev. 2017), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Bahrain_2017?lang=en (acedido a 27 de Feve-
reiro de 2021).

2  Bahrain Penal Code, 1976, Nações Unidas, https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/BHR_PenalCode_1976.EN_.pdf (acedido a 
27 de Fevereiro de 2021).

3  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Bahrain”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/bahrain/ (acedido a 20 de Setembro de 2020). 

4  “Bahrain Demographics Profile”, Index Mundi, https://www.indexmundi.com/bahrain/demographics_profile.html (acedido a 27 de Fevereiro 
de 2021).

5  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.

6  Habib Toumi, “Religious freedom is what makes life great in Bahrain”, Gulf News, 7 de Julho de 2017, https://gulfnews.com/news/gulf/
bahrain/religious-freedom-is-what-makes-life-great-in bahrain-1.2054476 (acedido a 17 de Setembro de 2020). 

7  Ibid.

8  “About Vicariato Apostólico do Norte da Arábia”, Vicariato Apostólico do Norte da Arábia (AVONA), http://www.avona.org/vicariate/vicaria-
te_about.htm#.X3Hkr1P7SuW (acedido a 23 de Setembro de 2020).

9  “Bahrain: New cathedral to be Catholic headquarters for northern Persian Gulf”, World Watch Monitor, 19 de Julho de 2018, https://www.
worldwatchmonitor.org/coe/bahrain-new-cathedral-to-be-catholic-headquarters-for-northern-persian-gulf/ (acedido a 15 de Setembro de 2020).

10  Habib Toumi, op. cit.

11  “The Catholic Church in Bahrain”, Vicariato Apostólico do Norte da Arábia (AVONA), http://www.avona.org/bahrain/bahrain_about.htm#.
YDrjSWj0nIU (acedido a 27 de Fevereiro de 2021).

12  Para uma breve história da comunidade judaica do Barém, ver “History of the Jews in Bahrain”, http://kosherdelight.com/Bahrain_His-
tory_of_the_Jews_in_Bahrain.shtml (acedido a 22 de Setembro de 2020); Ariel Schein, “Bahrain Virtual Jewish History Tour”, Jewish Virtual Library, 
https://www.jewishvirtuallibrary.org/bahrain-virtual-jewish-history-tour (acedido a 27 de Fevereiro de 2021).

https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/BHR_PenalCode_1976.EN_.pdf
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/bahrain/
https://www.indexmundi.com/bahrain/demographics_profile.html
https://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/religious-freedom-is-what-makes-life-great-in%20bahrain-1.2054476
https://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/religious-freedom-is-what-makes-life-great-in%20bahrain-1.2054476
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/bahrain-new-cathedral-to-be-catholic-headquarters-for-northern-persian-gulf/
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/bahrain-new-cathedral-to-be-catholic-headquarters-for-northern-persian-gulf/
http://www.avona.org/bahrain/bahrain_about.htm
http://www.avona.org/bahrain/bahrain_about.htm
http://kosherdelight.com/Bahrain_History_of_the_Jews_in_Bahrain.shtml
http://kosherdelight.com/Bahrain_History_of_the_Jews_in_Bahrain.shtml
https://www.jewishvirtuallibrary.org/bahrain-virtual-jewish-history-tour


91Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

BAHREIN
13  Adam Valen Levinson, “Finding the Persian Gulf’s Only Synagogue”, HuffPost, 12 de Junho de 2011, https://www.huffingtonpost.com/
adam-valen-levinson/bahrain synagogue_b_1122579.html (acedido a 19 de Setembro de 2020).

14  Habib Toumi, op. cit.

15  Amy Spiro, “The Bahraini Jewish family making waves around the world”, Jewish Insider, 17 de Setembro de 2020, https://jewishinsider.
com/2020/09/the-bahraini-jewish-family-making-waves-around-the-world/  (acedido a 20 de Setembro de 2020).

16  “Jewish Bahrain Shura Council member supervised ‘Umm Haroun’ Series, contributed to finest details”, Bahrain Mirror, 6 de Maio de 2020, 
http://bahrainmirror.com/en/news/57695.html (acedido a 18 de Setembro de 2020).

17  Bahrain Cathedral, http://bahraincathedral.org/ (acedido a 15 de Setembro de 2020); “Bahrain’s Our Lady Cathedral to become the heart 
of the Catholic community in Arabia”, AsiaNews, 14 de Julho de 2018, http://asianews.it/news-en/Bahrain’s-Our-Lady-Cathedral-to-become-the-heart-
of-the-Catholic-community-in-Arabia-44433.html (acedido a 15 de Setembro de 2020).

18  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.

19  “On HM King’s behalf, minister opens conference on role of education in promoting tolerance in Bahrain”, Bahrain News Agency, 16 
de Novembro de 2019, https://www.bna.bh/en/OnHMKingsbehalfministeropensconferenceonroleofeducationinpromotingtoleranceinBahrain.aspx-
?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkh473iEWeXw4eKUU0CcRrw%3D (acedido a 15 de Setembro de 2020).

20  “IRF Business Roundtable Bahrain 2019”, Religious Freedom & Business Foundation, https://religiousfreedomandbusiness.org/irf-busi-
ness-roundtable-bahrain (acedido a 20 de Setembro de 2020).

21  “Bahrain”, Annual Report 2020, Comissão Americana da Liberdade Religiosa (USIRF), https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain.
pdf (acedido a 15 de Setembro de 2020); “ADHRB: Holding an International Religious Freedom Roundtable in Bahrain Ignores Systematic Dis-
crimination and Divisive Government Policies”, Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain, 6 de Dezembro de 2019, https://www.adhrb.
org/2019/12/adhrb-holding-an-international-religious-freedom-roundtable-in-bahrain-ignores-systematic-discrimination-and-divisive-government-pol-
icies/ (acedido a 15 de Setembro de 2020).

22  “Bahrain”, Annual Report 2020, op. cit.

23  Ibid.

24  Ibid.

25  “Bahrain’s king reinstates citizenship of 551 tried in courts”, BBC News, 22 de Abril de 2019, https://www.bbc.com/news/world-middle-
east-48011493 (acedido a 12 de Setembro de 2020).

26  “Bahrain”, Annual Report 2020, op. cit.

27  “Bahrain king reinstates nationality to 551 citizens tried in courts”, Reuters, 21 de Abril de 2019, https://www.reuters.com/article/us-bah-
rain-security/bahrain-king-reinstates-nationality-to-551-citizens-tried-in-courts-idUSKCN1RX0HW (acedido a 15 de Setembro de 2020).

28  “Bahrain”, Annual Report 2020, op. cit.

29  “Bahrain Forum for Human Rights: 54 violations of religious freedom during this year’s Ashura season”, Bahrain Forum for Human Rights, 
9 de Setembro de 2020, https://bfhr.org/english/article.php?id=942&cid=148 (acedido a 17 de Setembro de 2020).

30  Ramadan Al Sherbini, “Bahrain prosecutes woman for destroying Hindu statues”, Gulf News, 16 de Agosto de 2020, https://gulfnews.com/
world/gulf/bahrain/bahrain-prosecutes-woman-for-destroying-hindu-statues-1.73226545 (acedido a 27 de Fevereiro de 2021). 

31  Aziz El Yaakoubi, “Prominent Bahrain lawyer gets suspended sentence for ‘inciting hatred’”, Reuters, 14 de Setembro de 2020, https://
br.reuters.com/article/bahrain-security-idINL8N2GB3UT (acedido a 27 de Fevereiro de 2021).

32  “Bahrain reopens mosques for Fajr prayers as coronavirus measures ease”, Arab News, 28 de Agosto de 2020, https://www.arabnews.
com/node/1725816/middle-east (acedido a 27 de Fevereiro de 2021).

33  Geneive Abdo and Anna L. Jacobs, “Are COVID-19 restrictions inflaming religious tensions?”, Brookings Institution, 13 de Abril de 13, 2020, 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/13/are-covid-19-restrictions-inflaming-religious-tensions/ (acedido a 17 de Setembro de 
2020).

34  “Bahrain sees sharp rise in Covid-19 cases after religious holidays”, France24, 22 de Setembro de 2020, https://observers.france24.com/
en/20200922-bahrain-sees-sharp-rise-covid-19-cases-after-religious-holidays (acedido a 25 de Setembro de 2020).

35  Emily Judd, “After Israel deal, Bahrain’s Jews seek to revive community with new rabbi, synagogue”, Al Arabiya, 14 de Setembro de 2020, 
https://english.alarabiya.net/en/features/2020/09/14/Close-to-extinction-Bahrain-s-Jews-say-Israel-deal-revives-their-community (acedido a 25 de 
Setembro de 2020).

https://www.huffingtonpost.com/adam-valen-levinson/bahrain%20synagogue_b_1122579.html
https://www.huffingtonpost.com/adam-valen-levinson/bahrain%20synagogue_b_1122579.html
https://jewishinsider.com/2020/09/the-bahraini-jewish-family-making-waves-around-the-world/
https://jewishinsider.com/2020/09/the-bahraini-jewish-family-making-waves-around-the-world/
http://bahrainmirror.com/en/news/57695.html
http://bahraincathedral.org/
http://asianews.it/news-en/Bahrain’s-Our-Lady-Cathedral-to-become-the-heart-of-the-Catholic-community-in-Arabia-44433.html
http://asianews.it/news-en/Bahrain’s-Our-Lady-Cathedral-to-become-the-heart-of-the-Catholic-community-in-Arabia-44433.html
https://www.bna.bh/en/OnHMKingsbehalfministeropensconferenceonroleofeducationinpromotingtoleranceinBahrain.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkh473iEWeXw4eKUU0CcRrw%3D
https://www.bna.bh/en/OnHMKingsbehalfministeropensconferenceonroleofeducationinpromotingtoleranceinBahrain.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkh473iEWeXw4eKUU0CcRrw%3D
https://religiousfreedomandbusiness.org/irf-business-roundtable-bahrain
https://religiousfreedomandbusiness.org/irf-business-roundtable-bahrain
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain.pdf
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Bahrain.pdf
https://www.adhrb.org/2019/12/adhrb-holding-an-international-religious-freedom-roundtable-in-bahrain-ignores-systematic-discrimination-and-divisive-government-policies/
https://www.adhrb.org/2019/12/adhrb-holding-an-international-religious-freedom-roundtable-in-bahrain-ignores-systematic-discrimination-and-divisive-government-policies/
https://www.adhrb.org/2019/12/adhrb-holding-an-international-religious-freedom-roundtable-in-bahrain-ignores-systematic-discrimination-and-divisive-government-policies/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48011493
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48011493
https://www.reuters.com/article/us-bahrain-security/bahrain-king-reinstates-nationality-to-551-citizens-tried-in-courts-idUSKCN1RX0HW
https://www.reuters.com/article/us-bahrain-security/bahrain-king-reinstates-nationality-to-551-citizens-tried-in-courts-idUSKCN1RX0HW
https://bfhr.org/english/article.php?id=942&cid=148
https://gulfnews.com/world/gulf/bahrain/bahrain-prosecutes-woman-for-destroying-hindu-statues-1.73226545
https://gulfnews.com/world/gulf/bahrain/bahrain-prosecutes-woman-for-destroying-hindu-statues-1.73226545
https://br.reuters.com/article/bahrain-security-idINL8N2GB3UT
https://br.reuters.com/article/bahrain-security-idINL8N2GB3UT
https://www.arabnews.com/node/1725816/middle-east
https://www.arabnews.com/node/1725816/middle-east
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/13/are-covid-19-restrictions-inflaming-religious-tensions/
https://observers.france24.com/en/20200922-bahrain-sees-sharp-rise-covid-19-cases-after-religious-holidays
https://observers.france24.com/en/20200922-bahrain-sees-sharp-rise-covid-19-cases-after-religious-holidays
https://english.alarabiya.net/en/features/2020/09/14/Close-to-extinction-Bahrain-s-Jews-say-Israel-deal-revives-their-community


92  | ACN - Aid to the Church in Need

BA
NG

LA
DE

SH

 Área

147,570 Km2

PIB per capita

3,524 US$

População

169,775, 309
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
32.4

RELIGIÃO

BANGLADESH

Outras

Cristãos

1.27%

0.53%

Hindus
9.1%

Muçulmanos
89.1%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A liberdade religiosa no Bangladeche é paradoxal em si 
mesma. Por um lado, a Constituição1 afirma que: “Su-
jeito à lei, ordem pública e moralidade, todo o cidadão 
tem o direito de professar, praticar ou propagar todas as 
religiões” (artigo 41.º, n.º 1, alínea a). Por outro lado, o 
mesmo documento reconhece o secularismo como um 
princípio básico ao mesmo tempo que faz do Islamismo 
a religião estatal.

Especificamente, o Preâmbulo e o artigo 8.º respectiva-
mente definem o secularismo como um ideal elevado e 
um “princípio fundamental da política estatal”. O artigo 
12.º da Constituição foi suspenso no passado, mas foi re-
introduzido em Junho de 2011 no âmbito da 15.ª emenda. 
Este artigo estipula o seguinte: “O princípio do secularis-
mo realizar-se-á pela eliminação de: (a) comunalismo sob 
todas as suas formas; (b) concessão por parte do Estado 
do estatuto político a favor de qualquer religião; (c) abuso 
da religião para fins políticos; (d) qualquer discriminação 
ou perseguição de pessoas que pratiquem uma religião 
específica.”2 Ao mesmo tempo, o artigo 2.º, alínea a), afir-
ma: “A religião estatal da República é o Islamismo”, com a 

ressalva de que “o Estado deve assegurar estatuto igual e 
direito igual na prática das religiões hindu, budista, cristã 
e outras.”3

Este paradoxo mantém-se. A 28 de Março de 2016, o 
Supremo Tribunal de Justiça do Bangladeche defendeu 
o estatuto do Islamismo como religião do Estado. Com o 
país dilacerado pelas tensões religiosas e o crescimento 
do Islamismo, os juízes defenderam o lugar proeminente 
do Islão na ordem constitucional.4 

O Bangladeche proclamou a sua independência em 1971 
e, ao longo da sua história, tem sido confrontado com a 
questão de como definir a sua identidade. Hoje em dia, 
o país encontra-se numa posição ambivalente. Oficial-
mente, o secularismo é promovido e imposto de cima 
para baixo pela Liga Awami no poder, mas, a nível social, 
uma forte corrente de Islamismo militante continua a gerar 
uma hostilidade significativa contra as minorias religiosas.

O Islamismo sunita ocupa inquestionavelmente um lugar 
principal num país que se orgulha das suas tradições tol-
erantes e moderadas. Em 1972, o Bangladeche adoptou 
uma Constituição baseada numa identidade secular e lin-
guística. Contudo, em 1988, um regime militar liderado 
pelo ditador Hussein Muhammad Ershad decidiu modifi-
car a Constituição para tornar o Islamismo na religião do 
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Estado. Desde então, um poderoso movimento político e 
intelectual procurou repor o princípio histórico do secular-
ismo nacional, enquanto um movimento oposto promoveu 
a islamização.

O conflito sobre a identidade do país deu origem a duas 
facções ideológicas opostas: “secularistas” e “islamistas”. 
“As relações entre religião e Estado são fundamentais na 
história da partição da Índia e do Paquistão em 1947, mas 
também na história do projecto da nação Bengali desde a 
sua criação em 1971”, diz o historiador Samuel Berthet.5 

O Bangladeche pertencia originalmente ao leste do 
Paquistão, antes de se tornar independente em 1971, 
durante uma guerra de libertação extremamente violenta.  
As estimativas sobre as mortes causadas pela guerra da 
independência vão dos 300 mil aos três milhões de pes-
soas.6 As forças do Paquistão Ocidental juntaram-se aos 
islamistas dentro do leste do Paquistão para defender uma 
concepção islâmica do país e esmagar os secessionistas, 
sem sucesso. “Na altura da criação do Bangladeche, a 
referência à religião foi assim associada à administração 
paquistanesa, enquanto o secularismo era associado ao 
projecto da nação Bengali”, continua o historiador .7 

O conflito entre secularistas e islamistas tem continu-
ado até aos dias de hoje, com consequências ambiva-
lentes para a liberdade religiosa a nível político das leis 
e políticas oficiais, bem como a nível social da cultura e 
das actividades dos elementos não estatais. Os secular-
istas associados ao partido político da Liga Awami (AL), 
no poder, liderado pelo primeiro-ministro Sheikh Hasina, 
têm-se oposto frequentemente de forma agressiva ao is-
lamismo militante desde que assumiram a liderança do 
Governo em 2009. Por exemplo, o Governo liderado pela 
AL processou líderes de um partido político islamista, o 
Bangladeche Jamaat-e-Islami, pelo seu envolvimento 
em violações dos direitos humanos durante a guerra de 
1971. “Entre Dezembro de 2013 e Setembro de 2016, 
cerca de seis altos dirigentes islamistas, incluindo Motiur 
Rahman Nizami, de 73 anos de idade, o antigo chefe do 
Jamaat-i-Islami, foram considerados culpados e executa-
dos por enforcamento”.8 

Em geral, o Governo da AL tem procurado refrear as in-
fluências islamistas na sociedade e na política. No entan-
to, as políticas secularistas também violaram frequente-
mente a liberdade religiosa e outras liberdades civis, e 
é discutível que a própria intransigência destas políticas 
tenha ajudado a alimentar a polarização social e política, 
bem como um retrocesso islamista. 

O Governo da AL, de orientação secular, “aprovou leis ter-
ríveis ... restringindo o discurso religioso, exercendo uma 
governação forte sobre o Islão, proibindo os partidos re-
ligiosos, reagindo de forma desproporcionada à violência 
religiosa e reprimindo os opositores políticos”.9

Até a sua acusação aos líderes islâmicos por crimes de 
guerra atraiu críticas de observadores internacionais por 
não protegerem os direitos dos arguidos.10 

Atacando estes esforços da Liga Awami, os militantes 
islamistas iniciaram uma campanha maciça de ataques 
violentos contra bloguers seculares, activistas dos dire-
itos humanos, bem como contra minorias religiosas, par-
ticularmente hindus e cristãos. “Entre Janeiro de 2005 e 
Dezembro de 2017, cerca de 746 pessoas morreram em 
ataques terroristas islamistas, incluindo 339 alegados ter-
roristas”, refere a especialista em segurança do Sul da 
Ásia Christine Fair. “[E]ntre esses ataques, 91% tiveram 
lugar desde 2013”.11

O período desde 2017, porém, parece ser uma fase relati-
vamente “adormecida”, com uma redução mensurável da 
violência islamista.12 Contudo, tal como abaixo referido, 
os ataques islamistas às minorias religiosas estão longe 
de ter desaparecido e pode ser que os militantes tenham 
passado temporariamente à clandestinidade para fins de 
angariação de fundos e recrutamento.13

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Ao contrário do Paquistão, o Bangladeche não tem uma 
lei contra a blasfémia. No entanto, o Código Penal da 
era colonial de 1860 (artigos 295.º A e 298.º) criminali-
za o crime de ferir ou “ultrajar os sentimentos religiosos” 
de outros.14 Além disso, o Bangladeche aprovou em 2006 
uma Lei de Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), posteriormente endurecida pelo Governo do pri-
meiro-ministro Sheikh Hasina em 2013, ao abrigo da qual 
é ilegal publicar na Internet conteúdos que possam “prej-
udicar a ordem pública e a lei” ou ser interpretados como 
difamação contra as religiões.15 Esta lei tem sido utilizada 
para prender jornalistas, estudantes e professores. 

Para além da Lei das TIC, o Governo do Bangladeche 
promulgou a Lei da Segurança Digital em Outubro de 
2018,16 que dá à polícia o poder de deter indivíduos, in-
cluindo jornalistas, sem um mandado.17 Os activistas dos 
direitos humanos argumentam que a imprecisão da lei dá 
ao Governo “licença para uma ampla supressão de vozes 
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de 1.000 casos foram arquivados no âmbito da Lei da Se-
gurança Digital e inúmeros jornalistas foram detidos,19 em 
grande parte por criticarem os políticos do partido no pod-
er, mas também de formas que restringiram o discurso e 
a expressão religiosa.20

Um caso envolve a cantora popular do Bangladeche Sha-
riat Boyati, que foi presa no âmbito desta lei em Janeiro 
de 2020 sob acusação de “ferir sentimentos religiosos”. 
Segundo a Christian Solidarity Worldwide (CSW), Boyati 
“usou linguagem nas suas canções para criticar uma sec-
ção dos clérigos muçulmanos fundamentais, acusando-os 
de deturparem os ensinamentos filosóficos islâmicos”.21 
Em Março de 2020, um político da Liga Awami apresentou 
queixa contra um activista que utilizava o Facebook para 
criticar a decisão do Governo de convidar o primeiro-min-
istro indiano Narendra Modi para uma visita de Estado.22

Além disso, em pelo menos um caso, foram invocadas 
leis restritivas da liberdade de expressão para proteger a 
comunidade católica de discursos aparentemente difam-
atórios. Em Maio de 2019, invocando a Lei da Segurança 
Digital, a polícia prendeu o poeta católico Henry Sawpon 
por “ofender os sentimentos religiosos dos Católicos” em 
inúmeras páginas das redes sociais que criticavam o cle-
ro católico.23 A detenção seguiu-se a uma queixa apre-
sentada pelo Pe. Lawrence Gomes, padre em Barishal, 
uma cidade no sul do Bangladeche. Por fim, Sawpon foi 
libertado sob fiança um dia após a sua detenção. A UCA 
News informou mais tarde que “o Pe. Gomes, o queixoso, 
disse que a Igreja decidiu retirar a oposição ao pedido de 
fiança de Henry depois de ele ter prometido pedir descul-
pa pelo que fez”.24

A violência islamista contra as minorias religiosas parece 
ter diminuído um pouco nos últimos quatro anos. De acor-
do com o Bangladeche Hindu Buddhist Christian Unity 
Council (BHBCUC), uma respeitada ONG apartidária de 
direitos humanos criada em 1975, o ano de 2016 regis-
tou um pico de 1.471 incidentes violentos contra minorias 
étnicas e religiosas, em comparação com 262 incidentes 
em 2015.25 Em 2017, a BHBCUC contabilizou 959 inci-
dentes de violações dos direitos das minorias, com base 
em relatórios dos meios de comunicação social de Janeiro 
a Outubro.26 Em 2018, a BHBCUC documentou 806 casos 
de perseguição religiosa contra minorias. A organização 
não divulgou quaisquer números nem forneceu documen-
tação para 2019, mas referiu no seu Breve Relatório An-
ual sobre a Situação Minoritária que os ataques contra 

minorias continuaram a diminuir.27 

Relatórios de outra respeitada organização de direitos 
humanos, a Ain o Salish Kendra (ASK), não obstante as 
graves violações em curso, corroboraram esta imagem 
mista de um declínio global da violência anti-minoritária. 
Nos primeiros 11 meses de 2019, a ASK constatou que 
101 pessoas foram feridas na sequência de violência 
contra minorias religiosas, pelo menos 71 casas de cul-
to, mosteiros ou estátuas foram atacados, assim como 53 
casas de minorias religiosas.28 Nos primeiros dois meses 
de 2020, contudo, a ASK constatou que a violência con-
tra minorias religiosas levou a apenas um ferimento, um 
ataque a uma casa e ataques a 11 casas de culto, estátu-
as ou mosteiros.29 

Apesar deste aparente declínio na violência anti-mi-
noritária, várias comunidades no Bangladeche continuam 
a enfrentar perseguições constantes. Entre os mais vul-
neráveis encontram-se hindus, budistas, ahmadis e cris-
tãos. Dados recolhidos pela ASK sugerem que em 2019, 
os hindus e os ahmadi foram, de longe, as vítimas mais 
frequentes de perseguição.30 Por exemplo, em Setembro 
de 2019, uma “mesquita ahmadi no norte do Bangladeche 
foi atacada enquanto estava em construção. Cerca de 400 
estudantes de madrassas próximas parecem ter “vandal-
izado o edifício com armas caseiras”; de acordo com a co-
munidade ahmadi local, os agentes da polícia presentes 
no local não fizeram nada.31 Em Janeiro de 2020, outra 
“mesquita ahmadi foi atacada por estudantes de madras-
sas na Divisão de Chittagong”. “Testemunhas relatam que 
as casas de ahmadi nas proximidades também foram alvo 
de ataques”. Após o incidente, os estudantes organizaram 
um comício exigindo uma lei que declarasse os ahmadi 
como não muçulmanos.32 

Em Setembro de 2019, o The Daily Star (Dhaka), principal 
jornal diário inglês do Bangladeche, noticiou que indiví-
duos não identificados mataram quatro membros de uma 
família budista que vivia numa aldeia maioritariamente 
budista em Cox’s Bazar, no sudeste do Bangladeche. As 
vítimas incluíam duas crianças com idade inferior a 10 
anos.33

Em Abril e Maio de 2020, a Bangladeche Christian Asso-
ciation (BCA), um importante grupo de direitos cristãos, 
relatou três casos de violência contra a comunidade cris-
tã. “Dois cristãos foram espancados numa disputa de ter-
ras no distrito de Sherpur, enquanto vários cristãos foram 
ameaçados e espancados por se recusarem a pagar aos 
credores de dinheiro no distrito de Barishal, e um jovem 
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cristão foi espancado depois de ter sido falsamente acu-
sado de tráfico de droga, disse Nirmol Rozario, o presi-
dente da BCA”.34 

Só em Maio de 2020, de acordo com a Federação Mun-
dial Hindu, cerca de 30 ataques islamistas visaram a mi-
noria hindu do país. Estes incidentes incluíram ataques a 
templos hindus, conversões forçadas, violações e raptos 
de raparigas hindus, roubo de terras aos hindus, deslo-
cação de mais de 40 famílias hindus e o assassinato de 
quatro hindus.35 

Em Setembro de 2020, várias fontes relataram cerca de 
50 ataques a comunidades hindus, budistas e de minorias 
cristãs. De acordo com o Bangladeche Hindu Buddhist 
Christian Unity Council (BHBCUC), bem como outras or-
ganizações representativas de grupos religiosos minori-
tários, a maioria destes ataques ocorreu em Chittagong 
Hill Tracts (CHT), um grupo de distritos da Divisão de Chi-
ttagong no sudeste do Bangladeche, na fronteira com a 
Índia e Mianmar.

Os membros cristãos de grupos tribais indígenas como os 
Garos e os Khasis continuam a ser perseguidos. Simone 
Marak, uma comerciante e activista cristã que vive em Pe-
gamari, no distrito de Tangail, no Bangladeche central, de-
clarou: “Enfrentamos muitas perseguições. Para além de 
ataques físicos e conversões forçadas, os nossos meios 
de subsistência são frequentemente atacados. As nossas 
terras agrícolas, lojas e estabelecimentos são destruídos, 
as nossas igrejas profanadas e enfrentamos também uma 
enorme discriminação social e económica”.36 

Em Chittagong Hill Tracts, alguma da violência contra as 
minorias religiosas deriva de tensões de longa data entre 
comunidades indígenas – principalmente budistas, hindus 
e cristãos – e colonos bengali que são na sua maioria 
muçulmanos. Muitas destas tensões giram em torno da 
posse da terra.37 Num caso, numa área de maioria bud-
ista perto de CHT, um monge budista explorou divisões 
religiosas para obter terras de católicos, muçulmanos e 
outros budistas.38 

Em 2019 e 2020, o Governo central continuou a utilizar 
uma disposição legal de 2017 para tentar reduzir estas 
tensões, com base no Acordo de Paz de Chittagong Hill 
Tracts de 1997. Ao mesmo tempo, muitas ONG e activ-
istas afirmam que o Governo tem sido demasiado rápido 
a recorrer à militarização e à repressão para resolver os 
conflitos da região.39

Num país densamente povoado onde a posse da terra 

é muitíssimo valorizada, muitas ONG relatam que as mi-
norias étnicas e religiosas são altamente vulneráveis à 
apropriação indevida de terras. Por exemplo, na área de 
Ghoraghat do distrito de Dinajpur no norte do Banglade-
che, membros católicos da etnia indígena Santal lutaram 
durante o período abrangido pelo relatório – com a ajuda 
da Igreja Católica e de ONG como a Cáritas – para recu-
perar as terras agrícolas ancestrais que perderam para os 
proprietários de terras muçulmanos. Até agora, têm tido 
apenas um sucesso limitado.40

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora o Islamismo tenha sido a maior fonte de perse-
guição religiosa violenta no país durante mais de 20 anos, 
a violência islamista contra as minorias parece estar a di-
minuir, pelo menos por agora. Sob um Governo que tem 
reprimido agressivamente a militância islamista, as mi-
norias religiosas parecem gozar de maior segurança em 
2020 do que em qualquer outro momento desde 2015. 

As autoridades do Bangladeche também merecem elo-
gios por proporcionarem um porto seguro para os rohin-
gyas maioritariamente muçulmanos, mais de 700 mil dos 
quais fugiram do vizinho Mianmar desde Agosto de 2017, 
embora uma solução a longo prazo para a sua situação 
pareça tão distante como sempre.41

No entanto, a vida política disfuncional do país lança uma 
sombra negativa sobre as perspectivas de liberdade reli-
giosa e impede o estabelecimento de uma base sólida e 
sustentável. Os observadores internacionais criticaram as 
eleições gerais realizadas no final de 2018 porque o Gov-
erno prendeu o líder da oposição Khaleda Zia, do Par-
tido Nacionalista do Bangladeche, antes da votação. O 
resultado aumentou a desconfiança entre os secularistas 
do país e os que apoiam um maior papel político para o 
Islão.42 Esta tendência enfraqueceu o Estado de direito, 
alimentando a mobilização islamista. De facto, o segundo 
semestre de 2020 testemunhou um recrudescimento da 
violência islamista contra as minorias religiosas. Os es-
forços para reconciliar o país parecem urgentes se o Ban-
gladeche quiser cumprir a sua promessa constitucional de 
respeitar a liberdade religiosa de todos os seus cidadãos. 
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https://swarajyamag.com/politics/a-black-september-for-hindus-buddhists-and-christians-in-bangladesh
http://asaa.asn.au/ethnic-violence-bangladesh-assault-minority-peoples-continues/
http://www.asianews.it/news-en/Catholics,-Muslims-and-Buddhists-against-a-monks-land-grab-in-Bandarban-47264.html
https://unpo.org/article/21967
https://www.ucanews.com/news/from-landowners-to-laborers/88687
https://www.ucanews.com/news/from-landowners-to-laborers/88687
https://www.hrw.org/news/2020/08/24/myanmar-rohingya-await-justice-safe-return-3-years
https://www.hrw.org/news/2020/08/24/myanmar-rohingya-await-justice-safe-return-3-years
https://foreignpolicy.com/2019/01/07/the-world-should-be-watching-bangladeshs-election-debacle-sheikh-hasina/
https://foreignpolicy.com/2019/01/07/the-world-should-be-watching-bangladeshs-election-debacle-sheikh-hasina/
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
No seu preâmbulo, a Constituição1 proclama que Barba-
dos é um país soberano que reconhece a supremacia de 
Deus, a dignidade da pessoa humana e o respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.

O artigo 11.º garante a protecção dos direitos e liberdades 
fundamentais de cada pessoa, sujeita ao respeito pelos 
direitos e liberdades dos outros e ao interesse público. 
Isto inclui, entre outros, a liberdade de consciência, ex-
pressão, reunião e associação, sem distinção de raça, 
origem, opinião política, cor, credo ou sexo.

É reconhecida a objecção de consciência ao serviço 
militar (artigo 14.º, n.º 3, alínea c).

O artigo 19.º (n.º 1) afirma que ninguém deve ser impedi-
do de gozar a sua liberdade de consciência, o que inclui a 
liberdade de pensamento e religião, a liberdade de mudar 
de religião ou crença, a liberdade de manifestar e divul-
gar a sua religião ou crença através do culto, do ensino, 
da prática e da observância, individual ou colectivamente, 
em público ou em privado.

O artigo 19.º (n.º 2) concede a cada comunidade religiosa 

o direito de estabelecer e manter, a expensas próprias, os 
seus estabelecimentos de ensino.

Segundo o artigo 19.º (n.º 3), nenhuma comunidade ou 
denominação religiosa deve ser impedida ou ter dificulda-
des em disponibilizar educação e instrução religiosa aos 
seus membros, independentemente de receber ou não 
subsídios estatais.

O artigo 19.º (n.º 4) estabelece que nenhuma pessoa que 
frequente um estabelecimento de ensino deve ser obri-
gada a receber instrução religiosa ou a participar numa 
cerimónia religiosa que não seja da religião que professa, 
excepto com o seu consentimento (ou com o consenti-
mento do seu encarregado de educação no caso de me-
nores de 21 anos).

Finalmente, de acordo com o artigo 19.º (n.º 5), nenhuma 
pessoa deve ser obrigada a prestar juramento contra as 
suas crenças ou de maneira que vá contra a sua religião 
ou crença.

O capítulo 41 da Lei da Educação regulamenta o sistema 
educativo de Barbados.2 A lei afirma que uma criança em 
idade escolar pode ficar isenta da frequência obrigatória 
da escola por várias razões, incluindo observância religio-
sa (artigo 42.º, n.º 1, alínea d). Os pais que queiram que o 
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BARBADOS
seu filho fique isento da frequência obrigatória da escola 
devem solicitar um certificado de isenção (artigo 42.º, n.º 
2) a diferentes autoridades conforme o motivo da isenção 
(artigo 42.º, n.º 3, alínea b).

Segundo o artigo 54.º desta lei, a admissão ou frequência 
de uma instituição de ensino público não depende de o 
aluno (a) frequentar ou abster-se de frequentar um local 
de instrução ou culto religioso, (b) observar uma religião 
ou instrução religiosa numa instituição ou noutro local, 
caso os pais se oponham, ou (c) frequentar uma institui-
ção em qualquer dia especialmente designado para o cul-
to religioso pelo grupo religioso ao qual o aluno pertença. 
Se os pais de um aluno que frequente o ensino público 
quiserem que este fique isento de frequentar qualquer ob-
servância religiosa, essa isenção será concedida até que 
seja retirado o pedido.

Em 2019, o Parlamento de Barbados aprovou a Lei da 
Canábis Sacramental de 2019, que concede aos seguido-
res da religião Rastafári o direito de usar canábis para fins 
sacramentais, tanto num local de culto como em público.3

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Janeiro de 2020, durante um evento organizado pela 
comunidade islâmica, a primeira-ministra Mia Mottley 
apelou à tolerância religiosa e à diversidade. E referiu 
como a região das Caraíbas estava a acolher imigrantes e 
pessoas de outros credos, acrescentando que o seu Go-

verno estava disposto a trabalhar com diferentes grupos 
religiosos para fomentar relações mais próximas.4

Em Março de 2020, a primeira-ministra declarou o dia 22 
de Março como Dia Nacional de Oração pela pandemia 
da COVID-19. Devido a restrições sanitárias, as Igrejas 
realizaram a oração online.5

Em Maio de 2020, o Governo de Barbados anunciou pla-
nos para reabrir lojas e restaurantes, bem como igrejas 
com uma capacidade máxima de sete pessoas.6

Em Junho de 2020, o ministro do Trabalho, Colin Jordan, 
informou que foram realizadas consultas com os líderes 
religiosos do país, a fim de adoptar medidas para reabrir 
igrejas.7 

Em Janeiro de 2021, alguns líderes religiosos apelaram 
ao Governo para permitir até 10 pessoas em cultos reli-
giosos, em vez de apenas três, uma vez que os serviços 
são transmitidos apenas pela televisão.8 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Durante o período em análise, a comunidade rastafariana 
viu aprovado o uso religioso da canábis. As autoridades 
políticas do país também empreenderam explicitamente 
gestos a favor da dimensão religiosa na comunidade. Glo-
balmente, a situação da liberdade religiosa em Barbados 
aparentemente melhorou e as perspectivas para o futuro 
são positivas.

NOTAS
1  Barbados 1966 (rev. 2007), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Barbados_2007?lang=en (acedido a 9 de 
Fevereiro de 2021).

2  “Education Act 1997”, The Barbados Secondary Teachers’ Union, http://www.bstu.org/Barbados_Education_Act.pdf (acedido a 19 de 
Março de 2020).

3  “Sacramental Cannabis Act, 2019”, Parlamento de Barbados, https://www.barbadosparliament.com/ (acedido a 11 de Abril de 2020).

4  Marlon Madden, “PM calls for religious tolerance, diversity”, Barbados Today, 10 de Janeiro de 2020. https://barbadostoday.bb/2020/01/10/
pm-calls-for-religious-tolerance-diversity/ (acedido a 11 de Abril de 2020).

5  Kerri Gooding, “COVID-19: Barbados has a National Day of Prayer with virtual church”, Loop News Barbados, 22 de Março de 2020, 
https://www.loopnewsbarbados.com/content/covid-19-barbados-has-national-day-prayer-virtual-church (acedido a 11 de Abril de 2020).

6  Jascene Dunkley-Malcolm, “Business, churches and some sports to resume in Barbados on May 18”, Caricom Today, 15 de Maio de 2020, 
https://today.caricom.org/2020/05/15/businesses-churches-some-sports-to-resume-in-barbados-on-may-18/ (acedido a 20 de Agosto de 2020).

7  Joy-Ann Gill, “Changes to Covid-19 Church Restrictions”, Serviço de Informação do Governo, 6 de Junho de 2020, https://gisbarbados.
gov.bb/blog/changes-to-covid-19-restrictions-for-churches/ (acedido a 20 de Agosto de 2020).

8  “Some church leaders want ease in numbers”, Nation News, 4 de Janeiro de 2021.    https://www.nationnews.com/2021/01/04/church-lea-
ders-want-ease-numbers/ (acedido a 15 de Fevereiro de 2021).

http://www.bstu.org/Barbados_Education_Act.pdf
https://www.barbadosparliament.com/uploads/bill_resolution/c4433732d6d7e8242403e549be66dcae.pdf
https://barbadostoday.bb/2020/01/10/pm-calls-for-religious-tolerance-diversity/
https://barbadostoday.bb/2020/01/10/pm-calls-for-religious-tolerance-diversity/
https://www.loopnewsbarbados.com/content/covid-19-barbados-has-national-day-prayer-virtual-church
https://today.caricom.org/2020/05/15/businesses-churches-some-sports-to-resume-in-barbados-on-may-18/
https://gisbarbados.gov.bb/blog/changes-to-covid-19-restrictions-for-churches/
https://gisbarbados.gov.bb/blog/changes-to-covid-19-restrictions-for-churches/
https://www.nationnews.com/2021/01/04/church-leaders-want-ease-numbers/
https://www.nationnews.com/2021/01/04/church-leaders-want-ease-numbers/
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Reino da Bélgica1 estabelece obriga-
ções claras e positivas para proteger a liberdade religio-
sa ou de crença. Todos os Belgas são iguais perante a 
lei (artigo 10.º) e os direitos e liberdades são concedidos 
sem discriminação, inclusive para “minorias ideológicas e 
filosóficas” (artigo 11.º). Segundo o artigo 19.º: “A liber-
dade de culto, a sua prática pública e a liberdade de de-
monstrar as próprias opiniões sobre todos os assuntos 
são garantidas, mas as infracções cometidas quando es-
tas liberdades são usadas podem ser punidas.” O artigo 
20.º declara: “Ninguém pode ser obrigado a contribuir seja 
de que forma for para actos e cerimónias de uma religião 
ou para observar os seus dias de descanso.” O artigo 21.º 
afirma: “O Estado não tem o direito de intervir na nomea-
ção ou na instalação de ministros de qualquer religião ou 
de proibi-los de se corresponderem com os seus supe-
riores, de publicarem os actos dos seus superiores, mas 
neste último caso aplicam-se as normais responsabilida-
des relativas à imprensa e às publicações.” O artigo 181.º 
afirma: “Os salários e pensões dos ministros da religião 
são pagos pelo Estado. As quantias necessárias são in-
cluídas anualmente no orçamento.”

O Estado reconhece e financia religiões e comunidades 
semelhantes. São elas: Catolicismo, Protestantismo, 
Anglicanismo, Judaísmo, Islamismo, Ortodoxia (grega e 
russa) e organizações do Conselho Central Secular.2 O 
reconhecimento do Budismo e do Hinduísmo continuam 
pendentes desde o final de 2019.3

Não há critérios legais ou constitucionais para conceder 
o reconhecimento estatal. Em 1985, o então ministro da 
Justiça, Jean Gol, respondeu a uma questão parlamentar 
dizendo que os seguintes critérios seriam tidos em consi-
deração: número de membros da comunidade religiosa, 
a sua história e o seu contributo para o bem da socieda-
de. Contudo, o seu entendimento dos critérios necessá-
rios nunca foi consagrado na lei. Quaisquer que sejam as 
suas crenças, os contribuintes disponibilizam o principal 
apoio financeiro para as poucas religiões ou mundivisões 
reconhecidas pelo Estado. Os grupos que não são reco-
nhecidos pelo Estado podem obter o estatuto de associa-
ções sem fins lucrativos.4

Nas escolas públicas, a instrução religiosa ou “moral” é 
disponibilizada de acordo com a preferência dos pais.5 
O sistema de educação pública requer neutralidade na 
apresentação das perspectivas religiosas fora das aulas 
de educação religiosa. Todas as escolas públicas devem 
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BÉLGICA
disponibilizar professores para cada um dos grupos reli-
giosos ou crenças reconhecidas pelo Estado. As escolas 
confessionais seguem o mesmo currículo que as escolas 
públicas e recebem subsídios estatais para despesas de 
funcionamento como, por exemplo, manutenção de edifí-
cios e serviços.6 

Em Junho de 2020, o tribunal constitucional decidiu a fa-
vor da Haute École Francisco Ferrer de la Ville de Bru-
xelles num processo judicial sobre a política da escola de 
proibir os alunos de usarem quaisquer símbolos religio-
sos ou filosóficos, num esforço para criar um ambiente 
escolar “completamente neutro”.7 Em Janeiro de 2021, o 
distrito educacional da Valónia-Bruxelas anunciou que os 
estudantes do ensino superior ou adulto, cerca de 50.000 
estudantes, seriam autorizados a usar símbolos religiosos 
ou filosóficos (tais como cruzes, lenços de cabeça, qui-
pás) com início em Setembro de 2021.8

O tribunal do trabalho de Gante decidiu a favor de uma 
empresa privada que proibia o uso do véu islâmico por co-
laboradores que tivessem contacto visual com os clientes, 
para que todos os colaboradores tivessem uma “aparên-
cia neutra”. O tribunal decidiu que tal política não preju-
dicava mais as mulheres muçulmanas do que os outros 
colaboradores. O caso teve origem em 2009 e foi levado 
ao Tribunal de Justiça Europeu que decidiu, em 2017, que 
tal política só pode ser para trabalhadores que tenham 
contacto com clientes, não deve ser a pedido de um clien-
te específico, e que a empresa deve determinar se o co-
laborador pode ser transferido para um cargo diferente.9

Em Março de 2018, o Governo pôs fim ao arrendamen-
to da Grande Mesquita da Arábia Saudita em Bruxelas 
devido a preocupações com o radicalismo e “interferên-
cia estrangeira na forma como o Islamismo é ensinado 
na Bélgica”.10 Em Dezembro de 2020, aconselhado pelos 
serviços de segurança, o Governo recusou-se a reconhe-
cer a Grande Mesquita como uma “comunidade religiosa 
local” devido a alegações de que a mesma tinha sido infil-
trada por espiões estrangeiros. “Não posso e não aceita-
rei que regimes estrangeiros se apropriem do Islamismo 
por motivos ideológicos ou políticos, tentem dar ordens 
aqui e impeçam os Muçulmanos no nosso país de desen-
volverem o seu próprio Islamismo progressista”, disse o 
ministro da Justiça Vincent Van Quickenborne. “Ao man-
ter a minha boca fechada sobre isso, não estou a fazer 
um favor a ninguém, certamente não aos Muçulmanos no 
nosso país”.11

Em Maio de 2017, a Valónia e a Flandres votaram proi-

bir o abate ritual de animais sem atordoamento prévio. 
As comunidades judaica e muçulmana apresentaram um 
recurso alegando motivos religiosos.12 Em Dezembro de 
2020, o Tribunal de Justiça Europeu decidiu que os es-
tados-membros podem, por razões de bem-estar animal, 
exigir um procedimento de atordoamento reversível que 
não pode resultar na morte do animal e que tal lei per-
mite um “equilíbrio justo ... entre a importância atribuída 
ao bem-estar animal e a liberdade dos crentes judeus e 
muçulmanos de manifestarem a sua religião”.13 

A decisão contrariou a opinião consultiva do Advogado-
-Geral que afirmou: “Os estados-membros da União Euro-
peia são obrigados a respeitar as crenças religiosas pro-
fundas dos aderentes às crenças muçulmanas e judaicas, 
permitindo o abate ritual de animais”, e exigir o atordoa-
mento no processo de abate “comprometeria a essência 
das garantias religiosas” que a UE fornece.14 A decisão foi 
fortemente condenada pelos grupos religiosos, incluindo 
o Congresso Judaico Europeu.15

As queixas de discriminação, inclusive por motivos reli-
giosos ou filosóficos, podem ser apresentadas à Unia, a 
organização governamental para a igualdade de opor-
tunidades.16 A Unia também recolhe dados e publica re-
latórios sobre discriminação. Em 2020, o Governo criou 
um projecto para melhorar a recolha e processamento de 
“dados sobre igualdade” na Bélgica.17

INCIDENTES E SUA EVOLUÇÃO
Os números oficiais comunicados à OSCE para inclusão 
no relatório anual de crimes de ódio de 2018 e 2019 não 
foram desagregados por preconceitos contra grupos reli-
giosos. As estatísticas da Unia não abrangeram os inci-
dentes do actual período deste relatório. 

Em relação a 2018, as organizações da sociedade civil 
reportaram 22 incidentes motivados por anti-semitismo 
(12 crimes contra a propriedade, seis ameaças e quatro 
ataques a pessoas). Exemplos destes incidentes incluem 
um memorial do Holocausto vandalizado na véspera do 
aniversário da Noite dos Cristais, graffiti em casas, esco-
las e empresas, e ataques físicos a pessoas visivelmente 
identificáveis como judias.18

As organizações da sociedade civil em 2019 relataram 17 
incidentes anti-semitas à OSCE, incluindo seis ataques 
a pessoas, sete crimes contra a propriedade e quatro 
ameaças. Entre os exemplos incluem-se um graffiti anti-
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ça de bomba contra uma estação de rádio judaica19 e um 
incidente em Junho de 2019 em que um iraquiano armado 
com facas, alegando ser membro da comunidade judaica, 
tentou entrar numa sinagoga num feriado judaico.20

O carnaval de Aalst foi retirado da lista de património cul-
tural da UNESCO em 2019 após um carro alegórico no 
desfile apresentar figuras rudes de caricatura anti-semita. 
O presidente da câmara da cidade disse: “Aalst é e será 
sempre a capital do humor e da sátira”. Disse também 
que é importante que o evento permaneça “livre de ofen-
sas intencionais, mas também de censura”. O líder da As-
sociação Judaica Europeia disse que o incidente foi “mais 
um sinal para os Judeus de que não são bem-vindos na 
Europa”.21 O carnaval de 2020 gerou nova controvérsia ao 
aumentar o número de caricaturas anti-semitas, incluindo 
“11 homens vestidos como judeus hassídicos com corpos 
e pernas de formigas (que) empurravam um carro alegó-
rico com uma maqueta do Muro das Lamentações de Je-
rusalém (um trocadilho no dialecto local sobre ‘formiga’ e 
‘muro’) coberto de salsichas de porco”.22 A primeira-minis-
tra belga Sophie Wilmès, cuja mãe é judia, disse que o 
carnaval de Aalst danificou “os valores e a reputação de 
todo o país”.23

Em 2018, organizações da sociedade civil relataram 13 
incidentes à OSCE motivados por preconceitos contra 
muçulmanos (oito ataques físicos, dois crimes contra a 
propriedade e três ameaças). Exemplos durante o pe-
ríodo abrangido pelo relatório incluíram uma cabeça de 
porco deixada numa poça de sangue no exterior de um 
centro cultural islâmico em Junho de 2018 e ameaças e 
violência física contra mulheres e raparigas que usavam 
o véu islâmico.24

Organizações da sociedade civil relataram 17 incidentes 
anti-muçulmanos à OSCE em 2019, incluindo 12 ataques 
a pessoas (a maioria dos quais cometidos contra mulhe-
res com véu islâmico), duas ameaças e três crimes contra 
a propriedade.25 Os exemplos incluem uma mulher cristã 
ortodoxa que apunhalou a sua filha por esta se ter con-
vertido ao Islamismo e casado com um homem muçul-
mano. A agressora foi condenada a uma pena suspensa 
de 3 anos.26 Os funcionários de uma organização de de-
fesa muçulmana foram sujeitos a insultos e ameaças de 
morte num e-mail. Uma cabeça de porco foi deixada em 
frente da casa de uma família muçulmana em Outubro de 
2019.27

Em 2018, grupos da sociedade civil reportaram quatro in-

cidentes anti-cristãos à unidade de notificação de crimes 
de ódio da OSCE (três crimes contra a propriedade e um 
ataque físico).28

Durante o ano de 2019, grupos da sociedade civil rela-
taram três incidentes de ódio anti-cristão à OSCE (dois 
crimes contra a propriedade e um ataque físico). Uma tes-
temunha de Jeová foi insultada, esmurrada e pontapeada 
enquanto participava em actividades religiosas na rua. O 
carro e a casa de um sacerdote foram alvo de fogo posto 
em Setembro de 2019, e as lápides de um cemitério cris-
tão foram derrubadas e as cruzes danificadas.29 

Em 2020, o Observatório de Intolerância e Discriminação 
contra os Cristãos relatou nove incidentes anti-cristãos, 
incluindo vandalismo de igrejas e estátuas cristãs. Em 
Abril de 2020, um imigrante muçulmano do Afeganistão 
foi preso por ameaçar “cortar a garganta aos cristãos” 
num centro de asilo.30

As restrições aos encontros religiosos devido à pandemia 
do coronavírus em 2020/2021 resultaram na suspensão 
dos cultos, mas os locais de culto mantiveram-se abertos 
para oração privada.31 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Houve alguns desenvolvimentos no país durante o perío-
do em análise que assinalaram uma potencial diminuição 
do direito à liberdade de religião. Embora tenha abordado 
uma questão de legislação belga, a decisão do Tribunal 
de Justiça Europeu sobre o equilíbrio adequado entre o 
bem-estar animal e o abate religioso tem vastas implica-
ções em toda a Europa. 

O controlo governamental do extremismo na Grande 
Mesquita e noutros locais pode revelar-se uma medida 
de segurança eficaz, mas que cria divisão. A redução 
das protecções por objecção de consciência nos cuida-
dos de saúde é igualmente preocupante. A proibição dos 
símbolos religiosos e o debate em torno destas questões 
indicam um maior impulso para uma forma de laicismo 
que eliminaria a religião da esfera pública do país. Por 
enquanto, a situação social permanece estável para as 
várias comunidades religiosas da Bélgica.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição de Belize1 reconhece a “su-
premacia de Deus” e a fé nos direitos humanos e nas li-
berdades fundamentais, na dignidade da pessoa humana 
e nos direitos iguais e inalienáveis concedidos por Deus 
a cada pessoa.

O artigo 3.º garante estas liberdades fundamentais, su-
jeitas ao respeito pelos direitos e liberdades dos outros 
e ao interesse público. Nestas liberdades fundamentais 
estão incluídas, entre outras, a liberdade de consciência, 
expressão, reunião e associação, independentemente da 
raça, origem, opinião política, cor, credo ou sexo.

O artigo 8.º (n.º 3, alínea c) reconhece o direito de objec-
ção de consciência ao serviço militar.

O artigo 11.º (n.º 1) protege a liberdade de consciência, 
incluindo a liberdade de pensamento e a liberdade religio-
sa, bem como a liberdade de mudar de religião ou crença, 
e a liberdade de manifestar e divulgar a sua religião ou 
crença através do culto, ensino, prática e observância, 
individual ou colectivamente, em público ou em privado.

O artigo 11.º (n.º 2) também estabelece que nenhuma 

pessoa que frequente um estabelecimento de ensino ou 
que esteja presa ou a servir nas forças armadas nacionais 
deve ser obrigada a receber instrução religiosa ou a par-
ticipar numa cerimónia religiosa que não seja da religião 
que professa, excepto com o seu consentimento (ou com 
o consentimento dos seus pais ou do seu encarregado de 
educação no caso de menores de 18 anos).

Segundo o artigo 11.º (n.º 3), todas as comunidades re-
ligiosas reconhecidas pelo Estado têm direito a criar e 
manter estabelecimentos de ensino, a expensas próprias. 
Nenhuma destas comunidades será impedida de disponi-
bilizar educação e instrução religiosa aos seus membros, 
independentemente de receberem subsídios estatais.

Segundo o artigo 11.º (n.º 4), nenhuma pessoa será obri-
gada a prestar juramento contra as suas crenças ou de 
maneira que vá contra a sua religião ou crença.

Finalmente, de acordo com o artigo 16.º (n.º 1, 3), nenhu-
ma lei pode ser discriminatória em si mesma ou nos seus 
efeitos. A discriminação significa o tratamento diferente de 
pessoas em função do sexo, raça, origem, opinião políti-
ca, cor ou credo.

O governador geral nomeia um dos doze membros do Se-
nado por recomendação do Conselho de Igrejas do Belize 
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BELIZEe da Associação Evangélica de Igrejas (artigo 61.º, n.º 4, 
alínea c).

Os grupos religiosos devem registar-se junto do Regis-
to Empresarial, tal como o fazem as empresas. O registo 
permite que as organizações religiosas actuem legalmen-
te no país e sejam reconhecidas pelo Estado. O Governo 
pode encerrar as instalações dos grupos religiosos que 
não se registem.2

As igrejas e outros locais de culto estão isentos do paga-
mento de imposto sobre imóveis.3

As organizações religiosas podem estabelecer parcerias 
com o Estado para gerir escolas, hospitais e outras obras 
de caridade e receber apoio financeiro estatal.4

Os trabalhadores religiosos estrangeiros precisam de um 
visto de trabalho religioso para entrarem no país e fazer 
proselitismo.5

O currículo do ensino público inclui aulas de ‘espiritualida-
de’ não confessional, incluindo o ensino de moral, valores 
e religiões do mundo. Os pais podem decidir se querem 
ou não que os seus filhos frequentem estas aulas.6

O exército do país, a Força de Defesa Belize, fornece lo-
cais designados para o culto a todas as confissões reli-
giosas. Na prisão, os membros do clero podem solicitar a 
utilização de qualquer capela existente para ministrar aos 
reclusos.7

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Março de 2020, as actividades religiosas foram sus-
pensas na sequência de medidas preventivas do Governo 
após o surto da pandemia global da COVID-19.8 As Igrejas 
adaptaram-se à situação a fim de continuarem a prestar 
os seus serviços. Em Abril de 2020, membros do clero de 
várias Igrejas solicitaram ao Governo que os classificas-
se como “trabalhadores essenciais” para que pudessem 
satisfazer as necessidades espirituais dos seus paroquia-
nos. O procurador-geral salientou que é necessário agir 
com bom senso e “encontrar formas criativas de fazer as 
coisas”.9

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Ao contrário do período anterior, não foram comunicados 
quaisquer desacordos ou actos de intolerância envolven-
do as Igrejas e as autoridades durante o período 2018-
2020. Nada sugere que a liberdade religiosa tenha sido 
cerceada no país. Por conseguinte, as perspectivas futu-
ras de liberdade religiosa são positivas.

NOTAS
1  Belize 1981 (rev. 2011), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Belize_2011?lang=en (acedido a 9 de Setembro 
de 2021).

2  Gabinete para a Liberdade Religiosa no Mundo, “Belize”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado Nor-
te-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/belize/ (acedido a 21 de Setembro de 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Ibid.

7  Ibid.

8  “Coronavirus Disease”, Ministério do Desenvolvimento Humano, 17 de Março de 2020, http://humandevelopment.gov.bz/index.php/coro-
navirus-disease-covid-19 (acedido a 10 de Agosto de 2020). 

9  “Attorney General Responds to the Alliance of Ministers and Leaders of Belize”, News 5, 28 de Abril de 2020, https://edition.channel5belize.
com/archives/201969 (acedido a 15 de Setembro de 2020).
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Benim define o país como um Estado 
secular que proíbe a discriminação religiosa.1 A liberda-
de religiosa está consagrada na Constituição como direi-
to humano fundamental e ao mesmo tempo é defendida 
como princípio fundamental relativo à interacção entre 
religiões. Os partidos políticos estão constitucionalmente 
obrigados a respeitar a natureza secular do Estado nas 
suas acções e iniciativas. Além disso, a Constituição re-
fere que “a laicidade do Estado não pode ser objecto de 
revisão” (artigo 156º).2 

Quem deseje estabelecer uma comunidade religiosa deve 
registar-se no Ministério do Interior.3 Se um grupo religio-
so não se registar, as autoridades encerram as suas ins-
talações até que o registo tenha sido concluído.

A lei proíbe igualmente a instrução religiosa nas escolas 
públicas, ao abrigo do princípio constitucional de separa-
ção entre Estado e religião. 

O Benim tem provavelmente a maior diversidade de reli-
giões na região. Tradicionalmente, o Estado respeita este 
pluralismo. As relações entre comunidades religiosas são 
pacíficas. Mais de um quarto da população tem crenças 

étnico-religiosas, uma prática generalizada na África Oci-
dental. Os Muçulmanos e os Católicos existem em núme-
ro semelhante, com cerca de 25% cada.4 Uma pequena 
parte da população pertence à Église du Christianisme 
Céleste, os ‘cristãos celestes’, uma comunidade cristã 
estritamente baseada na Bíblia. Fundada no Benim em 
1947, esta comunidade está também presente em vários 
outros países da África Ocidental. Há uma sobreposição 
generalizada de diferentes denominações religiosas na 
prática, com alguns cristãos e muçulmanos que também 
praticam vudu, embora nem sempre abertamente.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O Benim tem estado desde há vários anos sob cada vez 
maior ameaça do jihadismo islâmico.5 Apesar de não te-
rem sido realizados grandes ataques dentro do próprio 
país, os grupos terroristas jihadistas estão a causar preo-
cupação crescente.

A ideologia islamista dos extremistas é nova no país. Nun-
ca houve uma tradição de fundamentalismo religioso no 
Benim, seja no campo legislativo ou na prática da fé por 
parte do povo. 

A tradição de relações inter-religiosas pacíficas no Benim 
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BENINnão mudou durante o período em análise e não foram re-
portados quaisquer actos de violência por motivos religio-
sos.  

Contudo, as eleições legislativas realizadas a 28 de Abril 
de 2019 resultaram em instabilidade política e social. A 
oposição foi excluída das eleições devido à introdução de 
“novas normas que classificaram os candidatos da opo-
sição como não elegíveis”.6 Por isso, os eleitores só po-
diam escolher entre dois partidos aliados ao presidente 
Patrice Talon no boletim de voto. Realizaram-se impor-
tantes manifestações em várias cidades antes, durante 
e depois das eleições, e a afluência às urnas foi muito 
baixa (23%) devido ao apelo a um boicote por parte dos 
partidos da oposição. A Igreja Católica, através da Confe-
rência Episcopal Católica do Benim, condenou a violência 
e agiu como mediadora entre o Governo e os grupos da 
oposição.7

Há cinco anos, o Benim era visto como modelo de demo-
cracia multipartidária em África. A mudança para um sis-
tema mais autoritário é um fenómeno mais recente,8 com 
a introdução de novas regras eleitorais pelo presidente 
Talon (no poder desde 2016), o que torna a oposição pra-
ticamente impossível. No entanto, estes incidentes não 
estiveram relacionados com as relações inter-religiosas 
nem afectaram o direito à liberdade religiosa no país. 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
É provável que a situação positiva da liberdade religiosa 
se mantenha como está, pelo menos num futuro próximo, 
com boas relações inter-religiosas. Não se esperam 
grandes mudanças ou violência generalizada. 

Resta saber, no entanto, se as mudanças políticas acima 
mencionadas e a instabilidade social daí resultante terão 
algum impacto na prática da religião. A presença crescen-
te de grupos armados jihadistas na África Ocidental pode 
ameaçar potencialmente o clima de tolerância religiosa no 
país.

O International Crisis Group (ICG) informou que o Burkina 
Faso, vizinho do Benim a norte, está a tornar-se uma “pla-
taforma de lançamento para operações [terroristas] mais 
a sul”,9 incluindo no Benim. Como o ICG observa, “nos 
últimos anos, os grupos armados activos no Sahel têm-se 
referido nas suas declarações à desestabilização dos paí-
ses do Golfo da Guiné”.10 Num vídeo divulgado no início 
de Novembro de 2018, três líderes de um grupo jihadis-
ta filiado na Al-Qaeda exortaram o povo Fulani que vive 
no Sahel e na África Ocidental a participar na jihad em 
países como “Senegal, Benim, Costa do Marfim, Gana e 
Camarões”.11
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4  Igreja Católica na República do Benim (Benim), Global Catholic, http://www.gcatholic.org/dioceses/country/BJ.htm (acedido a 11 de Agosto 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A liberdade religiosa é garantida pelo artigo 31.º da Cons-
tituição1 e permite que os indivíduos professem quais-
quer crenças religiosas e participem em actos de culto, 
desde que não estejam proibidos por lei. O artigo 16.º da 
Constituição declara a igualdade de todas as religiões 
e confissões religiosas perante a lei. E proíbe activida-
des religiosas que ameacem a moral ou que vão contra 
o Estado, o seu sistema político ou as liberdades civis 
dos cidadãos. O mesmo artigo afirma ainda que a relação 
entre o Estado e as organizações religiosas específicas 
“é regulamentada por lei em termos da sua influência na 
formação das tradições espirituais, culturais e estatais do 
povo Bielorrusso”.

A Lei da Liberdade de Consciência e das Organizações 
Religiosas de 19922 define mais especificamente o qua-
dro legal das religiões na Bielorrússia. O artigo 6.º esta-
belece a igualdade de todas as religiões perante a lei. 
Desde que uma organização religiosa não participe nas 
actividades dos “partidos políticos e de outras associa-
ções públicas com fins políticos”, ela está autorizada a 
participar na vida pública e a usar os meios de comuni-

cação social estatais. Os artigos 14.º e 15.º estabelecem 
a diferença entre “comunidades religiosas”, que são or-
ganizações com, pelo menos, 20 membros adultos a vi-
verem num ou mais povoados próximos uns dos outros, 
e “associações religiosas”, que incluem, pelo menos 10, 
comunidades religiosas, das quais pelo menos uma tem 
estado activa na Bielorrússia há mais de 20 anos. As co-
munidades religiosas têm direito a estabelecer mostei-
ros, ordens religiosas masculinas e femininas, missões 
religiosas e estabelecimentos de ensino. As actividades 
religiosas das comunidades e das associações religiosas 
estão limitadas ao território em que um dado grupo ac-
tua. O artigo 25.º limita adicionalmente essas actividades 
a propriedades que pertençam a essas organizações ou 
aos seus membros. No caso de casas privadas, há várias 
normas de segurança que uma organização religiosa tem 
de seguir. Os eventos religiosos em grande escala podem 
ser realizados em público, mas precisam de aprovação 
para tal por parte das autoridades locais.

Os artigos 16.º a 19.º regulamentam o processo de re-
gisto das organizações religiosas. O registo é necessário 
para uma organização ser reconhecida como entidade le-
gal. Para o registo é necessário disponibilizar informação 
vária, incluindo detalhes sobre as suas crenças e os seus 
fundadores, entre outros requisitos. Tal como especifica-
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BIELORRÚSSIA
do no artigo 21.º, um pedido de registo pode ser recu-
sado se as autoridades considerarem que a informação 
não é satisfatória ou que as doutrinas professadas não 
cumprem a lei.3

De acordo com o artigo 13.º, apenas os cidadãos bielor-
russos podem estar à frente de organizações religiosas.4

O artigo 29.º limita a um ano o período em que um mis-
sionário estrangeiro sem cidadania bielorrussa pode es-
tar envolvido em actividades missionárias religiosas, mas 
este período pode ser renovado ou reduzido pelas auto-
ridades.

A República da Bielorrússia e a Igreja Ortodoxa Bielor-
russa assinaram um acordo que estabelece uma relação 
especial entre os dois. Embora não seja explicitamente 
dirigido contra outras religiões, o artigo 2.º da Concordata 
fala em “contra estruturas pseudo-religiosas que repre-
sentam um perigo para a personalidade e a sociedade”.5 

Em Julho de 2016, a Lei da República da Bielorrússia so-
bre o Serviço Alternativo entrou em vigor. Esta lei permite 
que os que se opõem a participar em actividades militares 
por motivos religiosos participem em actividades huma-
nitárias como alternativa. Este desenvolvimento foi bem 
acolhido pelas Testemunhas de Jeová, entre outros.6

Em Julho de 2018, as penas por actividades religiosas 
não registadas, incluindo encontros de culto, terminaram, 
mas foram substituídas por multas sumárias até cinco se-
manas de salário médio.7

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Julho de 2019, na capital bielorrussa, Minsk, a Igre-
ja Pentecostal “Seja Feita a Vossa Vontade” permaneceu 
incapaz de se reunir para o culto por receio de punição, 
uma vez que os funcionários estatais encontraram dife-
rentes razões para rejeitar o seu quarto pedido de registo 
desde 2017. Uma das razões de rejeição foi o facto de 
esta ser uma religião “desconhecida na Bielorússia”. Um 
funcionário distrital disse às autoridades da cidade que 
não eram necessárias novas comunidades religiosas, 
porque a população não as pedia.8

Em Outubro de 2018, a polícia impediu que um homem e 
uma mulher baptistas cantassem e oferecessem literatura 
cristã no exterior do mercado de Lepel. “Fomos detidos 
como criminosos e levados para a esquadra da polícia”, 
declarou Andrei Fokin. Um tribunal multou-os no equiva-
lente a um salário médio de um mês a cada um. Os ofi-

ciais de justiça estão a tentar confiscar os seus bens e 
proibir Andrei de conduzir.9

Durante o ano 2019, as autoridades continuaram a recu-
sar o registo a várias comunidades religiosas protestan-
tes, incluindo uma que pertence à União de Igrejas Cris-
tãs Evangélicas Plenas, em Maladzechna.10

As autoridades da cidade de Minsk não autorizaram a 
União dos Baptistas Cristãos Evangélicos a realizar o seu 
Festival Internacional da Esperança na cidade, agendado 
de 3 a 5 de Maio de 2019.11

Ao longo do período em análise, apesar das petições dos 
bispos locais, houve vários casos de sacerdotes católicos 
da Polónia cujos vistos de um ano não foram renovados. 
Foram utilizados vários pretextos, incluindo um em que 
um visto foi recusado devido a várias infracções de trânsi-
to. Num outro caso, os Católicos locais protestaram junto 
das autoridades e inverteram a decisão.12 Os líderes cató-
licos afirmaram que, de facto, o Estado está a seguir uma 
política deliberada de redução do número de sacerdotes 
católicos estrangeiros ao serviço na Bielorrússia.13 As acti-
vidades de um sacerdote católico russo também foram re-
duzidas. Foi-lhe permitido permanecer em Vitsebsk para 
continuar a construir uma nova igreja, mas foi proibido de 
celebrar Missas.14

Os administradores prisionais, em 2018, continuaram a 
recusar repetidamente o acesso de sacerdotes católicos, 
pastores protestantes e imãs aos reclusos na prisão.15

Em Julho de 2019, um decreto do Conselho de Ministros 
declarou que os eventos públicos implicavam taxas para 
cobrir os custos dos serviços públicos, incluindo a polícia, 
os trabalhadores da saúde e os serviços de limpeza. O 
Ministério do Interior disse mais tarde que estas taxas não 
se aplicariam a eventos em locais designados, tais como 
igrejas e cemitérios. No entanto, os organizadores greco-
-católicos tiveram de cancelar o que teria sido a sua 25.ª 
peregrinação anual devido a taxas de polícia “inacessí-
veis”.16 A polícia queria cobrar à comunidade greco-católi-
ca 3.825 rublos (1.215 euros) para realizar a peregrinação 
anual.17

Em Agosto de 2019, as autoridades da cidade de Minsk 
retiraram a sua aprovação original (de 2016) para um ter-
reno destinado à construção de uma igreja católica, de-
pois de os residentes protestarem contra o número de ár-
vores propostas para remoção. As autoridades municipais 
atribuíram outra parcela de terreno à comunidade católi-
ca.18 Entretanto, uma outra licença de construção conce-
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SIA dida em 2015 para a construção da Academia Teológica 
João Paulo II de Minsk estava ainda “pendente” na altura 
em que escrevemos o presente relatório.19

Na Primavera de 2018, dois sacerdotes ortodoxos da 
Rússia, convidados pelo Arcebispo Dimitry (Drozdov) de 
Vitebsk para servirem como párocos na sua diocese, vi-
ram recusada a sua entrada no país. Oficiosamente, a 
diocese foi informada que o Governo queria que a po-
pulação local fosse formada para servir como clero.20 Em 
Novembro de 2018, as autoridades detiveram durante 24 
horas o Pe. Vikentsy, um sacerdote da Igreja Ortodoxa 
Autocéfala Bielorrussa, que não está oficialmente regista-
da, por pregar e procurar doações num bloco de aparta-
mentos em Minsk. A 30 de Novembro, um tribunal distrital 
de Minsk declarou o Pe. Vikentsy inocente e arquivou o 
processo.21

A 26 de Maio de 2019, as autoridades de Homyel informa-
ram ter identificado o indivíduo que pintou em Dezembro 
de 2014 uma suástica e os slogans “matem os judeus” 
e “Holocausto” num edifício de uma comunidade judaica 
local. O indivíduo, que alegadamente admitiu a sua culpa, 
pertencia a um grupo neonazi.

A 9 de Outubro de 2019, trabalhadores da construção civil 
causaram danos no local de um antigo cemitério judeu 
num parque central de Minsk. As comunidades judaicas 
continuaram a solicitar ao Governo que protegesse o local 
de qualquer trabalho de escavação ou construção. O Mi-
nistério Público da cidade disse que o trabalho planeado, 
manutenção do sistema de esgotos, não violou nenhuma 
regulamentação.22

De acordo com as suas próprias fontes, as Testemunhas 
de Jeová são continuamente dispensadas dos procedi-
mentos de registo, apesar de estarem oficialmente auto-
rizadas a existir na Bielorrússia, o que obriga este grupo 
a realizar actividades com um risco considerável. Em al-
gumas comunidades, onde estão presentes há décadas, 
é-lhes recusado o direito de se reunirem em casas par-
ticulares23 e enfrentam multas ou detenção por distribui-
ção de literatura em locais públicos.24 As Testemunhas de 
Jeová em Borisov, na região de Minsk, tiveram 16 pedi-
dos de registo rejeitados em 20 anos. As Testemunhas 
de Jeová alegam que cada vez que um novo funcionário 
toma posse localmente, a comunidade tem de encontrar 
uma forma de continuar a exercer o seu direito à liberdade 
religiosa.25

O Governo continuou a exigir que os estudantes utilizas-

sem livros escolares que, segundo representantes de gru-
pos religiosos não tradicionais, promoviam a intolerância 
para com eles, citando capítulos nos livros que rotulavam 
estes grupos como “seitas”. Os livros escolares descre-
vem os grupos religiosos não tradicionais como estando 
“a lutar pela exclusividade do seu papel, doutrina e princí-
pios”, sendo isolacionistas e afirmando serem escolhidos 
por Deus, entre outras coisas.26

O ano de 2020 foi um período turbulento e dramático na 
Bielorrússia. As eleições presidenciais realizaram-se a 9 
de Agosto e, de acordo com os seus resultados, Alexan-
der Lukashenko recebeu alegadamente 80% dos votos 
para um sexto mandato presidencial, em comparação 
com apenas 10% para a candidata da oposição, Sviatlana 
Tsikhanouskaya. 

O resultado oficial foi amplamente contestado e suscitou 
protestos em todo o país. As comunidades religiosas de-
sempenharam um papel importante em todos os protes-
tos da oposição. A Igreja Católica bielorussa expressou o 
seu apoio aos manifestantes e no período que se seguiu à 
eleição o Arcebispo católico de Minsk e Mohilev, Tadeusz 
Kondrusiewicz, exortou as autoridades bielorussas a pôr 
fim à violência, dizendo que o derramamento de sangue 
nas ruas das cidades bielorussas era um “pesado pecado 
na consciência daqueles que dão ordens criminosas e co-
metem violência”.27

A 19 de Agosto, o Arcebispo Kondrusiewicz rezou no ex-
terior da prisão onde se dizia que os manifestantes deti-
dos estavam a ser torturados. Quando manifestou o seu 
desejo de os visitar, as autoridades recusaram-lhe a ad-
missão.28 Sem anúncio prévio, a 23 de Agosto, a Rádio 
Belarus, controlada pelo Estado, suspendeu a tradicional 
transmissão de Missas católicas.29

A Igreja Ortodoxa Bielorrussa do Patriarcado de Moscovo 
não apresentou uma resposta uniforme. Embora a lide-
rança da Igreja mantenha laços estreitos com a Rússia e 
assim reconheça os resultados eleitorais, preferiu perma-
necer “neutra” durante as manifestações.30 Alguns outros 
bispos e muitos sacerdotes, no entanto, manifestaram 
abertamente a sua posição anti-governamental e apoia-
ram os manifestantes.31 Devido a mais pressões de fiéis 
bielorussos, e provavelmente do seu próprio clero, a Igre-
ja Ortodoxa mudou de posição. A 15 de Agosto, o seu sí-
nodo condenou veementemente tanto a reacção dura das 
forças estatais como alguns incidentes de provocação por 
parte dos manifestantes.32 O Metropolitano de Minsk e 
Zaslaul criticou a brutalidade do Governo e visitou alguns 
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dos feridos no hospital. O Santo Sínodo da Igreja Orto-
doxa Russa retirou-o a 26 de Agosto e substituiu-o pelo 
Bispo Venimian de Borisov e Maryinogorsk.33

Muitos cristãos protestantes juntaram-se às manifesta-
ções ou apoiaram-nas e alguns foram presos e conde-
nados. A 14 de Agosto, pentecostais e carismáticos ape-
laram oficialmente às autoridades para que pusessem 
termo à violência, libertassem todos os detidos e se em-
penhassem num diálogo pacífico com o povo. Membros 
de uma congregação com sede em Minsk lançaram uma 
iniciativa, “De Kurapaty a Akreścina, Nunca mais”, que 
trouxe milhares de manifestantes para a rua, muitos segu-
rando nas suas mãos cópias da Bíblia, cruzes e bandeiras 
nacionais bielorrussas.34

Durante um protesto a 26 de Agosto, as forças policiais 
bloquearam a entrada para a Igreja dos Santos Simão 
e Helena em Minsk, comummente chamada Igreja Ver-
melha, enquanto manifestantes e jornalistas procuravam 
abrigo no seu interior. O Arcebispo Kondrusiewicz consi-
derou o incidente “inaceitável e ilegal”.35

A 31 de Agosto, oficiais de segurança de fronteira da Bie-
lorrússia bloquearam a reentrada do Arcebispo Kondru-
siewicz que regressava da Polónia. Embora o arcebispo 
seja cidadão bielorrusso, as autoridades declararam o seu 
passaporte inválido. Kondrusiewicz foi obrigado a per-
manecer na Polónia, para grande choque dos cidadãos 
bielorrussos, que expressaram a sua solidariedade com 
ele independentemente da sua filiação religiosa. A 1 de 
Setembro, o presidente Alexander Lukashenko declarou 
que o arcebispo foi proibido de reentrar porque “recebe 
ordens da Polónia e mistura Igreja e política”.36

O exílio forçado do Arcebispo Kondrusiewicz foi também 
condenado pela comunidade internacional. O ministro 
dos Negócios Estrangeiros letão Edgars Rinkevičs emitiu 
uma declaração, tal como o secretário de Estado norte-
-americano Michael Pompeo, condenando a proibição de 
entrada do arcebispo.37 

Num ambiente de solidariedade, no dia 5 de Setembro 
ocorreu uma Missa que contou com milhares de pessoas 
na Igreja Vermelha de Minsk, celebrada pelo Bispo Jury 
Kasabucki de Minsk-Mogilev. O bispo exortou os Católi-
cos a permanecerem unidos, insistindo que as “acções e 
declarações” do arcebispo se tinham conformado aos en-
sinamentos católicos e ao direito bielorrusso. “É óbvio que 
estão a tentar pressionar a Igreja, o que de facto significa 
que a Igreja está a ser perseguida [...] embora ninguém o 

diga abertamente, nem o fizeram quando a perseguição 
foi grave durante a era soviética. Os factos demonstram 
que a situação é semelhante”.38 Desde então, Kasabucki 
foi oficialmente admoestado pela Procuradoria-Geral da 
Bielorrússia. 

Os incidentes contra sacerdotes começaram a ocorrer 
pouco depois da proibição de reentrada do Arcebispo Kon-
drusiewicz. A 4 de Setembro, o Pe. Jerzy Wilk da Polónia 
recebeu uma carta do Plenipotenciário para a Religião e 
Nacionalidade do Conselho de Ministros bielorrusso, Lea-
nid Hulaka, informando que as autoridades “cancelaram o 
seu convite para servir na Diocese de Vitebsk”.39

No dia 8 de Dezembro, dois sacerdotes jesuítas, o Pe. 
Viktar Zhuk e o grego-católico Pe. Alyaksei Varanko, am-
bos de Vitebsk, foram detidos e confinados a prisão do-
miciliária um dia mais tarde. Ambos foram acusados de 
participação em eventos não autorizados. Em Novembro, 
o secretário de imprensa da Igreja Ortodoxa, Pe. Sergei 
Lepin, foi forçado a demitir-se após denunciar o “espe-
zinhamento satânico de bandeiras e ícones” pela polícia 
durante a repressão policial em Minsk.40

A líder da oposição da Bielorrússia, Sviatlana 
Tsikhanouskaya, exilada na Lituânia desde Agosto, 
enviou uma carta ao Papa Francisco no início de 
Dezembro avisando que o clero e os leigos de todas as 
denominações enfrentavam «perseguição por parte das 
autoridades».41

Finalmente, a 24 de Dezembro, o Arcebispo Tadeusz 
Kondrusiewicz foi autorizado a regressar à Bielorrússia 
após 16 semanas de exílio. Celebrou duas Missas de Na-
tal em Minsk no dia seguinte. O regresso foi o resultado 
da mediação do novo núncio apostólico na Bielorússia e 
do Vaticano. Segundo o ministro dos Negócios Estrangei-
ros bielorrusso, Vladimir Makei, depois de receber uma 
carta pessoal do Papa Francisco, o presidente Alexander 
Lukashenko decidiu que a festa de Natal seguinte era a 
razão para tomar esta decisão, “apesar de uma série de 
aspectos negativos sobre esta pessoa”.42 Numa entrevis-
ta dada posteriormente à comunicação social polaca, o 
Arcebispo Kondrusiewicz assegurou que trabalhava pelo 
Evangelho e pela reconciliação no país e que não conspi-
rou contra as autoridades do Estado bielorrusso.43

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A Bielorrússia tem testemunhado vários meses de convul-

BIELORRÚSSIA
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sões políticas e manifestações públicas em que a maioria 
dos direitos humanos está em perigo, incluindo a liberda-
de religiosa. A tendência é para um controlo autoritário 
cada vez maior, com o risco de consequências graves 
para as organizações religiosas do país.44 Relativamente 
à liberdade religiosa, o Estado de direito é aplicado de for-
ma desigual e permanece dependente dos caprichos das 
autoridades responsáveis, o que resulta frequentemente 
em acções caóticas e arbitrárias contra várias comunida-
des religiosas, incluindo os Ortodoxos. 

A Bielorrússia está presa entre as exigências populares 

de democracia ao estilo ocidental e os interesses nacio-
nais e internacionais no status quo regional. Tanto estes 
elementos estrangeiros como nacionais procuram minar 
a autoridade da Igreja Católica e provocar tensões his-
tóricas entre comunidades religiosas (isto é: entre Or-
todoxos e Católicos) para causar clivagens no seio dos 
manifestantes,45 a mais grave ameaça ao aparelho de Es-
tado actual.46 Neste clima, as perspectivas dos direitos 
humanos, incluindo a liberdade religiosa, continuam a ser 
negativas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição1 do “Estado Plurinacional da Bolívia” afir-
ma que o país foi refundado “com a força da nossa Pa-
chamama e a grandeza de Deus”.

O artigo 1.º da Constituição prevê que a Bolívia é um es-
tado “intercultural” baseado no “pluralismo cultural”.  De 
acordo com o artigo 4.º, “o Estado é independente da reli-
gião” e “respeita e garante a liberdade religiosa e de cren-
ça espiritual”. O povo da Bolívia, segundo o artigo 21.º 
(n.º 3), tem direito à “liberdade de crença, espiritualidade, 
religião e culto, expressa individual ou colectivamente, em 
público e em privado, para fins legais”.

Segundo o nº 2 do artigo 14.º, “o Estado proíbe e pune 
todas as formas de discriminação baseadas na crença re-
ligiosa”. Segundo o nº 3 do mesmo artigo, o exercício livre 
e efectivo dos direitos estabelecidos na “Constituição, nas 
leis e nos tratados internacionais de direitos humanos” é 
garantido sem qualquer discriminação.”

O artigo 21.º (n.º 3 e 4) reconhece o direito “à liberdade de 
pensamento, espiritualidade, religião”, bem como ao culto 
e associação. A “identidade cultural, crenças religiosas, 
espiritualidades, práticas, costumes, e o direito das na-

ções e povos indígenas à sua identidade cultural, crenças 
religiosas, espiritualidade, práticas e costumes, e à sua 
própria mundividência” são expressamente protegidos 
no artigo 30.º (n.º 2).  Os seus lugares sagrados devem 
também ser protegidos e o seu conhecimento tradicional, 
medicamentos, rituais e símbolos devem ser respeitados 
e promovidos (artigo 30.º, n.º 7 e 9).

A liberdade no ensino da religião em estabelecimentos 
educativos é igualmente garantida. Segundo o artigo 86.º, 
não é permitido discriminar a inscrição dos alunos com 
base nas suas convicções religiosas.  

O artigo 87.º reconhece o direito das entidades religiosas 
de administrarem estabelecimentos de ensino. O nº 2 do 
artigo 88.º reconhece “o direito de as mães e os pais es-
colherem a educação das suas filhas e filhos”.

A Constituição tem uma secção dedicada às culturas, 
onde se afirma: “O Estado considera como uma força a 
existência de culturas indígenas autóctones, rurais, que 
são guardiãs do conhecimento, sabedoria, valores, espiri-
tualidades e visões do mundo” (artigo 98.º, n.º 2). O artigo 
99.º declara que as riquezas culturais da religião fazem 
parte do património cultural do povo Boliviano.

Em 1986, foi assinado um acordo entre a Santa Sé e a 
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BOLÍVIA
Bolívia sobre assistência religiosa nas Forças Armadas e 
nas Forças Policiais nacionais.2

A Lei n.º 1161 sobre Liberdade Religiosa, Organizações 
Religiosas e Crenças Espirituais foi promulgada em Abril 
de 2019, exigindo que as organizações religiosas ou espi-
rituais se registassem no Ministério dos Negócios Estran-
geiros (AMF) e informassem sobre as suas actividades 
legais, sociais, financeiras e religiosas.3

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Nos últimos dois anos, foram adoptadas uma série de leis 
sobre o património cultural religioso. Em Julho de 2018, a 
Basílica de São Francisco Menor era um dos três locais 
declarados como fazendo parte do património cultural ma-
terial do país.4 Em Julho e Agosto do mesmo ano, o ritual 
Yarituses5 e a Festa da Virgem das Angústias (Virgen de 
las Angustias) foram declarados como património cultural 
intangível da Bolívia.6 Em Junho de 2019, foi apresentado 
um projecto de lei relativo à designação da Igreja Colonial 
Apóstolo Santiago como um edifício de património cultural 
histórico e arquitectónico.7

Em Dezembro de 2018, o Governo assinou um acordo 
com as comunidades evangélicas para acelerar a apro-
vação da Lei da Liberdade Religiosa, elaborada pela pri-
meira vez em 2014, que aborda a liberdade de religião e 
a independência do Estado, o reconhecimento do institu-
cionalismo democrático e a coordenação nos programas 
sociais.8

A Lei da Liberdade Religiosa foi promulgada em Abril de 
2019 pelo presidente Evo Morales. Embora geralmente 
aceite, certas comunidades religiosas protestantes não 
evangélicas mais pequenas com “igrejas domésticas” re-
cusaram registar-se, considerando a fiscalização dos seus 
recursos económicos como uma interferência do Estado 
no direito à liberdade religiosa.9 O presidente aproveitou 
a ocasião para criticar a evangelização da Igreja Católica 
durante a história colonial da Bolívia e criticou a oposição 
à nova lei por parte de alguns membros do clero.10 

Em Março de 2019, a Comissão Interamericana dos Direi-
tos Humanos (CIDH) anunciou que tinha sido alcançado 
um acordo amigável num caso em que os direitos à objec-
ção de consciência de uma Testemunha de Jeová tinham 
sido violados. A CIDH elogiou a Bolívia pelos seus esfor-
ços para implementar o acordo.11 Por contraste, em Abril 
de 2019, o Fundo Nacional de Saúde da Bolívia abriu uma 

investigação interna contra dois médicos que se recusa-
ram a realizar um aborto com base numa objecção de 
consciência.12

Em Maio de 2019, foi assinado o primeiro Acordo Quadro 
de Cooperação com a Igreja Evangélica Metodista. Nesta 
ocasião, o presidente manifestou o seu apreço pela con-
tribuição de diferentes Igrejas para o país.13

No meio da crise política da Bolívia, a religião foi instru-
mentalizada por vários actores políticos. Em Novembro 
de 2019, Evo Morales alegou que os seus detractores es-
tavam a usar a religião para cometer actos de vandalismo 
e discriminação.14 Em Março de 2020, apesar da quanti-
dade de citações bíblicas usadas na campanha, o can-
didato presidencial Luis Fernando Camacho afirmou que 
não estava a usar a religião na sua campanha. A lei elei-
toral proíbe o uso de símbolos e referências religiosas.15

Em Novembro de 2019, a nova presidente em exercício 
da Bolívia, Jeanine Áñez, observou que “a Bíblia estava 
de volta ao palácio [presidencial]”, e voltou a usar símbo-
los religiosos.16

Em Janeiro de 2020, um juiz ordenou que uma criança re-
cebesse uma transfusão de sangue, apesar da oposição 
dos seus pais por motivos religiosos.17

No que diz respeito à pandemia da COVID-19, o presi-
dente da câmara de uma cidade indígena foi preso em 
Abril de 2020 por permitir a realização de um festival reli-
gioso apesar de uma proibição governamental.18 

Perante a situação, a presidente em exercício apelou a 
um dia de “jejum e oração” para derrotar o coronavírus.19 
Por seu lado, a Igreja prestou apoio social, enquanto algu-
mas religiosas organizaram sopas dos pobres e ajudaram 
os mais vulneráveis.20

Em Agosto de 2020, em plena crise política e sanitária, a 
Conferência Episcopal Católica da Bolívia disse que esta-
va pronta para o diálogo.21

Os resultados eleitorais de Novembro de 2020 favorece-
ram Luis Arce, do partido Movimiento al Socialismo, um 
político muito próximo do ex-presidente Evo Morales. 
Num futuro próximo poderão ter lugar mudanças políticas 
e sociais consideráveis.22 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Nenhum episódio de intolerância religiosa ou discrimina-
ção foi relatado na Bolívia durante o período em análise. 
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A religião está presente na vida pública, mas está em ris-
co de ser politizada. Vale a pena notar que o Governo 
chegou a um acordo amigável num caso de objecção de 
consciência que foi apresentado à Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos. A situação pode mudar tendo 
em conta o regresso do Governo socialista, mas, em ge-
ral, as perspectivas continuam a ser positivas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O acordo de paz de Dayton de 1995 pôs fim à guerra de 
1992-95, estabelecendo a Federação da Bósnia-Herze-
govina, que ocupa as zonas oeste e central, maioritaria-
mente católicas e muçulmanas, e a República de Srpska, 
maioritariamente ortodoxa localizada no norte e no leste. 
Ambas as regiões têm o seu próprio presidente, governo, 
parlamento e polícia. Além disso, há ainda o distrito de 
Brcko no nordeste do país, uma unidade administrativa 
autónoma estabelecida em 1999 e gerida pelas outras 
duas entidades.1

Acima destas entidades está um governo centralizado 
com uma presidência rotativa de três membros (artigo 
5.º).2 O anexo 4 do Acordo de Dayton estabelece a Cons-
tituição da Bósnia-Herzegovina.3

A maior parte dos cidadãos da Bósnia-Herzegovina identi-
ficam-se a si próprios com um perfil étnico frequentemente 
ligado a uma religião específica: croatas católicos, sérvios 
ortodoxos e bósnios muçulmanos. Da última vez que o 
perfil étnico foi documentado (no recenseamento popu-
lacional de 2013), a distribuição era a seguinte: bósnios 
50,11%; sérvios 30,78%; croatas 15,43%; outros 2,73%; 

não declarado 0,77%; não responde 0,18%.4

A Bósnia-Herzegovina é um Estado secular sem religião 
estatal. A Lei da Liberdade Religiosa e da Posição Legal 
das Igrejas e Comunidades Religiosas na Bósnia-Herze-
govina foi adoptada em 2004.5 

Esta lei prevê a liberdade religiosa (artigo 4.º, n.º 1), ga-
rante o estatuto legal das Igrejas e comunidades religio-
sas (artigo 2.º, n.º 3) e proíbe quaisquer formas de discri-
minação contra qualquer grupo religioso (artigo 2.º, n.º 1). 
Além disso, prevê as bases para o relacionamento entre o 
Estado e as comunidades religiosas (capítulo IV).

A mesma lei (artigo 16.º, n.º 1) também obriga à manu-
tenção de um registo de todos os grupos religiosos no 
Ministério da Justiça, enquanto o Ministério dos Direitos 
Humanos e dos Refugiados tem por função documentar 
violações à liberdade religiosa. A lei reconhece quatro co-
munidades religiosas e Igrejas tradicionais: a Comunida-
de Islâmica, a Igreja Ortodoxa Sérvia, a Igreja Católica 
Romana e a Comunidade Judaica (artigo 8, n.º 2).

De acordo com a lei, qualquer grupo de 300 cidadãos 
adultos pode registar-se para ser reconhecido como uma 
nova igreja ou comunidade religiosa. Para tal, deve can-
didatar-se por escrito ao Ministério da Justiça (artigo 18.º, 
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BOSNIA - HERZEGOVINA
n.º 1 e 2). Este ministério deve emitir uma decisão no pra-
zo de 30 dias após o pedido e pode haver recurso da 
decisão para o Conselho de Ministros. 

A lei reafirma o direito de cada cidadão a ter educação 
religiosa. Os representantes oficiais das várias Igrejas e 
comunidades religiosas têm a responsabilidade de ensi-
nar Estudos Religiosos em todas as pré-escolas públicas 
e privadas, escolas primárias e universidades (artigo 4.º, 
n.º 1). 

O Acordo Básico entre a Santa Sé e a Bósnia-Herzego-
vina foi assinado a 19 de Abril de 2006 e entrou em vigor 
a 25 de Outubro de 2007.6 O acordo reconhece a perso-
nalidade jurídica da Igreja Católica (artigo 2.º) e concede 
vários direitos, incluindo o direito a estabelecer escolas 
(artigo 14.º, n.º 1) e instituições de caridade (artigo 17.º, 
n.º 11), a disponibilizar educação religiosa em todas as 
escolas (artigo 16.º, n.º 1), e reconhece oficialmente as 
principais festas católicas (artigo 9.º, n.º 1). O acordo tam-
bém inclui a criação de uma Comissão Mista para lidar 
com outras questões (artigo 18.º, n.º 2). 

A 6 de Janeiro de 2010, a Comunidade Islâmica subme-
teu a sua proposta para um acordo com o Estado. Em 
2015, a proposta foi aprovada pelo Conselho de Ministros 
e enviada para a Presidência para aprovação final, mas 
o texto final ainda está a ser negociado.7 Embora as prin-
cipais objecções ao acordo nunca tenham sido tornadas 
públicas, crê-se que a Presidência não consegue chegar 
a acordo sobre o uso do termo “respeito” ou “garantia” em 
certos artigos.8 As conversações ainda estão em curso.9

Em Abril de 2010, a Santa Sé e o Governo da Bósnia-Her-
zegovina assinaram o “Acordo Pastoral para os Membros 
Católicos das Forças Armadas do País”.10 (A 3 de Dezem-
bro de 2007, o Governo assinou um acordo semelhante 
com a Igreja Ortodoxa Sérvia mas este ainda não entrou 
em vigor.)11

Sob o regime comunista, o Estado confiscou bens per-
tencentes a Igrejas e comunidades religiosas e por elas 
administrados. A Lei da Liberdade Religiosa (artigo 12.º, 
n.º 3) reconhece esta situação, bem como o direito das 
comunidades religiosas à restituição dos bens religiosos 
expropriados. Ao contrário de outras antigas repúblicas 
jugoslavas, o Parlamento da Bósnia-Herzegovina ainda 
não legislou sobre o assunto. Até à data, muito pouco tem 
sido devolvido às várias comunidades.12 Em Março de 
2020, o Cardeal Vinko Puljić, Arcebispo de Vrhbosna, dis-
se que as comunidades religiosas na Bósnia-Herzegovina 

esperam que seja adoptada uma lei sobre a restituição, 
especialmente porque os bens foram destruídos ou inde-
vidamente apreendidos pelo Estado.13

A criação de um Conselho Inter-religioso em 1997 foi 
um ponto de viragem na história religiosa do país. Este 
conselho continua activo e pretende criar uma autêntica 
base para a estima mútua, a cooperação e a liberdade 
no país.14

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Num país onde as tensões políticas e étnicas permane-
cem elevadas, os grupos religiosos e os membros do clero 
sofreram um certo nível de violência. Os crimes de ódio e 
actos de vandalismo contra lugares e símbolos religiosos 
aumentaram, sem consequências para os perpetradores, 
uma vez que as autoridades se mostraram incapazes de 
melhorar as medidas de segurança. 

Durante o período em análise foram registados vários in-
cidentes, incluindo um ataque em Março de 2019 contra 
uma igreja católica em Gradačac15 e outro em Junho do 
mesmo ano contra a Igreja Ortodoxa de Saint Sava em 
Blažuj, na periferia da capital, Sarajevo.16 

Em Agosto de 2019, clérigos ortodoxos relataram ter re-
cebido ameaças de morte em Mostar,17 mas, uma vez que 
nenhuma investigação se seguiu, é impossível saber se 
foi por motivos religiosos. 

As mesquitas também foram visadas: por exemplo, gra-
ffitis anti-muçulmanos apareceram na mesquita Atik, em 
Bijeljina, em Junho de 2019,18 enquanto a mesquita Ri-
ječanska em Zvornik foi apedrejada em Julho de 2019.19 
Foram também vandalizadas lápides em cemitérios 
muçulmanos em Julho de 2019.20 No início de 2020, as 
janelas da mesquita Čaršijska em Bosanska Dubica foram 
partidas, um episódio que não ocorreu pela primeira vez.21

A 1 de Outubro de 2019, o Tribunal Europeu dos Dire-
itos do Homem (TEDH) ordenou às autoridades da 
Bósnia-Herzegovina a remoção de uma igreja ortodoxa 
sérvia construída em terras pertencentes a uma mulher 
muçulmana de 77 anos, Fata Orlović, depois de ela e a 
família terem sido forçadas a fugir da sua aldeia no leste 
do país durante a guerra civil.22

Em Janeiro de 2020, o cemitério católico de Veresika foi 
vandalizado em Tuzla.23

O Islamismo é o maior desafio do país. O Conselho de 
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Muftis da Bósnia-Herzegovina tentou incorporar grupos 
não registados liderados por salafitas, os chamados pa-
ra-jamaats, que actuam fora da jurisdição da Comunidade 
Islâmica oficial. Entre estes, existiam cerca de 21 grupos 
em 2019, o que representa uma redução em relação aos 
64 que existiam em 2016.24

Centenas de bósnios aderiram ao autoproclamado Esta-
do Islâmico (Daesh) no Iraque e na Síria após 2012.25 Em 
Dezembro de 2019, um grupo de 25 bósnios, incluindo 
seis mulheres e 12 crianças, foi repatriado.26 De acordo 
com o Gabinete da Procuradoria da Bósnia-Herzegovina, 
todos os homens serão processados por acusações de 
terrorismo. As mulheres e as crianças foram sujeitas a 
controlos médicos e de segurança.27 A ausência de um 
programa de desradicalização na Bósnia-Herzegovina re-
presenta uma grave questão de segurança.28

Surgiu uma disputa entre a Igreja Católica e a Comuni-
dade Islâmica sobre as ruínas da Igreja de Santa Maria e 
da Torre do Sino de São Lucas, em Jajce.29 Após a con-
quista otomana da Bósnia, a igreja foi transformada numa 
mesquita, mas, após vários incêndios, foi deixada em ruí-
nas em meados do séc. XIX. Classificado como monu-
mento nacional,30 tanto os Católicos como os Muçulma-
nos reivindicam o local.31

A Bósnia-Herzegovina também enfrenta um problema 
de emigração constante. Indivíduos e famílias inteiras 
estão a deixar o país à procura de um futuro melhor no 
estrangeiro. Caso esta tendência se mantenha, a ONU 
espera que até 2050 restem apenas pouco mais de três 
milhões de pessoas.32 Isto tem implicações religiosas, 
uma vez que afecta a dimensão relativa das três princi-
pais comunidades étnicas e religiosas do país. Este dese-
quilíbrio demográfico é sobretudo verdadeiro em relação 
à população católica,33 em especial os jovens. Segundo 
o Cardeal Vinko Puljić, Arcebispo de Vrhbosna, até cerca 
de 10.000 católicos abandonam o país todos os anos.34 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A Bósnia-Herzegovina é um país profundamente dividido 
e está longe de ser económica e politicamente estável. É 
pouco provável que os direitos humanos encontrem um 
terreno fértil nos próximos dois anos, incluindo a liberdade 
religiosa, num país onde a identidade étnica-religiosa é 
tão importante.

Muitos combatentes muçulmanos estrangeiros que entra-

ram no país durante a guerra civil, na década de 1990, 
para lutar ao lado de muçulmanos bósnios nunca saíram. 
Estes combatentes tendem a ser wahhabi, muito conser-
vadores, e recebem financiamento de fundações e ins-
tituições de caridade sauditas.35 Isto levou a disputas e 
confrontos entre muçulmanos mais moderados, muçul-
manos locais e pessoas de fora com opiniões mais radi-
cais sobre o Islão. 

O regresso dos combatentes bósnios que se juntaram 
ao autoproclamado Estado islâmico pela Bósnia-Herze-
govina é também uma fonte de preocupação. Em Janei-
ro de 2020, a Presidência do país decidiu autorizar os 
seus cidadãos a regressar a casa.36 Ao mesmo tempo, 
ao abrigo de uma lei que tornou a participação em guer-
ras estrangeiras um crime, os tribunais locais julgaram e 
condenaram 26 combatentes bósnios do autoproclamado 
Estado Islâmico a partir de Janeiro de 2020.37

A imigração em massa é outra séria ameaça à estabili-
dade e segurança, com quase um milhão de migrantes 
à espera nas fronteiras do país. Em Janeiro de 2020, 
cerca de 50.000 migrantes do Afeganistão, Iraque, Síria 
e outros países do Médio Oriente já se encontravam 
na Bósnia-Herzegovina,38 30.000 dos quais provenien-
tes da Sérvia e Montenegro nos 12 meses anteriores.39 
Fronteiras porosas, guardas de fronteira mal equipados 
e mal pagos, e um Estado disfuncional afectarão seria-
mente a capacidade da Bósnia-Herzegovina de resistir a 
um grande número de recém-chegados, especialmente 
porque os grupos de crime organizado estão envolvidos 
no tráfico de seres humanos. 

O culminar destas pressões numa sociedade tão frac-
turada significa que o ambiente já difícil para a liberdade 
religiosa se tornará ainda mais precário. Embora histori-
camente cristãos e muçulmanos tenham vivido juntos em 
relativa paz, a crescente emigração de jovens famílias 
católicas combinada com um aumento dos grupos is-
lâmicos fundamentalistas apoiados do estrangeiro (não 
obstante os esforços dos muçulmanos locais para incor-
porar e mitigar a influência destes grupos estrangeiros) 
retrata um futuro sombrio para este direito humano. 



121Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

NOTAS
1  Andréa Carolina Schvartz Peres, “For Human Rights: Constructing the multinational Brčko District in Bosnia and Herzegovina”, Vibrant, Virtual Brazilian 
Anthropology, Vol.15 n.º 3, 2018, 23 de Novembro de 2018, https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809=43412018000300509-&lng=en&nrm-
iso (acedido a 7de Novembro de 2020).
2  Bosnia-Herzegovina 1995 (rev. 2009), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Bosnia_Herzegovina_2009?lang=en (ace-
dido a 7 de Novembro de 2020).
3  “Summary of the Dayton Peace Agreement on Bosnia-Herzegovina,” Human Rights Library, http://hrlibrary.umn.edu/icty/dayton/daytonsum.html 
(acedido a 7 de Novembro de 2020).
4  “1. Stanovništvo prema etničkoj/nacionalnoj pripadnosti - detaljna klasifikacija”, Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik, Popis, 
https://popis.gov.ba/popis2013/knjige.php?id=2 (acedido a 7 de Novembro de 2020).
5  In “Churches and Religious Communities,” Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina, http://www.mpr.gov.ba/organizacija_nadleznosti/uprava/
registracije/crkve/default.aspx?id=2319&langTag=en-US (acedido a 7 de Novembro de 2020).
6  “Basic Agreement Between the Holy See and Bosnia and Herzegovina + Additional Protocol”, Bilateral Treaties of the Holy See, Canon law Re-
sources, Pontificia Università Gregoriana, https://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php#SBosniaedErzegovina (acedido a 7 de Novembro de 2020).
7  S.H., “Pročitajte ‘sporne’ članove ugovora Islamske zajednice i države: Omogućiti ili garantovati prava”, Klix, 23 de Abril de 2018, https://www.klix.
ba/vijesti/bih/procitajte-sporne-clanove-ugovora-islamske-zajednice-i-drzave-omoguciti-ili-garantovati-prava/180423034 (acedido a 7 de Novembro de 2020).
8  Ibid.
9  “Bosnian Presidency Member Zeljko Komsic met with the Head of Islamic Community”, Sarajevo Times, 21 de Julho de 2020, https://www.saraje-
votimes.com/bosnian-presidency-member-zeljko-komsic-met-with-the-head-of-islamic-community/ (acedido a 7 de Novembro de 2020).
10  “Accordo tra la Santa Sede e la Bosnia ed Erzegovina circa l’assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate di Bosnia ed Erze-
govina”, Bilateral Treaties of the Holy See, Canon Law Resources, Pontificia Università Gregoriana, https://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php#SBo-
sniaedErzegovina (acedido a 7 de Novembro de 2020).
11  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Bosnia-Herzegovina”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de 
Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/bosnia-and-herzegovina/ (acedido a 7 de Novembro 
de 2020).
12  Puljić: Religious communities warn of reclassification of confiscated property”, Federalna Novinska Agencija, 3 de Março de 2020, http://www.fena.
ba/article/1138286/puljic-religious-communities-warn-of-reclassification-of-confiscated-property (acedido a 5 de Março de 2020)
13  “Archbishop Cardinal Vinko Puljic hosted Christmas Reception in Sarajevo”, Sarajevo Times, 26 de Dezembro de 2019, https://www.sarajevotimes.
com/archbishop-cardinal-vinko-puljic-hosted-christmas-reception-in-sarajevo/ (acedido a 7 de Novembro de 2020).
14  “History of the Interreligious Council of Bosnia & Herzegovina”, World Student Christian Federation (WSCF), 3 de Fevereiro de 2015, http://wscf-eu-
rope.org/news/history-of-the-interreligious-council-of-bosnia-and-herzegovina/ (acedido a 7 de Novembro de 2020).
15  “Vandalski čin u dvorištu I na objektu katoličke crkve u Gradačcu”, Radio Gradačac, 17 de Março de 2019, https://radiogradacac.ba/vandalski-cin-
-u-dvoristu-i-na-objektu-katolicke-crkve-u-gradaccu/ (acedido a 5 de Março de 2020).
16  “SDA osuđuje skrnavljenje crkve u Blažuju”, Klix, 3 de Junho de 2019, https://www.klix.ba/vijesti/bih/sda-osudjuje-skrnavljenje-crkve-u-blazu-
ju/110603133 (acedido a 5 de Março de 2020)
17  “Prijetnje svećeniku i mostarskim Srbima”, Bljesak, 29 de Agosto de 2019, https://www.bljesak.info/vijesti/flash/prijetnje-sveceniku-i-srbima-u-mos-
taru/283987 (acedido a 5 de Março de 2020).
18  “Na tabli ispred Atik džamije u Bijeljini postavljeni leci ‘Nož žica Srebrenica’”, Source, 14 de Junho de 2019, http://www.source.ba/clanak/BiH/497521/
Na-tabli-ispred-Atik-dzamije-u-Bijeljini-postavljeni-leci-Noz-zica-Srebrenica (acedido a 5 de Março de 2020).
19  “Međureligijsko vijeće u BiH osudilo napad na džamiju u Zvorniku”, N1, 26 de Julho de 2019 http://ba.n1info.com/Vijesti/a359194/Medjureligijsko-
-vijece-u-BiH-osudilo-napad-na-dzamiju-u-Zvorniku.html (acedido a 7 de Novembro de 2020).
20  Mustafa M., “Uništeno nekoliko nišana u mezarju Kazanbašča”, Medžlis Iz Zvornik, 8 de Junho de 2019, http://medzlis-zvornik.info/v2/aktuelnos-
ti/m/1842-unisteno-nekoliko-nisana-u-mezarju-kazanbasca (acedido a 7 de Novembro de 2020).
21  “Međureligijsko vijeće u BiH osudilo napad na džamiju u Zvorniku”, Ibid.
22  “Crkva iz dvorišta Fate Orlović biće izmještena u Bratunac”, Voice of America (VOA), 28 de Fevereiro de 2020), https://ba.voanews.com/a/crkva-i-
z-dvori%C5%A1ta-fate-orlovic-bice-izmjestena-u-bratunac/5308352.html (acedido a 5 de Março de 2020).
23  “Tuzla: Ponovno oštećeno katoličko groblje ‘Veresika’”, Nedjelja, 24 de Janeiro de 2020, https://www.nedjelja.ba/hr/vijesti/bih/tuzla-ponovno-oste-
ceno-katolicko-groblje-veresika/13914 (acedido a 5 de Março de 2020).
24  “U BiH aktivan još 21 paradžemat, 21 Para-jaamat still active in Bosnia Herzegovina”, Bljesak, 31 de Maio de 2019, https://www.bljesak.info/vijesti/
flash/u-bih-aktivan-jos-21-paradzemat/274788 (acedido a 5 de Março de 2020); Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional(2019), op. cit.
25  “Bosnia brings back, detains ISIS fighter from Syria”, al-Arabiya, 21 de Abril de 2019, https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/04/21/
Bosnia-brings-back-detains-ISIS-fighter-from-Syria (acedido a 7 de Novembro de 2020).
26  “Former ISIS fighters under investigation after repatriation to Bosnia”, The National, 20 de Dezembro de 2019, https://www.thenationalnews.com/
world/europe/former-isis-fighters-under-investigation-after-repatriation-to-bosnia-1.953853 (acedido a 7 de Novembro de 2020).
27  D. Be., “Grupa IDIL-ovaca koji su se borili u Siriji i Iraku stigla u Sarajevo, odmah idu u pritvor”, Klix, 19 de Dezembro de 2019, https://www.klix.ba/
vijesti/bih/grupa-idil-ovaca-koji-su-se-borili-u-siriji-i-iraku-stigla-u-sarajevo-odmah-idu-u-pritvor/191219137 (acedido a 5 de Março de 2020)
28  Krithika Varagur, “Bosnia struggles with return of ISIS widows”, Politico, 11 de Junho de 2018, https://www.politico.eu/article/isis-widows-islamic-s-
tate-bosnia-syria-struggles-with-return/ (acedido a 5 de Março de 2020)
29  “The Symbol of the Coexistence in Jajce: The Church of St. Mary or the Sultan Suleyman II Mosque”, Sarajevo Times, 12 de Outubro de 2018, 
https://www.sarajevotimes.com/the-symbol-of-the-coexistence-in-jajce-the-church-of-st-mary-or-the-sultan-suleyman-ii-mosque/ (acedido a 7 de Novembro 
de 2020).
30  “Crkva sv. Marije (pretvorena u Fethija, odnosno Sultan Sulejmanovu džamiju, 1528. godine) sa zvonikom sv. Luke, graditeljska cjelina”, Službe-
nom glasnik BiH, broj 15/03, 21 de Janeiro de 2003, Comissão de Preservação dos Monumentos Nacionais da Bósnia-Herzegovina, https://web.archive.org/
web/20150106234603/http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=1316 (acedido a 7 de Novembro de 2020).
31  “Church of St. Mary should remain under the highest protection of the state”, Nedjelja, 9 de Novembro de 2019, https://www.nedjelja.ba/hr/english/
news/church-of-st-mary-should-remain-under-the-highest-protection-of-the-state/12978 (acedido a 5 de Março de 2020)
32  Tim Judah, “Bosnia powerless to halt demographic decline”, Balkan Insight, 21 de Novembro de 2019 https://balkaninsight.com/2019/11/21/bos-
nia-powerless-to-halt-demographic-decline/?fbclid=IwAR0juLKKwsZjlRWHFKdtV1JN9Cw4NC-waoYFpiu_Vjkr8_YNOeknZY9dvp4 (acedido a 5 de Março de 
2020)
33  “Significant decrease in number of Catholics in Bosnia and Herzegovina”, Sarajevo Times, 13 de Março de 2020, https://www.sarajevotimes.com/
significant-decrease-in-number-of-catholics-in-bosnia-and-herzegovina/ (acedido a 7 de Novembro de 2020).
34  Murcadha O’Flaherty, “Catholics ‘fleeing Bosnia-Herzegovina’ over discrimination”, Catholic Herald, 4 de Janeiro de 2018, https://catholicherald.
co.uk/catholics-fleeing-bosnia-herzegovina-over-discrimination/ (acedido a 5 de Março de 2020).
35  Alexey Toporov, “Wahhabi settlements and terrorism as the reality of ‘European Bosnia’”, EurAsia Daily, 30 de Janeiro de 2018, https://eadaily.com/
en/news/2018/01/30/wahhabi-settlements-and-terrorism-as-the-reality-of-european-bosnia (acedido a 25 de Abril de 2018).
36  Katarina Panić, “The female ISIS members - victims or criminals?”, FairPlanet, 13 de Fevereiro de 2020 https://www.fairplanet.org/story/the-fema-
le-isis-members-victims-or-criminals/ (acedido a 5 de Março de 2020)
37  Albina Sorguc, “In Bosnia’s first ‘deradicalised’ Syria fighter, limited lessons”, Balkan Insight, 23 de Janeiro de 2020, https://balkaninsight.
com/2020/01/23/in-bosnias-first-deradicalised-syria-fighter-limited-lessons/ (acedido a 7 de Novembro de 2020).
38  “Who should be tackling Bosnia’s migrant crisis?”, al-Jazeera, 17 de Novembro de 2019 https://www.aljazeera.com/programmes/insides-
tory/2019/11/tackling-bosnia-migrant-crisis-191117075712865.html (acedido a 5 de Março de 2020)
39  Danijel Kovacevic, “Bosnia lacks border guards to handle migrant crisis”, Balkan Insight, 30 de Janeiro de 2020 https://balkaninsight.com/2020/01/30/
bosnia-lacks-border-guards-to-handle-migrant-crisis/ (acedido a 5 de Março de 2020)

BOSNIA - HERZEGOVINA

https://www.constituteproject.org/constitution/Bosnia_Herzegovina_2009?lang=en
http://hrlibrary.umn.edu/icty/dayton/daytonsum.html
https://popis.gov.ba/popis2013/knjige.php?id=2
http://www.mpr.gov.ba/organizacija_nadleznosti/uprava/registracije/crkve/default.aspx?id=2319&langTag=en-US
http://www.mpr.gov.ba/organizacija_nadleznosti/uprava/registracije/crkve/default.aspx?id=2319&langTag=en-US
https://www.sarajevotimes.com/bosnian-presidency-member-zeljko-komsic-met-with-the-head-of-islamic-community/
https://www.sarajevotimes.com/bosnian-presidency-member-zeljko-komsic-met-with-the-head-of-islamic-community/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/bosnia-and-herzegovina/
http://www.fena.ba/article/1138286/puljic-religious-communities-warn-of-reclassification-of-confiscated-property
http://www.fena.ba/article/1138286/puljic-religious-communities-warn-of-reclassification-of-confiscated-property
https://www.sarajevotimes.com/archbishop-cardinal-vinko-puljic-hosted-christmas-reception-in-sarajevo/
https://www.sarajevotimes.com/archbishop-cardinal-vinko-puljic-hosted-christmas-reception-in-sarajevo/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.bljesak.info/vijesti/flash/prijetnje-sveceniku-i-srbima-u-mostaru/283987
https://www.bljesak.info/vijesti/flash/prijetnje-sveceniku-i-srbima-u-mostaru/283987
http://www.source.ba/clanak/BiH/497521/Na-tabli-ispred-Atik-dzamije-u-Bijeljini-postavljeni-leci-Noz-zica-Srebrenica
http://www.source.ba/clanak/BiH/497521/Na-tabli-ispred-Atik-dzamije-u-Bijeljini-postavljeni-leci-Noz-zica-Srebrenica
about:blank
about:blank
http://medzlis-zvornik.info/v2/aktuelnosti/m/1842-unisteno-nekoliko-nisana-u-mezarju-kazanbasca
http://medzlis-zvornik.info/v2/aktuelnosti/m/1842-unisteno-nekoliko-nisana-u-mezarju-kazanbasca
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/04/21/Bosnia-brings-back-detains-ISIS-fighter-from-Syria
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/04/21/Bosnia-brings-back-detains-ISIS-fighter-from-Syria
https://www.thenationalnews.com/world/europe/former-isis-fighters-under-investigation-after-repatriation-to-bosnia-1.953853
https://www.thenationalnews.com/world/europe/former-isis-fighters-under-investigation-after-repatriation-to-bosnia-1.953853
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.sarajevotimes.com/the-symbol-of-the-coexistence-in-jajce-the-church-of-st-mary-or-the-sultan-suleyman-ii-mosque/
https://web.archive.org/web/20150106234603/http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=1316
https://web.archive.org/web/20150106234603/http://kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=1316
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.sarajevotimes.com/significant-decrease-in-number-of-catholics-in-bosnia-and-herzegovina/
https://www.sarajevotimes.com/significant-decrease-in-number-of-catholics-in-bosnia-and-herzegovina/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://balkaninsight.com/2020/01/23/in-bosnias-first-deradicalised-syria-fighter-limited-lessons/
https://balkaninsight.com/2020/01/23/in-bosnias-first-deradicalised-syria-fighter-limited-lessons/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


122  | ACN - Aid to the Church in Need

BO
TSW

AN
A

BOTSWANA

 Área

581,730 Km2

PIB per capita

15,807 US$

População

2,415,766
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
53.3

RELIGIÃO

Religiões
tradicionais

Christians

Outras

27.0%

71.6%
Cristãos

1.4%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da República do Botsuana1 de 1966, revista 
em 1994 e 1997, garante a “liberdade de consciência”, que 
inclui “liberdade de pensamento e religião, liberdade para 
mudar a própria religião ou crença, e liberdade, seja sozinho 
ou em comunidade com outros, e tanto em público como em 
privado, para manifestar e propagar a sua religião ou crença 
através do culto, do ensino, da prática e da observância” (arti-
go 11.º, secção 1). Além disso, acrescenta (secção 2): “Cada 
comunidade religiosa terá direito, a expensas próprias, a 
estabelecer e manter espaços educativos e a gerir qualquer 
espaço educativo que mantenha na totalidade. E nenhuma 
comunidade deverá ser impedida de providenciar instrução 
religiosa a pessoas dessa comunidade no decorrer de qual-
quer educação disponibilizada em qualquer espaço educati-
vo que mantenha na totalidade ou no decorrer da educação 
que de outra forma disponibilize.” Finalmente, afirma que, 
“excepto com o seu consentimento (ou, se for menor, com o 
consentimento do seu tutor), nenhuma pessoa que participe 
em qualquer espaço educativo deverá ser obrigada a rece-
ber instrução religiosa ou a participar em qualquer cerimónia 
religiosa ou observância, caso essa instrução, cerimónia ou 
observância se relacione com uma religião diferente da sua” 

(secção 3).

Os grupos religiosos devem registar-se no Registo das So-
ciedades junto do Ministério do Trabalho e do Interior, mas 
o processo é habitualmente simples e não demora mais do 
que alguns meses.2 O registo implica alguns benefícios le-
gais, uma vez que os grupos religiosos não registados não 
podem assinar contratos, realizar negócios ou abrir contas 
bancárias. Os novos grupos religiosos precisam de um míni-
mo de 150 membros para se registarem.3 

As seguintes celebrações religiosas são consideradas como 
feriados nacionais: Sexta-feira Santa, Segunda-feira de Pás-
coa, Dia da Ascensão e Natal.4 Embora o país apenas re-
conheça os feriados cristãos, os membros de outros grupos 
religiosos estão autorizados a observar os seus dias festivos 
sem interferência do Governo.5

O Botsuana é um país predominantemente cristão, mas com 
a presença de minorias religiosas importantes, como por 
exemplo os Bahá’í, os Muçulmanos (maioritariamente com 
origem no sul da Ásia) e os Hindus, habitualmente trabalha-
dores migrantes estrangeiros. Uma percentagem crescente 
da sua população nominalmente cristã não adere a nenhuma 
crença religiosa. O Governo reconhece o pluralismo religioso 
e incentiva o diálogo inter-religioso e a cooperação.
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BOTSWANA
INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período abrangido por este relatório não houve 
quaisquer incidentes de tensão entre religiões, nem inci-
dentes de intolerância, discriminação ou perseguição contra 
qualquer grupo religioso. Em Julho de 2018, o Presidente do 
Botsuana, Mokgweetsi Masisi, anunciou que iria conceder 
vistos com a duração de um ano a missionários da Igreja 
de Jesus Cristo. Anteriormente, estes missionários apenas 
receberam vistos de curta duração.6

O pedido de registo da Igreja do Encontro dos Cristãos Ilu-
minados foi retirado a 10 de Janeiro de 2018, depois de o 
Governo ter dito que a Igreja não tinha respondido a uma 
carta oficial pedindo aos líderes que explicassem por que 
razão solicitavam “dinheiro para milagres”, algo que é con-
siderado ilegal pelas autoridades estatais. A Igreja teve de 
voltar a apresentar novo pedido de registo.7 O Pastor Bushiri, 
líder religioso famoso na África Austral, conhecido pelo seu 
estilo de pregação e alegados milagres, enfrenta acusações 
de fraude e lavagem de dinheiro. O seu caso foi transferido 
para o Tribunal Superior de Gauteng, em Pretória, na África 
do Sul, em Novembro de 2019, para julgamento.8

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Sendo um dos raros países africanos com uma democracia 
bem estabelecida, o Botsuana tem uma forte tradição de Es-
tado de direito e de respeito pelos direitos humanos básicos, 
incluindo a liberdade religiosa. No entanto, o seu Coeficiente 
Gini é 53,3%, o que significa que o país tem uma das socie-
dades mais desiguais do mundo.9 

Apesar disso, continua a haver respeito pelas minorias reli-
giosas e relações pacíficas entre grupos religiosos. O caso 
da Igreja do Encontro dos Cristãos Iluminados parece ser 
principalmente uma questão de aplicação da lei envolvendo 
fraude. Com base nos seus antecedentes, é provável que o 
país continue a trilhar um caminho de estabilidade. 

O Conselho Africano de Líderes Religiosos propôs a criação 
de um comité ad hoc, o Conselho Inter-religioso do Botsua-
na,10 mas este ainda não está operacional. Os comunicados 
e declarações de imprensa inter-religiosas são comuns, uma 
vez que as Igrejas cristãs estão unidas e colaboram entre si.

Durante a pandemia da COVID-19, a Igreja Católica, espe-
cialmente as Irmãs do Calvário,11 tem estado a trabalhar para 
fornecer máscaras à população. Não houve indícios de ten-
sões entre comunidades religiosas durante o confinamento. 

NOTAS
1  Botswana 1966 (rev. 2016), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Botswana_2016?lang=en (acedido a 10 de 
Agosto de 2019).

2  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Botswana”, Report on International Religious Freedom for 2018, Departamen-
to de Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/angola/ (acedido a 21 de Fevereiro de 
2020).

3  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Botswana”, Report on International Religious Freedom for 2018, Departamen-
to de Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/angola/ (acedido a 21 de Fevereiro de 
2020).

4  “Botswana in details Public Holidays,” Lonely Planet, https://www.lonelyplanet.com/botswana/narratives/practical-information/directory/
public-holidays (acedido a 10 de Agosto de 2020).

5  Emmanuel Kwabena Quansah, “Law, religion and human rights in Botswana,” African Human Rights Journal, p. 498, 8 (2) 486-504, Janeiro 
de 2008, http://www.scielo.org.za/pdf/ahrlj/v8n2/12.pdf (acedido a 10 de Agosto de 2020).

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

7  C. Mashaba, “ECG Botswana to take a small break as Church goes through Re-registration process,” ECG News, 14 de Novembro de 
2019, https://ecgnews.online/ecg-botswana-to-take-a-small-break-as-church-goes-through-re-registration-process/ (acedido a 22 de Fevereiro de 
2020).

8  C. Maphanga, “Bushiri’s fraud case transferred to High Court for trial,” News 24, 29 de Novembro de 2019, https://www.news24.com/Sou-
thAfrica/News/bushiris-fraud-case-transferred-to-high-court-for-trial-20191129  (acedido a 22 de Fevereiro de 2020).

9  J. Kirby, “The story behind Botswana’s closest-ever election and how its consequences will play out,” Quartz Africa, 26 de Outubro de 2019, 
https://qz.com/africa/1736199/the-story-behind-botswana-closest-ever-election/ (acedido a 27 de Fevereiro de 2020).

10  Página de Internet do African Council of Religious Leaders-Religions for Peace, https://www.acrl-rfp.org/networks-affliliates/southern-afri-
ca/ (acedido a 24 de Agosto de 2020).

11  “The ‘Sisters of Calvary’ committed to helping the population: from face masks to spiritual support,” Agenzia Fides, 19 de Maio de 2020, 
http://www.fides.org/en/news/67953-AFRICA_BOTSWANA_The_Sisters_of_Calvary_committed_to_helping_the_population_from_face_masks_to_
spiritual_support (acedido a 18 de Julho de 2020).
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A liberdade de crença e de culto é garantida pela actual 
Constituição brasileira promulgada em 1988, nos artigos 
5.º e 19.º, e pela Lei n.º 7716 de 1989 que estabelece 
como crime a discriminação por raça, cor, etnia, religião 
ou nacionalidade. As políticas públicas voltadas para o 
combate à discriminação iniciaram-se pela questão racial, 
seguida da de género e mais recentemente da religiosa.

Em 1989 foi criado um órgão federal responsável por im-
plementar políticas públicas contra a discriminação, actual 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
Em 2015 foi criado, neste âmbito, um órgão dedicado es-
pecificamente à discriminação religiosa, a Assessoria de 
Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, o que indica 
uma atenção crescente para com esta questão. 

Contudo, com a crise financeira que afectou o sector pú-
blico brasileiro na última década, tanto o Governo federal 
como os Governos estaduais tenderam a reduzir as suas 
actividades nesse campo, extinguindo os órgãos de defe-
sa da diversidade religiosa. Assim, a Assessoria de Diver-
sidade Religiosa e Direitos Humanos, do Governo federal, 
foi também extinta. Em seu lugar, no mandato do actual 

presidente, Jair Bolsonaro, foi criada a Coordenação da 
Liberdade de Religião ou Crença, Consciência, Expres-
são e Académica, em 2019.1

O Brasil tem vindo a sofrer um acirramento dos conflitos 
referentes à sua concepção de Estado laico e da autono-
mia da política em relação à religião. A campanha eleitoral 
do presidente Jair Bolsonaro politizou a questão religio-
sa, na medida em que ele se apresentou como defensor 
dos valores das comunidades religiosas evangélicas, em 
particular neopentecostais, por contraposição aos grupos 
políticos considerados progressistas de esquerda.

Além disso, há muito tempo que um dos grupos legislati-
vos mais fortes no país é a chamada “bancada do boi, da 
bala e da Bíblia” (bancada BBB), com apoio eleitoral das 
Igrejas Evangélicas e ligada a grandes grupos de interes-
se político.2 Os pastores evangélicos têm tido participação 
cada vez mais activa em campanhas políticas.

Esta situação gerou protestos e, recentemente, o minis-
tro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, sugeriu 
que os candidatos a cargos electivos, quando vincula-
dos a grupos religiosos, poderiam tornar-se inelegíveis 
por “abuso de poder religioso” caso usassem espaços 
ou ocasiões religiosas para as suas campanhas. A tese, 
porém, foi posteriormente rejeitada pelo Tribunal Superior 
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BRASIL
Eleitoral.3

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Esta politização dos temas religiosos parece ser caracte-
rística da polarização sociopolítica actual do Brasil. Estu-
dos com boletins de ocorrência no estado de São Paulo 
mostraram que as denúncias de crimes relacionados com 
a intolerância religiosa aumentaram cerca de 171% no pe-
ríodo das eleições presidenciais de 2018 em relação aos 
mesmos meses do ano anterior.4 O problema, no estado 
de São Paulo, manteve-se durante o primeiro semestre 
de 2019. 5 No estado do Rio de Janeiro registaram-se 200 
casos até Setembro de 2019, enquanto apenas se regis-
taram 92 casos ao longo do ano de 2018.6 

Entretanto, os dados compilados do Sistema Disque 1007 
para o período 2011-2018 não evidenciaram diferenças 
significativas no período eleitoral de 2018 em relação a 
anos anteriores. As denúncias de intolerância religiosa 
feitas por telefone variam muito ao longo dos anos em 
cada estado brasileiro, não exibindo padrões tão eviden-
tes como os encontrados com os boletins de ocorrência 
em São Paulo e Rio de Janeiro. As variações no número 
de ocorrências registadas ao longo dos anos reflectem 
principalmente o grau de consciência da população para 
o assunto, que depende fortemente da existência de cam-
panhas de sensibilização.

O Disque 100 revela, por outro lado, uma distribuição 
estável das denúncias entre as unidades da federação 
no período 2017-2018. O Rio de Janeiro é o estado com 
maior número de denúncias por habitante, cerca de qua-
tro vezes mais do que a média nacional. Segue-se o Dis-
trito Federal e a Baía, ambos com mais de duas vezes 
a média nacional. Não existe uma explicação para estas 
variações, que parecem estar associadas a condições 
sociais, culturais e históricas não diretamente ligadas à 
religião.

Todos os dados e estudos indicam que as religiões afro-
-brasileiras são as que mais sofrem com a intolerância 
religiosa no Brasil. O número de adeptos destas religiões 
é muito pequeno actualmente (menos de 0,5 % da popu-
lação total), contudo a probabilidade de um deles sofrer 
com actos de discriminação religiosa é 130 a 210 vezes 
maior do que para a população em geral.8 

Os incidentes mais comuns são ataques a locais de culto 
e agressões físicas ou verbais, em geral praticados por 

vizinhos. Além disso, os relatos de ataques a terreiros 
[quintais onde se pratica o culto afro-brasileiro] por gru-
pos criminosos têm sido cada vez mais frequentes. Um 
caso particularmente emblemático ocorreu na Baixada 
Fluminense, Rio de Janeiro, onde uma facção criminosa 
evangélica autointitulada “Bandidos de Cristo”, cujo chefe 
se denominava “Pastor”, proibiu os terreiros de realiza-
rem cultos.9 Os criminosos intimidam os “pais de santo” e 
ameaçam destruir os terreiros, caso as actividades religio-
sas não sejam interrompidas. Nessa região, o mesmo tipo 
de ataque acontece também contra outras novas religiões 
esotéricas, como a Wicca.10

O Ministério Público Federal pediu medidas urgentes do 
Governo estadual, uma vez que só no mês de Maio de 
2019 foram encerrados 15 terreiros na região.11 Apenas 
uma parte dos criminosos foi presa, meses depois, em 
Agosto de 2019.12

Os casos de omissão, conivência ou até realização de 
actos de intolerância religiosa por órgãos públicos estão 
a crescer. No estado do Amazonas, o Ministério Público 
recebeu uma queixa de que a polícia não acolheu uma 
denúncia de tentativa de assassinato de um “pai de santo” 
por um vizinho neopentecostal.13

Num incidente particularmente grave, o próprio Governo 
do Distrito Federal destruiu um terreiro de candomblé. O 
órgão público alegou que o terreiro era uma construção 
não autorizada, enquanto a direcção do terreiro alegou 
que não foi informada e que todas as construções à sua 
volta também não têm autorização e não foram derruba-
das. A Ordem dos Advogados do Brasil considerou o caso 
como intolerância religiosa.14

Comparações anuais indicam que o número de denún-
cias no Disque 100 variam em função de acontecimentos 
nacionais ou internacionais que despertam hostilidade 
para com determinada religião. Por exemplo, em anos an-
teriores, quando a perseguição aos Cristãos pelo Daesh 
estava nas manchetes dos jornais, aconteceram mais ca-
sos de ataques a muçulmanos.15

Actualmente, os ataques a espaços sagrados e as ten-
tativas de impedir práticas religiosas de outras religiões 
parecem estar a ser mais frequentes no Brasil. No interior 
do país, as comunidades indígenas têm sofrido com mais 
frequência ataques aos seus locais de culto (que são des-
truídos ou incendiados) e aos seus líderes religiosos.16 
Os conflitos, nestes casos, costumam estar associados a 
disputas entre indígenas e proprietários rurais pela posse 
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Nos últimos anos, também foram reportados vários casos 
de ataques a igrejas católicas, ocorrência rara no passa-
do.17,18,19 Os ataques costumam ser actos de vandalismo, 
com destruição de imagens sacras (como as de Nossa 
Senhora da Aparecida) e grafitti em paredes externas. 
Para os analistas, parece estar a haver um aumento da 
perseguição a católicos, que veneram santos, segundo 
os protestantes neopentecostais.20 Sempre dentro deste 
novo contexto criado pela polarização política, no período 
recente, sacerdotes católicos considerados “progressis-
tas” passaram a ser hostilizados por “traírem a sua fé” ao 
apoiarem militantes de esquerda ou LGBT+.21 

No Natal de 2019, houve um atentado à bomba contra 
o escritório da produtora Porta dos Fundos.22 Todos os 
anos, o grupo de comediantes faz uma sátira a Jesus e 
aos apóstolos, exibida em 2019 no serviço de streaming 
Netflix, como especial de Natal. Não houve vítimas e o 
único suspeito identificado, um militante de grupos fascis-
tas, foi preso na Rússia, onde estava foragido.23

Na maioria destas ocorrências, independentemen-
te da religião atacada, os agressores são evangélicos 
neopentecostais. Contudo, estas comunidades evangé-
licas também são vítimas de ataques, como no caso de 
uma bomba atirada contra um templo neopentecostal pró-
ximo da área onde a maioria dos ataques citados anterior-
mente têm ocorrido.24 

A comunidade judaica no Brasil considera que não é 
perseguida no país25 e os casos de intolerância ou perse-
guição são tratados geralmente como tendo motivações 
raciais e não religiosas.

Num caso típico, ainda que pouco comum no Brasil, um 
judeu vestido com roupas da sua religião que se dirigia 
para a sinagoga foi espancado por jovens neonazis.26 Ca-
sos semelhantes com pessoas de religiões afro-brasilei-
ras figuram como intolerância religiosa, mas o caso deste 
judeu foi considerado pelas autoridades brasileiras como 
perseguição racial.

Parte da comunidade judaica no Brasil tem-se queixado 
da apropriação dos seus símbolos religiosos por parte 
das Igrejas neopentecostais. A sede da Igreja Universal 
do Reino de Deus, maior denominação evangélica do 
Brasil, é chamada “templo de Salomão” e imita as for-
mas do edifício do Antigo Testamento.27 Alguns pasto-
res neopentecostais baptizam no Rio Jordão fiéis ricos 
ou muito conhecidos. O presidente Jair Bolsonaro, por 

exemplo, recebeu esse baptismo celebrado por um pas-
tor actualmente preso por corrupção e lavagem de dinhei-
ro.28 A Confederação Israelita do Brasil (CONIB) diz-se 
lisonjeada por estas demonstrações de apreço, mas os 
Judeus ortodoxos consideram-na uma utilização indevida 
da tradição judaica.29,30 De qualquer forma, esta associa-
ção tende a considerar ainda menos os ataques religiosos 
contra os Judeus no Brasil. 

O actual Governo também tem tomado iniciativas para 
combater a intolerância e garantir a liberdade religiosa 
através da recém-criada Coordenação da Liberdade de 
Religião ou Crença, Consciência, Expressão e Acadé-
mica. Foram elaborados dois guias sobre o tema. O pri-
meiro, “Liberdade religiosa. Um guia de seus direitos”,31 
é um documento geral sobre o tema direccionado a toda 
a população. O segundo, “Protocolo para organizações 
religiosas e da sociedade civil sobre atendimento e aco-
lhimento à população em situação de rua no âmbito da 
pandemia da COVID-19”,32 é direccionado especificamen-
te às organizações sociais, muitas delas religiosas, que 
atendem os sem-abrigo, procurando garantir a liberdade 
religiosa no atendimento a estas populações no período 
da pandemia.

Foi instituído um Dia Nacional de Combate à Intolerância 
Religiosa (21 de Janeiro), no qual são realizadas várias 
actividades em todo o país com a colaboração do Go-
verno federal, dos governos locais e de organizações 
sociais.33 Além disso, estados e municípios contam com 
órgãos e associações dedicados ao tema. No estado de 
São Paulo, por exemplo, existe o Fórum Inter-Religioso 
para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença, com 
representação de 22 grupos religiosos.34

Apesar de os Evangélicos neopentecostais serem consi-
derados os principais perpetradores de actos de intole-
rância no Brasil, existem muitos casos de condenação a 
essas agressões e apoio às vítimas por parte das suas 
comunidades. No Rio de Janeiro, estado mais sujeito a 
essas agressões, a própria presidente do Conselho Na-
cional de Igrejas Cristãs do estado (CONIC-Rio), organi-
zou uma campanha de recolha de fundos para a recons-
trução de um terreiro destruído por neopentecostais.35

Os tribunais brasileiros costumam decidir a favor de fun-
cionários que alegam ter sofrido tratamento injustificado 
por intolerância religiosa. Em 2018, um grande banco foi 
condenado porque, num conflito sindical, uma funcionária 
foi injuriada por ser de religião afro-brasileira.36
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PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Em conformidade com os relatórios anteriores, as reli-
giões afro-brasileiras continuam a ser as mais persegui-
das no país, seguidas das religiões esotéricas e animis-
tas, muito raras no conjunto da população. Os seguidores 
de religiões evangélicas neopentecostais são os princi-
pais agressores. A grande diferença no momento actual 
é a politização da religião e as suas consequências para 
toda a vida social.

Os cristãos tidos como conservadores (uma parte tanto 
da comunidade católica quanto da evangélica) passa-
ram a ter acesso ao Estado e muitas das suas acções 
são consideradas apoiadas ou encobertas por órgãos 
públicos. Os militantes laicos, por sua vez, tornaram-se 
mais agressivos na repressão às ideias destes cristãos 
na vida pública.

Existe uma polémica sobre a existência no país de uma 
fobia contra os Cristãos ou os crentes. O presidente Bol-
sonaro falou, num discurso à ONU, em fobia contra os 
Cristãos e foi prontamente contestado por especialistas 
no tema da liberdade religiosa.37 Contudo, os defensores 
da existência de fobia contra os Cristãos no Brasil fazem 
referência principalmente a ataques simbólicos, como o 
programa televisivo de Natal anteriormente citado que ri-
dicularizava Cristo e os apóstolos.38

Alguns autores consideram que existe uma fobia contra 
os crentes, uma interdição à liberdade de expressão e 
uma repressão cultural aos valores da comunidade cristã 
conservadora.39 O conceito não é unânime,40 mas seria 
um caso de ataque cultural com justificação religiosa que 
leva a conflitos sociais e políticos. Por isso, os autores 
sem filiação religiosa têm enfatizado a necessidade de 
diálogo e compreensão também para com a comunida-
de cristã conservadora, a fim de evitar o recrudescimento 
dos conflitos sociais com motivação religiosa no país.41

No Brasil, a interdição e o discurso desdenhoso em rela-
ção às religiões não cristãs, sobretudo as afro-brasileiras, 
estava a diminuir após a promulgação da Constituição 
de 1988, inclusive com leis e acções penais contra os 
infractores. 

Actualmente, existe uma nova escalada de agressivida-
de associada à intolerância religiosa no país. Está a ha-
ver uma politização dos valores tradicionais, das crenças 
religiosas e do ressentimento perante o ataque cultural 
às comunidades cristãs conservadoras, formadas na sua 
maioria pela população brasileira de baixos rendimentos. 
Com isso, as atitudes violentas vão-se tornando mais co-
muns por parte destes cristãos, enquanto os discursos 
desrespeitadores e agressivos por parte dos grupos lai-
cos também aumentam.

BRASIL



128  | ACN - Aid to the Church in Need

NOTAS
1  Ver Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, “Liberdade Religião ou Crença”, https://www.gov.br/mdh/pt-br/naveg-
ue-por-temas/liberdade-de-religiao-ou-crenca/institucional, (acedido a 16 de Outubro de 2020).

2  CAVALCANTI, R. P., “How Brazil’s far right became a dominant political force”, The Conversation, 25 de Janeiro de 2017,  http://thecon-
versation.com/how-brazils-far-right-became-a-dominant-political-force-71495 (acedido a 28 de Abril de 2018).

3  VITAL, D., “TSE rejeita figura do abuso do poder religioso como causa de inelegibilidade”, Conjur, 18 de Agosto de 2020, https://www.
conjur.com.br/2020-ago-18/tse-rejeita-figura-autonoma-abuso-poder-religioso2 (acedido a 16 de Outubro de 2020).

4  ESTARQUE, M. & FARIA, F., “Registros de intolerância triplicaram em SP na última campanha eleitoral”, Folha de São Paulo, 13 de 
Janeiro de 2019, https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/registros-de-intolerancia-triplicaram-em-sp-na-ultima-campanha-eleitoral.shtml. 
(acedido a 18 de Outubro de 2020).

5  CARDOSO, W., “Cresce registro de crimes de intolerância religiosa em São Paulo”, Folha de São Paulo, 18 de Agosto de 2019, https://
agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2019/08/cresce-registro-de-crimes-de-intolerancia-religiosa-na-capital.shtml (acedido a 18 de Outubro de 2020). 

6  BALOUSSIER, A.V., “Guia de intolerância aponta para disseminação de ataques de cunho religioso”, Folha de São Paulo, 15 de Setem-
bro de 2019, https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/guia-de-intolerancia-aponta-para-disseminacao-de-ataques-de-cunho-religioso.shtml. 
(acedido a 18 de Outubro de 2020). 

7  Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, “Balanço anual: Disque 100 registra mais de 500 casos de discriminação 
religiosa”, https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/junho/balanco-anual-disque-100-registra-mais-de-500-casos-de-discriminacao-reli-
giosa#:~:text=Divulgado%20pelo%20Minist%C3%A9rio%20da%20Mulher,Humanos)%20durante%20o%20ano%202018 (acedido a 18 de Outubro 
de 2020).

8  RIBEIRO NETO, F.B., “O Brasil e a cristofobia”, Aleteia, 20 de Outubro de 2020,  https://pt.aleteia.org/2020/09/27/o-brasil-e-a-cristofobia/ 
(acedido a 18 de Outubro de 2020).

9  AGEN AFRO, “Bandidos de Cristo proíbem 15 barracões de candomblé de funcionarem em Duque de Caxias”, KOINONIA, Dossiê de 
Intolerância Religiosa, 3 de Janeiro de 2018, http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2019/05/bandidos-de-cristo-proibem-15-barracoes.html 
(acedido a 20 de Outubro de 2020). 

10  RIGEL, R., “Traficantes da Baixada ameaçam expulsar bruxa de casa”, KOINONIA, Dossiê de Intolerância Religiosa, 26 de Setembro de 
2018, https://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/09/traficantes-da-baixada-ameacam-expulsar.html (acedido a 20 de Outubro de 2020).

11  VIEIRA, I., “MPF pede ação do governador do Rio contra intolerância religiosa”, Agência Brasil, 24 de Maio de 2019, https://agenciabrasil.
ebc.com.br/geral/noticia/2019-05/mpf-pede-acao-do-governador-do-rio-contra-intolerancia-religiosa (acedido a 10 de Novembro de 2020).

12  BALLOUSSIER, A.V., “Polícia prende 8 traficantes do ‘Bonde Jesus’, que atacava terreiros no Rio”, Folha de São Paulo, 14 de Agosto de 
2019, https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/policia-prende-8-traficantes-do-bonde-de-jesus-que-atacava-terreiros-no-rio.shtml (acedido a 
10 de Novembro de 2020).

13  SOUZA, S., “Grupo denuncia Estado de não investigar crimes de intolerância religiosa no AM”, KOINONIA, Dossiê de Intolerância Reli-
giosa, 5 de Março de 2018, http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/03/grupo-denuncia-estado-de-nao-investigar.html. (acedido a 20 de 
Outubro de 2020).

14  MARQUES, M. & OLIVEIRA, L., “Casa de candomblé é derrubada pelo governo do DF; ‘intolerância religiosa’, diz OAB”, KOINONIA, Dos-
siê de Intolerância Religiosa, 24 de Maio de 2019, http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2019/05/casa-de-candomble-e-derrubada-pelo.
html (acedido a 20 de Outubro de 2020).

15  VILELA, F., “Muçulmanos estão entre as principais vítimas de intolerância religiosa no Rio”, Portal EBC, 22 de Agosto de 2015, https://me-
moria.ebc.com.br/cidadania/2015/08/muculmanos-estao-entre-principais-vitimas-de-intolerancia-religiosa-no-rio (acedido a 20 de Outubro de 2020).

16  DULCE, E., “Sob cerco evangélico, guarani-kaiowás sofrem com intolerância no Mato Grosso do Sul”, KOINONIA, Dossiê de Intolerância 
Religiosa, 25 de Maio de 2018, https://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/07/sob-cerco-evangelico-guarani-kaiowas.html (acedido a 20 
de Outubro de 2020).

17  VALE, J.H., “Minas registra o terceiro caso de depredações em igrejas em quatro dias”, KOINONIA, Dossiê de Intolerância Religiosa, 23 de 
Outubro de 2018, http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/10/minas-registra-o-terceiro-caso-de.html (acedido a 20 de Outubro de 2020).

18  VASCONCELOS, C. & GRIMBERG, F., “Comissão de discriminação da Alerj recebe denúncia de intolerância religiosa contra imagens 
católicas em Irajá”, KOINONIA, Dossiê de Intolerância Religiosa, 31 de Janeiro de 2020, https://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2020/02/
comissao-de-discriminacao-da-alerj.html (acedido a 20 de Outubro de 2020).

19  TAROBA NEWS, “Homem invade Catedral de Londrina e quebra estátua do padroeiro da cidade”, KOINONIA, Dossiê de Intolerância 
Religiosa, 3 de Janeiro de 2018, http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/01/homem-invade-catedral-e-quebra-estatua.html (acedido a 
20 de Outubro de 2020). 

20  BALOUSSIER, A.V. Op. cit.

21  STABILE, A., “Padre é ameaçado após debate de jovens com cristãs feministas”, Jornal GGN, 11 de Agosto de 2019, https://jornalggn.
com.br/noticia/padre-e-ameacado-apos-debate-de-jovens-com-cristas-feministas/ (acedido a 20 de Outubro de 2020).

22  NOGUEIRA, R., “Sede do Porta dos Fundos sofre ataque a bomba na véspera do Natal”, Notícias UOL, 24 de Dezembro de 2019, https://
entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/24/sede-do-porta-dos-fundos-sofre-ataque-a-bomba-na-vespera-do-natal.htm (acedido a 9 de 
Novembro de 2020).

23  REDAÇÃO, “Quem é Eduardo Fauzi, acusado de atacar a Porta dos Fundos?”, O Estado de São Paulo, 7 de Janeiro de 2020, https://poli-
tica.estadao.com.br/noticias/geral,quem-e-eduardo-fauzi-acusado-de-atacar-a-porta-dos-fundos,70003148080 (acedido a 9 de Novembro de 2020).

24  RABELO, M., “Ataque com bomba provoca estragos durante culto em igreja evangélica em Joanésia”, KOINONIA, Dossiê de Intolerância 
Religiosa, 16 de Abril de 2018, http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/01/homem-invade-catedral-e-quebra-estatua.html (acedido a 20 
de Outubro de 2020).

BR
AS

IL

https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/liberdade-de-religiao-ou-crenca/institucional
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/liberdade-de-religiao-ou-crenca/institucional
http://theconversation.com/how-brazils-far-right-became-a-dominant-political-force-71495
http://theconversation.com/how-brazils-far-right-became-a-dominant-political-force-71495
https://www.conjur.com.br/2020-ago-18/tse-rejeita-figura-autonoma-abuso-poder-religioso2
https://www.conjur.com.br/2020-ago-18/tse-rejeita-figura-autonoma-abuso-poder-religioso2
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/01/registros-de-intolerancia-triplicaram-em-sp-na-ultima-campanha-eleitoral.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2019/08/cresce-registro-de-crimes-de-intolerancia-religiosa-na-capital.shtml
https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2019/08/cresce-registro-de-crimes-de-intolerancia-religiosa-na-capital.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/guia-de-intolerancia-aponta-para-disseminacao-de-ataques-de-cunho-religioso.shtml
http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2019/05/bandidos-de-cristo-proibem-15-barracoes.html
https://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/09/traficantes-da-baixada-ameacam-expulsar.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-05/mpf-pede-acao-do-governador-do-rio-contra-intolerancia-religiosa
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-05/mpf-pede-acao-do-governador-do-rio-contra-intolerancia-religiosa
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/08/policia-prende-8-traficantes-do-bonde-de-jesus-que-atacava-terreiros-no-rio.shtml
http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/03/grupo-denuncia-estado-de-nao-investigar.html
http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2019/05/casa-de-candomble-e-derrubada-pelo.html
http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2019/05/casa-de-candomble-e-derrubada-pelo.html
https://memoria.ebc.com.br/cidadania/2015/08/muculmanos-estao-entre-principais-vitimas-de-intolerancia-religiosa-no-rio
https://memoria.ebc.com.br/cidadania/2015/08/muculmanos-estao-entre-principais-vitimas-de-intolerancia-religiosa-no-rio
https://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/07/sob-cerco-evangelico-guarani-kaiowas.html
http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/10/minas-registra-o-terceiro-caso-de.html
https://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2020/02/comissao-de-discriminacao-da-alerj.html
https://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2020/02/comissao-de-discriminacao-da-alerj.html
http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2019/05/casa-de-candomble-e-derrubada-pelo.html
https://jornalggn.com.br/noticia/padre-e-ameacado-apos-debate-de-jovens-com-cristas-feministas/
https://jornalggn.com.br/noticia/padre-e-ameacado-apos-debate-de-jovens-com-cristas-feministas/
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/24/sede-do-porta-dos-fundos-sofre-ataque-a-bomba-na-vespera-do-natal.htm
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2019/12/24/sede-do-porta-dos-fundos-sofre-ataque-a-bomba-na-vespera-do-natal.htm
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,quem-e-eduardo-fauzi-acusado-de-atacar-a-porta-dos-fundos,70003148080
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,quem-e-eduardo-fauzi-acusado-de-atacar-a-porta-dos-fundos,70003148080
http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2019/05/casa-de-candomble-e-derrubada-pelo.html


129Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

25  LOTTENBERG, F., “Brazil”, World Jewish Congress, actualizado em Abril de 2020, https://www.worldjewishcongress.org/en/about/commu-
nities/BR (acedido a 7 de Novembro de 2020).

26  FARAH, T., “Homem judeu de 57 anos, que usava quipá, foi brutalmente espancado no interior de SP”,  Buzzfeed News, 28 de Fevereiro 
de 2020, https://www.buzzfeed.com/br/tatianafarah/judeu-quipa-espancado (acedido a 7 de Novembro de 2020).

27  LINHARES, J. & BOTELHO, T., “Rabino Edir? Quase isso”, Revista Veja, 2 de Agosto de 2014, https://veja.Abril.com.br/brasil/rabino-edir-
-quase-isso (acedido a 7 de Novembro de 2020).

28  SEARA, C. & NOGUEIRA, I., “Preso, Pastor Everaldo foi padrinho político de Witzel e batizou Bolsonaro”, Folha de São Paulo, 28 de Agos-
to de 2020, https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/preso-pastor-everaldo-foi-padrinho-politico-de-witzel-e-batizou-bolsonaro.shtml (acedido a 
7 de Novembro de 2020).

29  IG, “Rabinos criticam uso de símbolos judaicos no Templo de Salomão”, Jornal Primeira Edição, 8 de Setembro de 2014, http://primeirae-
dicao.com.br/noticia/2014/09/08/rabinos-criticam-uso-de-simbolos-judaicos-no-templo-de-salomao (acedido a 7 de Novembro de 2020).

30  VENCESLAU, P. & GALHARDO, R., “Judeus reclamam do uso de símbolos por Bolsonaro”, Notícias UOL, 25 de Agosto de 2019, https://
noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/08/25/judeus-reclamam-do-uso-de-simbolos-por-bolsonaro.htm (acedido a 7 de Novembro 
de 2020).

31  Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Liberdade religiosa. Um guia de seus direitos, https://www.ibdr.org.br/publica-
coes/2019/9/16/liberdade-religiosa-um-guia-de-seus-direitos-cartilha-com-apoio-do-ibdr (acedido a 18 de Outubro de 2020). 

32  Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Protocolo para organizações religiosas e da sociedade civil sobre atendimento 
e acolhimento à população em situação de rua no âmbito da pandemia da COVID-19, https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/liberdade-
-de-religiao-ou-crenca/publicacoes-1/CARTILHA_PROTOCOLO_PARA_ORGANIZACOES_RELIGIOSAS_E_DA_SOCIEDADE_CIVIL.pdf (acedido 
a 18 de Outubro de 2020).

33  Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Nota em celebração ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa de 
2019, https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/Janeiro/nota-em-celebracao-ao-dia-nacional-de-combate-a-intolerancia-religiosa (acedi-
do a 7 de Novembro de 2020).

34  SÃO PAULO, Fórum Inter-Religioso para uma Cultura de Paz e Liberdade Crença, https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-pro-
gramas/342-2/forum-inter-religioso/ (acedido a 7 de Novembro de 2020).

35  GALDO, R., “Pastora ajuda mãe de santo a reconstruir barracão de candomblé”, O Globo, 29 de Abril de 2018, https://oglobo.globo.com/
rio/pastora-ajuda-mae-de-santo-reconstruir-barracao-de-candomble-22638805 (acedido a 20 de Outubro de 2020.

36  IG, “HSBC é condenado por caso de discriminação religiosa entre funcionárias”, KOINONIA, Dossiê de Intolerância Religiosa, 7 de Feve-
reiro 2018, http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/02/hsbc-e-condenado-por-caso-de.html (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

37  ZACHARIAS, B. & BOLDRIN, F., “Na ONU, Bolsonaro defende combate à ‘cristofobia’; analistas criticam termo e veem aceno eleitoral”, O 
Estado de São Paulo, 22 de Setembro de 2020, https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cristofobia-entenda-o-termo-citado-por-bolsonaro-na-
-onu-e-o-que-dizem-especialistas,70003448032 (acedido a 25 de Outubro de 2020).

38  DESIDERI, L., “Cristofobia no Brasil é realidade? Depende da definição de cristofobia”, Gazeta do Povo, 27 de Setembro de 2020, https://
www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/existe-cristofobia-no-brasil/ (acedido a 25 de Outubro de 2020).

39  NERY, P. F., “Crentefobia”, O Estado de São Paulo, 4 de Fevereiro de 2020, https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crentefo-
bia,70003184254 (acedido a 25 de Outubro de 2020).

40  NAGAMINE, R. & SILVA, A.L., “A formação do público evangélico no Brasil contemporâneo”, Le Monde Diplomatique Brasil, 28 de Feve-
reiro de 2020, https://diplomatique.org.br/a-formacao-do-publico-evangelico-no-brasil-contemporaneo/ (acedido a 25 de Outubro de 2020).

41  FONSECA, J.P., “Devemos tolerar a blasfêmia?”, Folha de São Paulo, 19 de Outubro de 2020, https://www1.folha.uol.com.br/colunas/
joel-pinheiro-da-fonseca/2020/10/devemos-tolerar-a-blasfemia.shtml (acedido a 25 de Outubro de 2020).

BRASIL

https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/BR
https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/BR
https://www.buzzfeed.com/br/tatianafarah/judeu-quipa-espancado
https://veja.abril.com.br/brasil/rabino-edir-quase-isso
https://veja.abril.com.br/brasil/rabino-edir-quase-isso
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/preso-pastor-everaldo-foi-padrinho-politico-de-witzel-e-batizou-bolsonaro.shtml
http://primeiraedicao.com.br/noticia/2014/09/08/rabinos-criticam-uso-de-simbolos-judaicos-no-templo-de-salomao
http://primeiraedicao.com.br/noticia/2014/09/08/rabinos-criticam-uso-de-simbolos-judaicos-no-templo-de-salomao
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/08/25/judeus-reclamam-do-uso-de-simbolos-por-bolsonaro.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/08/25/judeus-reclamam-do-uso-de-simbolos-por-bolsonaro.htm
https://www.ibdr.org.br/publicacoes/2019/9/16/liberdade-religiosa-um-guia-de-seus-direitos-cartilha-com-apoio-do-ibdr
https://www.ibdr.org.br/publicacoes/2019/9/16/liberdade-religiosa-um-guia-de-seus-direitos-cartilha-com-apoio-do-ibdr
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/liberdade-de-religiao-ou-crenca/publicacoes-1/CARTILHA_PROTOCOLO_PARA_ORGANIZACOES_RELIGIOSAS_E_DA_SOCIEDADE_CIVIL.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/liberdade-de-religiao-ou-crenca/publicacoes-1/CARTILHA_PROTOCOLO_PARA_ORGANIZACOES_RELIGIOSAS_E_DA_SOCIEDADE_CIVIL.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2019/janeiro/nota-em-celebracao-ao-dia-nacional-de-combate-a-intolerancia-religiosa
https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/342-2/forum-inter-religioso/
https://justica.sp.gov.br/index.php/coordenacoes-e-programas/342-2/forum-inter-religioso/
https://oglobo.globo.com/rio/pastora-ajuda-mae-de-santo-reconstruir-barracao-de-candomble-22638805
https://oglobo.globo.com/rio/pastora-ajuda-mae-de-santo-reconstruir-barracao-de-candomble-22638805
http://intoleranciareligiosadossie.blogspot.com/2018/02/hsbc-e-condenado-por-caso-de.html
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cristofobia-entenda-o-termo-citado-por-bolsonaro-na-onu-e-o-que-dizem-especialistas,70003448032
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,cristofobia-entenda-o-termo-citado-por-bolsonaro-na-onu-e-o-que-dizem-especialistas,70003448032
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/existe-cristofobia-no-brasil/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/existe-cristofobia-no-brasil/
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crentefobia,70003184254
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crentefobia,70003184254
https://diplomatique.org.br/a-formacao-do-publico-evangelico-no-brasil-contemporaneo/
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/joel-pinheiro-da-fonseca/2020/10/devemos-tolerar-a-blasfemia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/joel-pinheiro-da-fonseca/2020/10/devemos-tolerar-a-blasfemia.shtml


130  | ACN - Aid to the Church in Need

RELIGIÃO

BR
UN

EI

BRUNEI

 Área

5,765 Km2

PIB per capita

71,809 US$

População

444,519
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
N.D.

Outras

Budistas

1.3%

Religiões
tradicionais

10.1%

58.8%
Muçulmanos

11.7%
Cristãos

9.4%
Agnóstico

1.2%

Confucionistas
2.0%

Religiões 
tradicionais 

chinesas

5.5%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O Brunei localiza-se no Bornéu, uma ilha que partilha com 
a Malásia e a Indonésia. Outrora um grande império, o 
Brunei entrou em declínio durante o séc. XIX, tornando-
-se um Protectorado Britânico em 1888. Os Japoneses 
ocuparam o país durante a Segunda Guerra Mundial. O 
Brunei apenas recuperou a sua independência total do 
Reino Unido em 1984. 

A actual Constituição foi adoptada em 1959 e revista em 
2006. Nos termos do artigo 2.º (n.º 1), a religião oficial é o 
Islamismo, “de acordo com a seita Xafeíta de Ahlis Sunna 
Waljamaah”, que é uma das quatro principais escolas ou 
formas de jurisprudência islâmica (fiqh). O artigo 3.º pre-
vê uma certa medida de protecção da liberdade religiosa, 
uma vez que afirma que “todas as outras religiões podem 
ser praticadas em paz e harmonia pelas pessoas que as 
professam”.1

O Governo do Brunei, que é uma monarquia absoluta, 
promove a filosofia nacional de Melayu Islam Beraja, ou 
Monarquia Islâmica Malaia,2 através de um Conselho Su-
premo, cujo mandato é impulsionar esta filosofia e promo-
ver a prática do Islamismo.3

Os tribunais civis e da sharia do Brunei funcionam em 
paralelo. Os tribunais civis baseiam-se no direito comum 
inglês e num Código Penal secular. Os tribunais da sha-
ria baseiam-se na lei islâmica tal como interpretada pela 
escola xafeíta. Os tribunais da sharia ouvem os casos cri-
minais, familiares e outros casos civis. Aplicam legislação 
de longa data da sharia. Aplicam também o novo Código 
Penal da sharia. O Governo promulgou a primeira fase 
deste código em 2014, seguida da segunda e terceira fa-
ses em Abril de 2019.

A sharia aplica-se a muçulmanos e não muçulmanos. To-
dos os cidadãos do Brunei, muçulmanos e não muçulma-
nos, bem como os visitantes estrangeiros, estão proibidos 
de adoptar uma conduta considerada pouco islâmica e 
estão sujeitos a sanções penais. As proibições da sharia 
incluem beber álcool e comer em público durante as horas 
de jejum do Ramadão, que são rotineiramente aplicadas. 
Contudo, os não muçulmanos não estão sujeitos a alguns 
dos requisitos específicos da prática religiosa islâmica, 
tais como orações de sexta-feira e zakat (dar esmolas).

Disposições legais abrangentes protegem a religião oficial 
de outras formas. Qualquer acto que “tenda a manchar a 
imagem do Islamismo” é um delito criminal. É também ile-
gal criticar o Código Penal da sharia. As celebrações pú-
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BRUNEI
blicas do Natal, incluindo decorações e cânticos de Natal, 
foram proibidas desde 2014, com o fundamento de que 
poderiam prejudicar a “aqidah (crenças) da comunidade 
muçulmana”.4 Do mesmo modo, desde 2015, o Governo 
tem apertado as restrições à celebração pública das fes-
tas religiosas chinesas.5 

Todos os grupos religiosos devem registar-se junto das 
autoridades. Isto implica fornecer informações sobre a 
sua organização, filiação e actividades.6 O registo é es-
sencial, mas a conservatória do registo tem poderes dis-
cricionários e pode recusá-lo. A falta de registo pode levar 
a uma acusação de reunião ilegal e resultar numa multa. 
A filiação numa organização não registada é punível ao 
abrigo do direito penal, incluindo uma pena privativa de 
liberdade não superior a três anos. Qualquer encontro em 
público de cinco ou mais pessoas, inclusive para fins de 
culto, requer autorização oficial. As actividades dos gru-
pos religiosos são tratadas como encontros privados.7

As tentativas de expansão ou renovação de edifícios geri-
dos por grupos religiosos não muçulmanos são limitadas 
e, como consequência, as instalações são frequentemen-
te demasiado pequenas ou desadequadas.8 Existem al-
gumas igrejas no Brunei, juntamente com um pequeno 
número de templos budistas, taoístas e hindus. Embora 
igrejas e escolas privadas geridas por Igrejas possam, 
em princípio, fazer obras de reparação dos seus espaços, 
na prática o processo de aprovação é longo, complexo e 
sujeito a atrasos. Uma fatwa permanente desencoraja os 
muçulmanos de ajudar os não muçulmanos a manterem 
as suas crenças, o que também dificulta o trabalho em 
instalações não muçulmanas. 

O Governo proibiu vários grupos religiosos. Estes incluem 
o “Islamismo ahmadi, a Al Arqam (uma seita islâmica com 
sede na Malásia), a fé Bahá’í e as Testemunhas de Jeo-
vá”. As proibições estão incluídas nas fatwas emitidas 
pelo mufti do Estado e pelo Conselho Religioso Islâmico. 
Actualmente, os muçulmanos que desejem renunciar à 
sua fé podem fazê-lo, mas devem notificar formalmente o 
Conselho Religioso Islâmico.9

As escolas administradas pelo Ministério da Educação 
Religiosa ou pelo Ministério dos Assuntos Religiosos dis-
ponibilizam educação religiosa islâmica. Nestas escolas, 
a educação islâmica é obrigatória para estudantes muçul-
manos e opcional para estudantes não muçulmanos. Os 
pais muçulmanos são também obrigados a matricular os 
seus filhos em escolas que disponibilizem uma educação 
religiosa suplementar. Se não o fizerem, podem ser mul-

tados ou presos por um ano, no máximo. Os currículos de 
educação religiosa aprovados pelo Governo não abran-
gem as religiões não muçulmanas.10

O Ministério da Educação reconhece as escolas particu-
lares da Igreja, que podem aceitar alunos de qualquer re-
ligião. Contudo, mesmo as escolas privadas geridas pela 
Igreja não estão autorizadas a disponibilizar instrução re-
ligiosa cristã e o não cumprimento desta norma pode re-
sultar em acusações criminais. Não está previsto o ensino 
de outras formas de Islamismo. As confissões religiosas 
para além do Islamismo xafeíta só podem ser ensinadas 
em ambientes privados, tais como casas de família, ou 
em igrejas registadas.11

O Ministério dos Assuntos Religiosos dita o conteúdo dos 
sermões para as orações de sexta-feira, que só podem 
ser lidos por imãs registados junto do Estado. O Governo 
advertiu a população contra outras formas de Islamismo, 
tais como o Islamismo liberal, o Salafismo e o Wahabis-
mo. A abordagem ao Islão no país justifica-se por vezes 
como um baluarte contra o extremismo.12

A maioria das reuniões oficiais tem início com orações is-
lâmicas. Os negócios estão fechados durante as orações 
de sexta-feira e os restaurantes não servem refeições du-
rante as horas de jejum do Ramadão. Os residentes são 
obrigados a ter documentos de identidade, que, na práti-
ca, são utilizados para identificar a religião do portador. 
Os visitantes do país são convidados a especificar a sua 
religião quando fazem um pedido de visto.13

Os meios de comunicação social do Brunei apresentam 
regularmente histórias de conversão ao Islamismo xafeí-
ta. O Estado incentiva as conversões, oferecendo aos 
convertidos pagamentos de assistência social, novas ca-
sas, geradores, bombas de água ou quantias de dinheiro 
que lhes permitam realizar o Hajj [peregrinação a Meca]. 
Estes incentivos destinam-se especialmente aos mem-
bros de grupos autóctones em zonas rurais.14

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Abril de 2019, o Governo procedeu à implementação 
das tão esperadas segunda e terceira fases do Código 
Penal da sharia.15 Isto seguiu-se à promulgação de um 
Código de Processo Penal em Março de 2018.16 O Có-
digo Penal da sharia põe em perigo a liberdade religiosa 
e outros direitos humanos fundamentais de inúmeras 
formas. Por exemplo, proíbe a difamação do Profeta 
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muçulmanos como para não muçulmanos. 

O Código Penal da sharia criminaliza a apostasia, pune 
“entregar ou dar publicações relacionadas com outras re-
ligiões que não o Islamismo” e proíbe o uso de termos 
islâmicos para expressar qualquer “facto, crença, ideia, 
conceito, acto, actividade [ou] matéria” relacionada com 
religiões não muçulmanas.17 As punições por certos cri-
mes incluem a morte por lapidação (devido a blasfémia, 
apostasia e adultério) e o chicoteamento (devido a consu-
mo de álcool por muçulmanos). Estas disposições provo-
caram um protesto global.

Além disso, desde Abril de 2019, o Código Penal da sha-
ria criminaliza a propagação de qualquer outra religião 
além do Islamismo entre muçulmanos e outros, a exposi-
ção de crianças muçulmanas a confissões religiosas não 
islâmicas e a crítica às autoridades religiosas islâmicas. 
O código também prescreve punições por ajudar pessoas 
envolvidas em comportamentos proibidos. De acordo 
com a Human Rights Watch, “todas estas disposições co-
locam os crentes não muçulmanos e os não crentes em 
geral numa situação desfavorável e limitam severamente 
a sua liberdade religiosa em violação da lei internacional 
dos direitos humanos”.18

Aparentemente em resposta às intensas críticas interna-
cionais ao Código Penal da sharia, o Sultão do Brunei 

Hassanal Bolkiah anunciou a 5 de Maio de 2019 “uma 
moratória de facto sobre a execução da pena de morte 
para os casos” que surgiam ao abrigo de qualquer parte 
do código. No entanto, esta moratória “de facto” permite 
ao sultão restabelecer a pena capital em qualquer altura 
para crimes capitais como blasfémia, apostasia, sodomia 
e adultério.19

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora os não muçulmanos não tenham reportado no-
vas restrições à sua prática religiosa durante o período 
em análise, a plena implementação do Código Penal da 
sharia ameaça reforçar um clima social e político já hos-
til para com a liberdade religiosa. Dado que muçulmanos 
e não muçulmanos já sofrem uma enorme pressão para 
se conformarem às normas islâmicas, particularmente os 
cristãos que relataram discriminação no local de trabalho 
e hostilidade ocasional da comunicação social, o Códi-
go Penal da sharia é susceptível de criar uma atmosfera 
ainda mais repressiva em parte através da auto-censura, 
mesmo que as suas disposições não sejam formalmente 
aplicadas. As perspectivas para a liberdade de religião no 
Brunei são, portanto, frágeis. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Bulgária, adoptada em 1991 e revis-
ta em 2015,1 defende a liberdade religiosa ou de crença 
nos artigos 13.º (n.º 1-4) e 37.º (n.º 1-2), que estabelecem 
protecção para todas as religiões, reconhecem a Igreja 
Ortodoxa Oriental como a “religião tradicional” do país e 
proíbem o uso da religião para fins violentos ou políticos.

Estas protecções estão estabelecidas na Lei das Deno-
minações Religiosas (de 2002), que prevê medidas para 
o reconhecimento legal de denominações e comunidades 
religiosas. O registo é obrigatório para todos os grupos 
caso queiram envolver-se no culto público. A única excep-
ção é a Igreja Ortodoxa Búlgara, cujo estatuto como Igreja 
tradicional da república a isenta da necessidade de se re-
gistar.2 Actualmente há 191 grupos religiosos registados.3

Nos últimos anos, tem havido tentativas por parte de parti-
dos nacionalistas de extrema-direita para reduzir os direi-
tos de comunidades religiosas não ortodoxas e dos seus 
membros. Em 2014, formaram uma aliança eleitoral sob 
o nome “Patriotas Unidos”, que incluía o Partido Nacional 
Búlgaro (VMRO), a Frente Nacional para a Salvação da 
Bulgária (NFSB) e a ATTAKA. Esta aliança faz parte do 

actual Governo de coligação da Bulgária. 

A 9 de Maio de 2018, os três maiores partidos políticos da 
Bulgária propuseram uma lei que poderia ter sido utiliza-
da para dificultar as actividades religiosas das minorias 
religiosas, mas esse resultado foi evitado na versão final 
aprovada em Dezembro de 2018. O projecto original in-
cluía várias restrições relativas ao financiamento de gru-
pos religiosos a partir do estrangeiro e à participação do 
clero estrangeiro em ritos religiosos na Bulgária. Esta si-
tuação foi-se desenvolvendo ao longo dos anos, à medida 
que as escolas teológicas, os programas de formação do 
clero, a actividade missionária e o culto livre fora dos edifí-
cios designados enfrentavam obstáculos crescentes. Um 
dos aspectos mais controversos da lei era a proposta de 
aumentar para 3.000 a anterior exigência de que os gru-
pos religiosos tivessem pelo menos 300 membros para 
se candidatarem ao registo oficial.4 Esta legislação teria 
também excluído as comunidades católica, protestante e 
judaica dos subsídios estatais. 

Na sequência de protestos das várias comunidades reli-
giosas5 e com o apoio das instituições internacionais de 
direitos humanos, as disposições controversas foram reti-
radas do projecto de lei durante uma votação na Assem-
bleia Nacional da Bulgária a 21 de Dezembro de 2018. 
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BULGÁRIA
Esta foi considerada uma grande vitória para a liberdade 
religiosa num estado-membro da União Europeia e uma 
lição para o futuro.

As portarias municipais que restringem o direito de partil-
har as próprias crenças em espaços públicos, particular-
mente as que visam as Testemunhas de Jeová, têm sido 
regularmente contestadas como inconstitucionais nos tri-
bunais e têm recebido uma série de decisões favoráveis.6

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
As Testemunhas de Jeová foram vitimizadas em vários in-
cidentes.7 Em Maio de 2018, vândalos partiram as janelas 
do local de culto alugado às testemunhas de Jeová em 
Petrich e o proprietário do imóvel decidiu subsequente-
mente descontinuar o contrato de arrendamento.8 

Em Junho e Julho de 2018, um homem agrediu Testemu-
nhas de Jeová nas ruas de Nova Zagora em três ocasiões 
distintas. A polícia registou uma queixa e disse que iria 
“visitar o agressor”, mas ele não foi processado.9

Em 2019, o Supremo Tribunal decidiu a favor das Teste-
munhas de Jeová contra o Movimento Nacional Búlgaro 
(VMRO) num caso de violência que ocorreu oito anos an-
tes. A 17 de Abril de 2011, um grupo de testemunhas de 
Jeová reuniu-se para celebrar a memória da morte de Je-
sus. Uma multidão de 60 pessoas, organizada pelo líder 
do VMRO, Georgi Drakaliev, atacou brutalmente as teste-
munhas de Jeová. A turba infligiu alguns ferimentos e as 
vítimas levaram este incidente aos tribunais. O Supremo 
Tribunal decidiu contra Drakaliev e ordenou-lhe que com-
pensasse os queixosos.10

Os Muçulmanos também enfrentaram hostilidade, como 
evidenciado pelos seguintes incidentes.

Em Julho de 2018, alguns residentes da aldeia de Gradni-
tsa profanaram 55 sepulturas de muçulmanos e 14 sepul-
turas de cristãos. Foram subsequentemente presos pela 
polícia. 

A 5 de Julho de 2019,11 houve um ataque ao gabinete 
do Grande Mufti da Bulgária, em Sófia. Um desconhecido 
partiu as janelas do edifício com pedras. Isto aconteceu 
três dias depois de terem aparecido suásticas e outros 
símbolos de ódio nas paredes de uma mesquita na cidade 
central de Karlovo.

“Este é um crime de ódio típico. Infelizmente, na Bulgária, 

ninguém está a ser condenado por tais crimes. São sem-
pre declarados como [actos de] bêbados ou hooligans”, 
declarou Jelal Faik, porta-voz do Gabinete do Grande 
Mufti.12 Faik observou que se tratava de “um acto planea-
do e deliberado”, como evidenciado pelo grau de prepa-
ração dos atacantes, demonstrado através das câmaras 
de segurança. Acrescentou que a presença do partido 
nacionalista Patriotas Unidos na coligação governamen-
tal alimentou sentimentos anti-muçulmanos entre alguns 
búlgaros.

Apesar destes incidentes de hostilidade, as comunida-
des religiosas concordam que o número e a intensidade 
dos ataques têm diminuído drasticamente. No entanto, é 
importante notar que as organizações judaicas manifes-
taram preocupação com o aumento do discurso de ódio 
anti-judaico e outras manifestações de anti-semitismo. 
Denunciaram igualmente as tentativas dos líderes gover-
namentais de distorcerem factos históricos em eventos 
relacionados com o Holocausto, e de honrarem indivíduos 
cúmplices na deportação de judeus durante a Segunda 
Guerra Mundial.13

No dia 5 de Maio de 2019, o Papa Francisco visitou a Bul-
gária, a convite das autoridades políticas do país. No dia 
seguinte, celebrou a Primeira Comunhão de 250 crianças 
na cidade de maioria católica de Rakovski. No entanto, a 
Igreja Ortodoxa recebeu-o com frieza. O Patriarca Neó-
fito e membros do Santo Sínodo, a liderança ortodoxa 
do país, aceitaram encontrar-se com o pontífice, embora 
sem vestes litúrgicas. A oferta de realizar orações ou ser-
viços religiosos conjuntos já tinha sido rejeitada. A Igreja 
Ortodoxa da Bulgária sempre se recusou a participar no 
diálogo inter-religioso com a Igreja Católica Romana, que 
tem 44.000 membros no país.14 Embora minúscula, esta 
comunidade desenvolveu programas sociais que benefi-
ciam a população local. Em Stara Zagora, perto do distrito 
cigano, os Salesianos estão a construir uma escola e uma 
igreja em estilo oriental.15

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
As expectativas de diálogo inter-religioso entre a Igreja 
Católica Romana e a Igreja Ortodoxa da Bulgária não fo-
ram satisfeitas pela visita do Papa.

Os movimentos nacionalistas de extrema-direita conti-
nuam a ser uma ameaça constante para os grupos não 
ortodoxos, especialmente Muçulmanos, Judeus e Teste-
munhas de Jeová. Estas minorias religiosas visadas uti-
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lizam todos os instrumentos legais disponíveis para lutar 
contra a intolerância, o discurso de ódio e as violações 
dos direitos humanos perpetradas por partidos políticos 
de extrema-direita. 

Felizmente, os tribunais búlgaros estão cada vez mais a 
demonstrar a sua independência em relação à influência 
política. Como consequência, o futuro do Estado de direi-
to e o respeito pelos direitos humanos, incluindo a liberda-
de religiosa, na Bulgária está nas mãos do poder judicial.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da República do Burquina Faso define o 
país como Estado secular que não concede privilégios 
a qualquer denominação religiosa e que garante aos 
seus cidadãos liberdade religiosa.1 O artigo 1.º proíbe a 
discriminação com base na religião. O artigo 7.º garante a 
liberdade de religião. O artigo 23.º define a família como 
a “unidade básica da sociedade” e proíbe a discriminação 
com base na religião, “em matéria de casamento”, que 
deve ser baseada “no livre consentimento” dos cônjuges.

Tal como muitos outros países na região, o Burquina Faso 
caracteriza-se por grande diversidade religiosa. As várias 
comunidades religiosas do país, predominantemente 
muçulmanas e cristãs, têm tradicionalmente mantido 
boas relações umas com as outras.2 As comunidades 
religiosas podem registar-se junto das autoridades através 
do Ministério da Administração e Descentralização do 
Território, que supervisiona os assuntos religiosos, mas 
não são obrigadas a fazê-lo. O registo está sujeito aos 
mesmos requisitos legais que os que se aplicam a outras 
organizações registadas.3

Devido à neutralidade do Estado, o ensino religioso não 
é permitido nas escolas estatais. No entanto, existem 
escolas primárias e secundárias privadas muçulmanas, 
católicas e protestantes. As instituições de ensino têm 
liberdade em termos de contratação de pessoal, embora 
a nomeação dos responsáveis das escolas deva ser 
comunicada às autoridades.4 O Estado revê os currículos 
das escolas patrocinadas pelas comunidades religiosas 
com vista à sua orientação religiosa e ao cumprimento das 
especificações técnicas. No caso das escolas corânicas, 
o controlo do Estado não é particularmente eficaz, uma 
vez que muitas delas não estão registadas.5

As comunidades muçulmana, católica, protestante e 
animista recebem cada uma subsídios governamentais 
de cerca de 108.000 euros por ano. 6 É também oferecido 
apoio a uma variedade de programas e projectos de 
orientação religiosa que, na opinião do Estado, servem 
o bem comum ou são de interesse nacional.7 Ao abrigo 
de um acordo celebrado em Setembro de 2020 entre 
a República do Burquina Faso e a Santa Sé, a Igreja 
Católica e as suas instituições no Burquina Faso estão 
sujeitas ao direito público.8 O acordo rege igualmente a 
cooperação entre as instituições do Estado e da Igreja.9   
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BURKINA FASO
INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O Islamismo no Burquina Faso tem sido historicamente, 
como em muitos países africanos, caracterizado em 
geral como moderado com os Cristãos e os Muçulmanos, 
que partilham boas relações inter-religiosas. Contudo, 
desde o final de 2015, tal como noutras partes da África 
Ocidental, o país tornou-se um ponto de encontro para 
extremistas violentos.10 Os militantes – inicialmente 
identificados com o Islão de Ansaroul de origem local 
em 2016 – expandiram-se para incluir o autoproclamado 
Estado Islâmico da Província da África Ocidental (ISWAP) 
e a Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM, filiada 
da transnacional Al-Qaeda do Magrebe Islâmico, AQIM), 
entrando do vizinho Mali para o norte do Burquina Faso e 
ganhando depois influência nas regiões ocidental, central 
e oriental do país.11 Estimulados por pregadores aderentes 
a uma ideologia do jihadismo salafita, os extremistas, 
principalmente combatentes burquinenses que lutam por 
interesses locais,12 têm como alvo as autoridades estatais, 
militares e policiais, bem como os civis, incluindo chefes 
de aldeia, professores (ameaçados devido ao currículo 
secular), lideranças muçulmana e cristã, e fiéis. Tal como 
indicado num relatório do International Crisis Group de 
Fevereiro de 2020, “os militantes alargam o seu alcance 
explorando nomeadamente os conflitos locais ligados 
à multifacetada crise rural e envolvem frequentemente 
grupos de auto-defesa”, com insurgentes incluindo 
agricultores e principalmente pastores da etnia Fulani 
“que são vítimas de injustiças ou extorsão de terras, 
bandidos que trazem experiência em armamento e lutas, 
mineiros de ouro que procuram protecção e populações 
estigmatizadas”.13 O ciclo de violência é exacerbado com 
a resposta dos grupos de auto-defesa da aldeia, na língua 
muçulmana local chamados Koglweogo (“guardiães do 
mato”).14

O terror provocou uma onda de deslocados internos em 
busca de abrigo e segurança. A Agência das Nações 
Unidas para os Refugiados (ACNUR) relatou em 
Fevereiro de 2020 que 765.000 pessoas no Burquina 
Faso tinham sido deslocadas por grupos terroristas, 
contra 65.000 12 meses antes.15 As pessoas afectadas 
incluem pelo menos 70.000 cristãos, embora mais de 
90% dos deslocados nas áreas mais afectadas sejam 
muçulmanos.16 Os deslocados disseram ao ACNUR que 
grupos militantes atacaram as suas aldeias, saquearam 
as suas casas, violaram e mataram habitantes. Por medo, 

“os residentes deixaram tudo para trás em busca de 
abrigo”.17 Para piorar a situação, o país foi atingido por 
grandes inundações, na sequência de fortes chuvas em 
Agosto de 2020. Actualmente, calcula-se que cerca de 3,5 
milhões de pessoas estejam deslocadas internamente.18  

O pior ataque em 2018 foi a 2 de Março e teve como alvo 
os militantes do quartel-general militar e da embaixada 
francesa em Ouagadougou, matando pelo menos oito 
membros das forças de segurança.

Em 2019, houve mais ataques jihadistas no Burquina 
Faso do que em qualquer outro país do Sahel.19

A 1 de Janeiro de 2019, aldeões da etnia muçulmana 
em Yirgou atacaram pastores Fulani matando 39, numa 
aparente retaliação por um ataque de suspeitos jihadistas 
que mataram sete pessoas, em Yirgou, a 31 de Dezembro 
de 2018.20

Os fiéis cristãos e as suas igrejas tornaram-se alvos 
específicos de violência pela primeira vez em 2019, 
temendo-se que se tratasse da introdução de uma 
estratégia jihadista mais ampla para provocar um maior 
conflito religioso e intercomunitário.21 Seis das 15 dioceses 
católicas do Burquina Faso são actualmente afectadas 
por acções de terror baseadas na religião.22 

A 15 de Fevereiro de 2019, o Pe.Antonio César Fernández, 
missionário salesiano de Espanha, foi assassinado na 
região centro-oriental23 num ataque jihadista a cerca de 
40 km da fronteira sul do Burquina Faso. Nesse mesmo 
dia, quatro funcionários da alfândega burquinense foram 
mortos num ataque no posto aduaneiro de Nouhao, perto 
das fronteiras com o Gana e o Togo.24

A 28 de Abril de 2019, militantes não identificados 
atacaram uma igreja protestante na aldeia de Silgadji. 
Dois líderes da igreja e quatro fiéis foram mortos e outros 
foram raptados.25

A 12 de Maio de 2019, o Pe. Siméon Yampa foi assassinado 
juntamente com cinco fiéis enquanto celebrava a 
Missa dominical na comunidade de Dablo, província 
de Sanmatenga. Um dia mais tarde, homens armados 
interceptaram residentes católicos durante uma procissão 
mariana em Singa, uma aldeia no distrito de Zimtenga 
na região centro-norte do país. Depois de libertarem as 
crianças, os atacantes assassinaram quatro adultos e 
destruíram a imagem mariana levada em procissão.26
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A 13 de Maio de 2019, no funeral das vítimas de Dablo, 
o Arcebispo Séraphin François Rouamba de Koupéla, 
presidente da Conferência Episcopal Católica do Burquina 
Faso e do Níger, repetiu os seus apelos à coexistência 
pacífica.27 No funeral estiveram presentes católicos, 
protestantes, muçulmanos e representantes de religiões 
tribais.

Na sequência dos ataques aos fiéis católicos nos dias 12 
e 13 de Maio, os bispos da África Ocidental (RECOWA-
CERAO) emitiram um comunicado de imprensa após 
a sua terceira reunião da assembleia plenária em 
Ouagadougou,28 capital do Burquina Faso. “Condenamos 
esta perturbadora onda de violência que afecta não só o 
Burquina Faso, mas também o Níger, o Mali e a Nigéria, 
e gostaríamos de expressar a nossa solidariedade e 
estender as nossas orações e condolências aos nossos 
irmãos e irmãs que foram afectados pela violência”.29

A 26 de Maio de 2019, uma igreja católica em Toulfé, uma 
aldeia perto de Titao, a capital da província de Loroum, 
foi atacada durante a Missa dominical. Por volta das 9 
horas da manhã, oito homens fortemente armados em 
quatro motocicletas entraram na aldeia. Entraram na 
igreja onde a comunidade católica se tinha reunido para 
celebrar a Santa Missa e dispararam contra a multidão. 
Três pessoas foram mortas instantaneamente e a quarta 
sucumbiu mais tarde aos ferimentos graves. Inúmeros 
fiéis ficaram feridos no ataque.30 

A 4 de Junho de 2019, o Arcebispo e o Grande Imã de 
Ouagadougou juntaram-se em oração pela paz na Praça 
da Nação da capital, por ocasião do Eid al-Fitr. Nesta 
ocasião, o primeiro-ministro Christophe Dabire declarou: 
“Estou convencido de que, com os irmãos muçulmanos 
que continuaram a rezar por este país, eles continuarão 
a fazê-lo para que as nossas vidas, ameaçadas pelos 
terroristas, pela fragmentação da coesão social, possam 
encontrar de novo calma e serenidade para a maior 
felicidade das crianças do Burquina Faso”.31

Segundo a UNICEF, em Agosto de 2019, a violência 
terrorista forçou o encerramento “de 2.024 escolas, 
privando da educação mais de 330.000 crianças “.32 O 
Pe. Marco Prada observou que o conflito nas regiões 
fronteiriças entre o Burquina Faso, o Mali e o Níger estava 
a ter consequências devastadoras no sistema educativo, 
causando o seu completo colapso e forçando centenas de 
milhares de pessoas a fugir do “Norte em chamas” para a 

relativa segurança do Sul.33

Tal como noticiado pela Ajuda à Igreja que Sofre, foram 
também realizados ataques direccionados contra os 
habitantes cristãos de duas aldeias no início de Setembro 
de 2019. Segundo relatos de testemunhas oculares, 16 
homens “esperaram até que os residentes regressassem 
do seu trabalho nos campos. Alguns dos terroristas 
forçaram as pessoas a entrar na igreja e ameaçaram-
nas. Entretanto, os seus cúmplices incendiaram casas e 
estábulos”.34

Mais de 2.000 habitantes fugiram, depois de os 
extremistas islamistas, indo de aldeia em aldeia, terem 
feito um ultimato: ou se convertem ao Islão ou partem. 
De acordo com fontes locais, os terroristas mataram 
membros individuais da comunidade e ameaçaram os 
enlutados de que regressariam três dias depois. Se os 
cristãos ainda fossem encontrados no regresso, também 
eles seriam mortos.35

A 11 de Outubro de 2019, extremistas armados atacaram 
a Grande Mesquita na cidade de Salmossi, matando 
16 fiéis em oração. No dia seguinte, cerca de 1.000 
manifestantes marcharam em Ouagadougou “para 
denunciar o terrorismo e a presença de bases militares 
estrangeiras em África”.36

No dia 1 de Dezembro de 2019, islamistas atacaram 
uma igreja protestante em Hantoukoura, província de 
Komandjarie, no leste do país, perto da fronteira com o 
Níger.37 Os serviços de segurança relataram que cerca 
de 12 homens armados invadiram a igreja executando 14 
pessoas, incluindo crianças e o pastor da congregação, 
e fazendo muitos feridos. Soldados perseguiram os 
atacantes que fugiram do local em motorizadas.

A 10 de Fevereiro de 2020, sete pessoas foram raptadas 
da casa de um padre na cidade de Sebba, província de 
Yagha, no nordeste do país. Os corpos de cinco dos 
raptados foram descobertos três dias mais tarde.38 Um 
segundo assalto, registado como o pior ataque jihadista 
contra cristãos até agora, foi levado a cabo a 16 de 
Fevereiro de 2020 na aldeia de Pansi, onde homens 
armados abriram fogo contra pessoas que assistiam a 
um encontro inter-religioso cristão. Aproximadamente 24 
foram mortos, 18 ficaram gravemente feridos e 20 foram 
raptados.39 De acordo com o governador da região, o 
pastor protestante local e um catequista católico estavam 
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entre os mortos. O secretário-geral da ONU, António 
Guterres, condenou veementemente o ataque, reiterando 
“o compromisso da ONU de apoiar o Burquina Faso 
nos seus esforços para combater o extremismo violento 
e o terrorismo, e criar as condições para uma paz e 
desenvolvimento sustentáveis”.40

A 15 de Agosto de 2020, o Grande Imã Souaibou Cissé, 
visto como um líder religioso moderado reconhecido pelo 
seu trabalho inter-religioso, foi encontrado assassinado 
em Tiléré, província de Soum. Tinha sido raptado por 
atiradores não identificados a 11 de Agosto.41

De acordo com as conclusões do Conselho Nacional de 
Ajuda de Emergência e Reabilitação (CONASUR) do país, 
em Agosto de 2020, mais de um milhão de pessoas foram 
deslocadas internamente devido ao recrudescimento da 
violência no Burquina Faso. “Este número representa um 
aumento de 100% em relação ao início de 2020, quando 
o Burquina Faso contava cerca de 450.000 pessoas 
deslocadas internamente”.42

O início da pandemia da COVID-19 em Março de 2020 
exacerbou o impacto das actividades terroristas islamistas 
na região do Sahel. De acordo com um relatório de 1 de 
Maio de 2020 do Armed Conflict Location & Event Data 
Project (ACLED), “os ataques violentos nos pontos 
quentes da região aumentaram em 37% entre meados 
de Março e meados de Abril”.43 Os terroristas não só 
tiraram partido da confusão para aumentar os ataques, 
como também a eficácia da resposta militar foi reduzida 
à medida que os governos redistribuíram tropas das 
zonas rurais para lidar com a crise pandémica nas 
zonas urbanas.44 Além disso, as restrições sociais e 
económicas impostas para conter a pandemia resultaram 
num aumento da pobreza, na escassez de alimentos45 e 
numa queda das oportunidades educativas. Para agravar 
a situação, a atenção mundial sobre a COVID-19 desviou 
o interesse internacional pelo terror islamista na África 
Ocidental, continuando a violência no Burquina Faso a 
ser largamente subestimada. 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
“O Burquina Faso tornou-se o principal teatro das operações 
jihadistas no Sahel”46 afirma um relatório do International 
Crisis Group de Fevereiro de 2020. As principais razões 
pelas quais os grupos jihadistas são capazes de recrutar 
combatentes no Burquina Faso incluem múltiplos e 
complexos factores sociais subjacentes, tais como 
pobreza, corrupção, estruturas estatais frágeis, juventude 
sem direitos de voto e violência intercomunitária pré-
existente sobre os direitos à terra entre pastores e 
agricultores. Estes factores são exacerbados pelas 
consequências das alterações climáticas. Concentrando-
se no contraterrorismo (alegadamente impedindo vários 
ataques, mas também resultando frequentemente em 
abusos contra civis),47 as autoridades têm sido lentas 
em reconhecer a escala da crise extremista e incapazes 
de abordar os problemas subjacentes que sustentam a 
frustração e as oportunidades de recrutamento jihadista. 

O comércio de armas são achas para a fogueira. O Cardeal 
Ouédraogo, Arcebispo de Ouagadougou declarou: “Quem 
está a armar todos estes assassinos? Quem? Quem lhes 
dá as armas? Não temos uma resposta, mas vemos o mal 
a ser feito!”48  

Embora os líderes religiosos e políticos do Burquina 
Faso procurem manter as relações inter-religiosas 
historicamente positivas entre grupos religiosos, e com 
o entendimento de que o terror islamista afecta todas 
as comunidades religiosas do Burquina Faso, existem 
preocupações quanto ao impacto a longo prazo da 
violência jihadista e ao seu papel na divisão da sociedade 
burquinense. 

Tendo em conta a situação actual, as perspectivas de 
liberdade religiosa no Burquina Faso permanecem 
negativas num futuro próximo.

BURKINA FASO
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Burundi de 20181 garante o direito à li-
berdade de expressão, religião, pensamento, consciência 
e opinião (artigo 31.º), bem como o direito à liberdade de 
reunião e associação e o direito a criar organizações de 
acordo com a lei (artigo 32.º). Todos os Burundeses são 
iguais “em mérito e em dignidade”, com “os mesmos di-
reitos e [...] protecção da lei”, e não podem ser “excluídos 
da vida social, política ou económica devido à sua raça, 
língua, religião, sexo ou origem étnica” (artigo 13.º).

O quadro legal relativo às questões de liberdade religiosa 
baseia-se nas mesmas leis que governam as associações 
sem fins lucrativos (registo e operações),2 especificando 
que todos os grupos religiosos devem registar-se junto do 
Ministério do Interior e submeter os seus estatutos e uma 
lista de nomes e currículos dos seus membros do conse-
lho de administradores.  Assim que receberem aprovação 
por parte do ministério, podem realizar livremente as suas 
actividades.

O Burundi é um país predominantemente cristão. Exis-
te uma minoria muçulmana, maioritariamente sunita, que 
está concentrada nas zonas urbanas.3

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, o Burundi continuou a so-
frer de uma crise política e social que eclodiu em meados 
de 2015, quando o presidente Pierre Nkurunziza decidiu 
procurar a reeleição pela terceira vez. Embora os direitos 
políticos no país se encontrem certamente numa situação 
terrível, não há abuso sistemático das liberdades religio-
sas, apesar de terem ocorrido certos abusos graves em 
relação à liberdade de prática religiosa. 

Com novas eleições no início de 2020, a religião tem 
sido instrumentalizada para fins políticos. O presidente 
Nkurunziza utilizou a retórica religiosa e disse que confia-
va em Deus para tomar decisões.4 No passado, disse que 
tinha sido escolhido por Deus para governar o Burundi.5 
Em 2017, o Governo lançou uma campanha promovendo 
a “moralização da sociedade (burundesa)”, apelando aos 
casais não casados e que vivem juntos para que se cas-
assem.6 Em Março de 2018, o partido no poder, CNDD-
FDD, conferiu mesmo ao presidente o título de “eterno 
guia supremo”.7 O presidente Nkurunziza morreu, contu-
do, em Junho de 2020, alegadamente de COVID-19.8

Na sociedade civil, os líderes religiosos de diferentes cre-
dos procuraram melhorar as relações inter-religiosas, em-
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BURUNDI
bora por vezes estas tenham sido tensas por divergências 
políticas. Em 2018, as Igrejas Católica e Protestante e a 
Comunidade Islâmica participaram em sessões de diálo-
go inter-religioso proporcionado por ONG locais e inter-
nacionais. Em Novembro de 2018, a Igreja Católica do 
Burundi realizou um workshop que contou com a partici-
pação de 47 líderes religiosos de diferentes confissões. O 
objectivo do encontro era aumentar a capacidade das co-
munidades religiosas para se empenharem na resolução 
de conflitos e coexistirem em paz.9 

Em Abril de 2018, aproximadamente 2.500 seguidores de 
Eusébie Ngendakumana, o líder de uma seita religiosa 
conhecida como Zebiya, regressaram ao Burundi depois 
de procurarem asilo primeiro na República Democráti-
ca do Congo e mais tarde no Ruanda.10 O grupo tinha 
deixado o país em 2013, após confrontos com as forças 
de segurança do Governo e a acusação de alguns dos 
seus membros. As autoridades disseram na altura que o 
grupo não tinha a devida acreditação e, por isso, fecha-
ram o santuário do grupo na província de Kayanza.11 Nos 
países vizinhos, cerca de 30 membros da seita foram 
presos porque não se submeteram aos requisitos sani-
tários (vacinação) e biométricos do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados. Como consequência, 
os membros decidiram regressar ao Burundi, em Abril de 
2018.12 À sua chegada, o Governo providenciou o trans-
porte para as suas aldeias. O grupo permanece num lim-
bo e o santuário de Kayanza continua fechado.13

Tem sido relatada violência associada à bruxaria. Muitas 
vezes estas acusações estão ligadas a disputas pessoais 
ou conflitos de terras e as acusações são oportunistas. A 
25 de Outubro de 2018, indivíduos incendiaram a casa de 
um homem na província de Cibitoke. O homem tinha sido 
acusado de estar envolvido em feitiçaria.14 Num outro in-
cidente, outro homem acusado de bruxaria foi encontrado 
decapitado a 5 de Novembro de 2018.15 

Em 2019 não houve relatos oficiais de quaisquer vio-
lações da liberdade religiosa. As relações entre as or-
ganizações religiosas internacionais e as autoridades 
parecem estáveis. No entanto, os líderes religiosos locais 
queixaram-se de que a instabilidade política ameaça a co-
existência pacífica dos vários grupos religiosos do país.16

No início de Maio de 2020, durante as eleições para a 
presidência, o Parlamento e o Governo local, a Igre-
ja Católica enviou um total de 2.716 observadores, que 
constataram algumas irregularidades, bem como falta de 
transparência e imparcialidade.17 A 20 de Maio de 2020, 
Evariste Ndayishimiye venceu as eleições presidenciais.18 
O partido da oposição CNL declarou que a fraude tinha 
sido planeada com antecedência.19 As irregularidades 
assinaladas pelos observadores da Igreja incluíram in-
timidação por parte dos funcionários para pressionar os 
agentes de votação a assinar as folhas de contagem an-
tes da contagem oficial dos boletins de voto.20

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apesar da situação política e social em declínio do país, o 
direito à liberdade religiosa é respeitado e não foram rela-
tadas quaisquer restrições à religião. De facto, há razões 
para esperança, uma vez que os líderes religiosos estão 
a trabalhar para promover o diálogo inter-religioso e enco-
rajar a coexistência pacífica e a resolução de conflitos.21 
Apelos especiais de congregações religiosas católicas 
femininas estão também a encorajar o diálogo inter-reli-
gioso no país.22

A paz e a unidade foram os principais temas incluídos 
numa mensagem que os bispos católicos dirigiram ao 
país durante o luto pela morte do antigo presidente do 
Burundi, Pierre Nkurunziza, que faleceu repentinamente 
a 8 de Junho de 2020.23  
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Butão de 2008 reconhece que “o Budis-
mo é a herança espiritual do Butão” e que todas as ins-
tituições religiosas têm a responsabilidade de “promover 
a herança espiritual do país” (artigo 3.º, n.º 1), ao mesmo 
tempo que “asseguram que a religião permanece sepa-
rada da política” (artigo 3.º, n.º 3).1 Além disso, a Consti-
tuição declara que os cidadãos butaneses “têm direito à 
liberdade de pensamento, consciência e religião” e proíbe 
a “coerção ou incitamento” da fé (artigo 7.º, n.º 4).2

É difícil conciliar estes dois princípios. De facto, o princípio 
constitucional da liberdade religiosa é ainda relativamente 
novo no Butão, depois de séculos de monarquia absoluta 
e de domínio clerical budista. A Comissão Eleitoral do 
Butão defendeu o princípio da separação entre Estado e 
religião3 ao abrigo da Lei das Organizações Religiosas de 
20074 para “assegurar que as instituições e personalida-
des religiosas permaneçam acima da política” (artigo 13.º, 
alínea e).5

Embora o princípio da liberdade religiosa se encontre na 
Constituição, o proselitismo é proibido.6 Organizações 

não governamentais como a Aliança em Defesa da Li-
berdade (ADF) expressaram a preocupação de que a lin-
guagem jurídica contra o “incitamento” seja “equivalente à 
legislação anti-conversão”.7 Os colaboradores religiosos 
não budistas não podem entrar no país e as religiões não 
budistas devem ser praticadas em privado.8 Os grupos 
religiosos não budistas não estão autorizados a possuir 
propriedades9 ou a ter cemitérios.10

A lei exige que os grupos religiosos obtenham licenças 
para a realização de encontros religiosos públicos. As 
Igrejas cristãs solicitaram a inscrição na Comissão de Or-
ganizações Religiosas (CRO), mas ainda estão à espera 
de aprovação. No entanto, existe um organismo hindu 
reconhecido, o Hindu Dharma Samudaya do Butão, que 
tem conseguido construir templos.11

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O Budismo vajrayāna, uma variante do Budismo tântrico 
tibetano, é a religião do Estado do Butão.12 O Budismo e 
o seu clero numeroso (mais de 12.000 monges)13 desem-
penham um papel público central na vida do Butão. No 
que diz respeito à liberdade religiosa, como os incidentes 
reflectem, as questões religiosas não mudaram muito ao 
longo dos últimos dois anos. 
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BUTÃONão existe informação verificável sobre a opressão dos 
não budistas, mas alguns missionários têm experiências 
negativas deste tipo. A Open Doors, por exemplo, rela-
tou casos de pressão social sobre os convertidos cristãos 
e discriminação no trabalho, apesar de, mais uma vez, 
nenhuma delas poder ser verificada independentemente 
por terceiros.14 O Pastor Tandin Wangyal, na prisão desde 
2014, confirma que as autoridades locais muitas vezes 
discriminam e perseguem os Cristãos, mas isto varia de 
acordo com a região do país.15 Os Cristãos butaneses vão 
para o estrangeiro, por exemplo para a vizinha Índia, para 
receberem educação religiosa.16 No período em análise, 
não houve relatos de incidentes violentos associados à 
discriminação religiosa no Butão.17 

Os Hindus também sofreram preconceitos, sobretudo no 
caso dos refugiados butaneses Lhotshampa. Os Lho-
tshampas são um grupo étnico maioritariamente hindu de 
origem nepalesa que se estabeleceu no sul do Butão no 
início do séc. XX. Contudo, na década de 1990, o Gover-
no iniciou uma política de “butanização” dirigida aos Lho-
tshampas.18 Mais de cem mil pessoas foram expulsas e 
tornaram-se apátridas, acabando em campos de refugia-
dos no Nepal. Desde o fracasso das conversações com 
o Butão em 2003, as Nações Unidas ajudaram mais de 
112.800 refugiados Lhotshampa a reinstalarem-se nou-
tros países, tais como os Estados Unidos, Canadá e Aus-
trália (o Nepal recusou-se a acolher os refugiados).19 Em 

2019, o Nepal retomou conversações com o Butão so-
bre o repatriamento dos restantes 6.500 refugiados, mas, 
como indica uma manifestação realizada em Dezembro 
por Lhotshampas em frente a um escritório da ONU no 
Nepal, os esforços de repatriamento ainda não foram bem 
sucedidos.20

O Butão tem lidado relativamente bem com a pandemia 
da COVID-19.21 Muito deste sucesso deve-se à rápida res-
posta, fechando as suas fronteiras durante duas semanas 
após o primeiro caso confirmado, um turista americano 
de 76 anos de idade, a 6 de Março.22 O país está agora a 
reabrir e a regressar em grande parte ao normal, embora 
com menos visitantes e um turismo mais rigorosamente 
regulamentado. 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora não tenham sido relatadas violações da liberdade 
religiosa no Butão durante o período em análise, a imple-
mentação da nova Constituição, que exclui as religiões 
não budistas, não é um bom prenúncio para a liberda-
de religiosa. É provável que a discriminação aumente e 
se torne mais comum. É pouco provável que os esforços 
para resolver a questão Lhotshampa chamem a atenção 
do Governo. A discriminação de facto no Butão contra os 
não budistas contribuiu certamente para esta situação, 
que é provável que continue.23 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A liberdade religiosa e o direito a ter expressão religiosa 
estão consagrados na Constituição e nas leis de Cabo 
Verde. O texto da Constituição defende a igualdade de to-
dos os cidadãos independentemente da sua religião (arti-
go 1.º, secção 2), a separação entre Estado e religião (ar-
tigo 2.º, secção 2), e o direito dos cidadãos de escolherem 
ou mudarem de religião (artigo 48.º, secção 1).1 Além dis-
so, garante o direito à não discriminação por motivos reli-
giosos e proíbe o ensino público confessional (artigo 49.º, 
secção 2). A Constituição proíbe os partidos políticos de 
adoptarem denominações que possam ser identificadas 
directa ou indirectamente com uma religião (artigo 57.º, 
secção 2). Estes direitos só podem ser suspensos em es-
tado de emergência ou de cerco (artigo 27.º). Uma lei de 
2014 estabelece ainda o direito de prestar culto livremen-
te e também de dar instrução religiosa às crianças.2

Cabo Verde e a Santa Sé assinaram um acordo em 20133 
que reconhece o estatuto jurídico independente da Igreja 
Católica, bem como o seu direito de exercer livremente 
a actividade missionária. Este acordo protege igualmente 
os locais de culto católicos e concede aos casamentos 

religiosos o mesmo estatuto que aos casamentos civis. 
Ao abrigo desta concordata, a Igreja não paga impostos 
sobre receitas e bens utilizados para fins religiosos ou ac-
tividades sem fins lucrativos. E as contribuições para a 
Igreja também são dedutíveis nos impostos.4

Todas as organizações religiosas e seculares devem re-
gistar-se junto do Ministério da Justiça.5  Não há sanções 
para as organizações que não se registam, mas as que 
se registam gozam de certos benefícios (como, por ex., 
isenções fiscais). 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
As ilhas de Cabo Verde, antigo território português, têm 
uma das mais elevadas percentagens de católicos de 
qualquer país em África.6 O Cristianismo está profunda-
mente enraizado na sua cultura. As relações entre as dife-
rentes religiões são fundamentalmente livres de tensões. 
Não se registaram incidentes significativos que tenham 
afectado o direito à liberdade religiosa no país durante o 
período deste relatório. 
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CABO VERDE
PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não foram observadas alterações significativas na liber-
dade religiosa ou incidentes de especial interesse durante 
o período abrangido pelo actual relatório e nada sugere 
que a situação vá mudar drasticamente no futuro próxi-
mo. No entanto, toda a região da África Ocidental está a 
sofrer grandes mudanças com a crescente influência do 
extremismo islâmico.

NOTAS
1  Constituição da República de Cabo Verde, Red De Conocimientos Electorales ACE, https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/CV/cape-
-verde-constitution-2010/view (acedido a 19 de Janeiro de 2020).  

2  Assembleia Nacional, Lei no 64/VIII/2014, Boletim Oficial n.º 33, file:///C:/Users/Admin/Downloads/bo_16-05-2014_33.pdf (acedido a 12 
de Agosto de 2020). 

3  “The Concordat signed by Cape Verde and the Holy See arouses the interest of the Bishops of Angola,” Agenzia Fides, 11 de Junho de 
2013, http://www.fides.org/en/news/33803-AFRICA_CAPE_VERDE_The_Concordat_signed_by_Cape_Verde_and_the_Holy_See_arouses_the_in-
terest_of_the_Bishops_of_Angola (acedido a 19 de Janeiro de 2020).

4  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Cabo Verde”, International Religious Freedom Report for 2018, Departamento de 
Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/cabo-verde/ (acedido a 6 de Agosto de 2020).

5  Ibid.

6  “Catholic Church in Republic of Cape Verde (Cape Verde),” GicaCatholic, http://www.gcatholic.org/dioceses/country/CV.htm (acedido a 19 
de Janeiro de 2020).

https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/CV/cape-verde-constitution-2010/view
https://aceproject.org/ero-en/regions/africa/CV/cape-verde-constitution-2010/view
file:///C:\Users\Admin\Downloads\bo_16-05-2014_33.pdf
http://www.fides.org/en/news/33803-AFRICA_CAPE_VERDE_The_Concordat_signed_by_Cape_Verde_and_the_Holy_See_arouses_the_interest_of_the_Bishops_of_Angola
http://www.fides.org/en/news/33803-AFRICA_CAPE_VERDE_The_Concordat_signed_by_Cape_Verde_and_the_Holy_See_arouses_the_interest_of_the_Bishops_of_Angola
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/cabo-verde/
http://www.gcatholic.org/dioceses/country/CV.htm
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição, promulgada em 1972 e revista em 2008, 
reconhece no seu preâmbulo que “a pessoa humana, sem 
distinção de raça, religião, sexo ou credo, possui direitos 
sagrados e inalienáveis”.  Nenhuma pessoa, continua o 
texto, “será assediada com base na sua origem, opiniões 
ou crenças religiosas, filosóficas ou políticas, sujeito ao 
respeito pelas políticas públicas”.1

O preâmbulo também afirma o “apego dos Camarões 
às liberdades fundamentais consagradas na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, na Carta das Nações 
Unidas e na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos 
Povos, e em todas as convenções internacionais com 
elas relacionadas devidamente ratificadas”. 

Afirma-se igualmente que “nenhuma pessoa será asse-
diada com base na sua origem, opiniões ou crenças re-
ligiosas, filosóficas ou políticas, sujeita ao respeito pela 
ordem pública”, que o Estado “será laico” e que a sua 
“neutralidade e independência” será assegurada “em re-
lação a todas as religiões”, e que “a liberdade de religião 
e de culto será garantida”.

A lei exige que os grupos religiosos recebam a aprovação 

do Governo para funcionarem e permite ao presidente 
dissolver quaisquer grupos religiosos existentes. No en-
tanto, centenas de grupos religiosos actuam livremente 
em todo o país sem autorização oficial. O Governo não re-
gistou qualquer novo grupo religioso desde 2010. O regis-
to permite aos grupos adquirir bens imobiliários através 
de doações isentas de impostos e facilita o trabalho dos 
missionários estrangeiros que estão autorizados a reque-
rer vistos de longo prazo.2

Os muçulmanos no extremo norte do país foram sempre 
considerados como tendo considerável poder político e 
económico. Os líderes religiosos cristãos queixam-se fre-
quentemente, pelo menos em privado, que na prática isto 
tem significado que as Igrejas encontram muitas vezes 
longas dificuldades burocráticas quando tentam construir 
os seus locais de culto ou outras instalações para as suas 
actividades sociais.3

A educação religiosa não está disponível nas escolas pú-
blicas. As escolas religiosas privadas podem disponibili-
zar instrução religiosa, mas devem cumprir os mesmos 
padrões que as escolas públicas no que respeita ao cur-
rículo, instalações escolares e formação de professores.4

As seguintes festas religiosas são consideradas feriados 
públicos: Natal, Sexta-feira Santa, Páscoa, Ascensão, As-
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CAMARÕES
sunção, Eid-al-Fitr, Eid-al-Adha e o Aniversário do Profe-
ta.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Embora relativamente estáveis, os Camarões estão divi-
didos segundo várias linhas, muitas vezes sobrepostas: 
linguísticas, regionais e religiosas. Para além de 250 lín-
guas autóctones, o inglês e o francês são as duas prin-
cipais línguas do país.6 Os anglófonos, que representam 
20% da população, estão concentrados nas regiões mais 
rurais e mais pobres do Noroeste e Sudoeste, ao longo da 
fronteira com a Nigéria. Desde a independência, têm-se 
sentido discriminados pelos francófonos e pelo resto do 
país. Esta sensação de discriminação transformou-se em 
violência sectária em 2016.7 

As duas regiões de língua inglesa são também predomi-
nantemente protestantes. As outras oito regiões são pre-
dominantemente francófonas, sendo as três regiões mais 
setentrionais na sua maioria muçulmanas, enquanto as 
cinco regiões do centro e leste dos Camarões são cató-
licas.8

Apesar das tensões linguísticas, os Camarões têm goza-
do até há pouco tempo de uma vida religiosa estável e 
tolerante. Esta situação mudou em 2015 com a ascen-
são de grupos religiosos radicais na região do Sahel que 
defendem as ideologias wahabi e salafita, como o Boko 
Haram, que se propagou nos Camarões a partir dos vizi-
nhos Nigéria e Chade, ameaçando a liberdade religiosa 
histórica e a tolerância do país.9 

Em geral, embora as linhas religiosas sejam apenas uma 
peça do puzzle para compreender a actual agitação polí-
tica dos Camarões, são certamente uma peça importante. 
Os ataques violentos têm frequentemente um elemento 
religioso, uma vez que as figuras religiosas são alvo regu-
lar de ataques por razões políticas. A violência tem inten-
sificado as divisões religiosas, fomentando a desconfian-
ça da autoridade religiosa tradicional.

Dentro da comunidade muçulmana, o tradicional Islão 
sufi, dominado pelos fulani, está a ser desafiado pelos 
jovens wahabis, frequentemente educados no Sudão e 
nos países do Golfo.10 As divisões entre comunidades le-
varam a confrontos localizados entre grupos. Rivalidades 
entre membros sufis e grupos wahabi sobre a liderança 
da comunidade muçulmana no sul, combinadas com o 
crescimento de grupos armados islamistas radicais no 

norte, tornaram-se uma fonte de conflito intra-religioso e 
de maior violência na região.11 Os líderes étnicos e reli-
giosos locais, bem como os chefes de aldeia e os chefes 
tradicionais, tornaram-se alvos de actos hostis desde o 
início do conflito. Nas comunidades cristãs, o monopólio 
das principais Igrejas, católica e protestantes, terminou 
com a ascensão das Igrejas revivalistas. Embora estas 
Igrejas apoiem o Governo, não têm estatuto legal e são 
mal vistas pelas Igrejas estabelecidas. Os pastores revi-
valistas afastam-se frequentemente do diálogo inter-reli-
gioso, pregam a intolerância religiosa e são mantidos fora 
das esferas oficiais.12 

As autoridades dos Camarões não prestaram atenção às 
boas relações inter-religiosas e concentraram-se unica-
mente na ameaça colocada pelo Boko Haram. Além dis-
so, as próprias forças de segurança têm-se envolvido em 
condutas questionáveis e incendiárias, levando a cabo 
detenções arbitrárias e sendo muitas vezes elas próprias 
perpetradoras da violência.13

Em Julho de 2018, as forças de segurança dispararam 
e mataram o Pastor ganês Isaac Attoh em West Akone, 
uma área onde o exército e os secessionistas anglófonos 
se confrontaram durante o ano anterior. A família de Attoh 
acusou as forças governamentais de tentarem encobrir 
o assassinato, enterrando rapidamente o seu corpo sem 
o seu consentimento.14 Nesse mesmo mês, outro pastor 
foi morto numa estrada na Região Sudoeste durante con-
frontos entre os militares e os rebeldes separatistas.15

Em Setembro de 2018, a Conferência Episcopal Nacional 
dos Camarões, o Conselho das Igrejas Protestantes e o 
Conselho Supremo Islâmico divulgaram uma declaração 
conjunta na qual condenavam a crescente violência, ape-
lavam à cessação das hostilidades e convidavam as par-
tes em conflito a dialogar.16 

Os Camarões realizaram eleições presidenciais a 7 de 
Outubro de 2018. A Comissão Episcopal para a Justiça 
e Paz destacou 231 observadores eleitorais para acom-
panhar a votação. Contudo, a insegurança nas regiões 
Noroeste e Sudoeste impediu 46 observadores de se 
deslocarem às mesas de voto locais. A Conferência Epis-
copal queixou-se que as forças de segurança recusaram 
aos observadores católicos o acesso a certas mesas de 
voto e que alguns eleitores não puderam participar nas 
eleições devido à insegurança. Também “notaram várias 
irregularidades”.17 Dois dias antes das eleições, várias 
paróquias apelaram à oração para que a votação se rea-
lizasse num ambiente pacífico.18 
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soldados em frente a uma igreja em Bamessing. Antes de 
o matarem, interrogaram-no enquanto os fiéis se refugia-
vam na igreja.19 No final do mês, um missionário dos Esta-
dos Unidos foi morto durante confrontos entre os militares 
e os rebeldes em Bamenda.20

A 21 de Novembro de 2018, o Bispo Andrew Nkea, então 
Bispo de Mamfe, relatou que soldados do Governo mata-
ram o Pe. Cosmas Omboto Ondari em frente a uma igreja, 
em Kembong, um município da Região Sudoeste. Segun-
do relatos de testemunhas oculares, os soldados “dispa-
raram ao acaso a partir do seu veículo em movimento”.21

Em Novembro de 2018, 79 estudantes foram raptados da 
Escola Secundária Presbiteriana em Bamenda e levados 
para uma igreja presbiteriana antes de serem libertados. 
Posteriormente, a escola suspendeu as aulas, uma vez 
que a segurança dos estudantes e do pessoal não po-
dia ser garantida.22 Nesse mesmo mês, três missionários 
foram detidos durante seis dias por secessionistas na re-
gião anglófona, depois de terem sido raptados a caminho 
de Munyenge para entregar ajuda humanitária.23 Também 
em Novembro de 2018, um padre queniano foi morto pe-
los militares em frente da sua igreja próxima de Memfe, 
na Região Sudoeste.24 

Em Dezembro de 2018, o Bispo Auxiliar de Bamenda, Mi-
chael Miabesue Bibi, foi detido por rebeldes armados em 
duas ocasiões enquanto tentava viajar da Região Noroes-
te para a Região Sudoeste a fim de celebrar a Missa.25 
Dois meses mais tarde, em Fevereiro de 2019, 170 estu-
dantes foram raptados de uma escola católica na Região 
Noroeste. Foram libertados no dia seguinte e a escola foi 
temporariamente fechada.26 As forças do Boko Haram 
atearam fogo a uma igreja baptista e à casa do pastor em 
Tchakamari, uma aldeia localizada na Região do Extre-
mo Norte, em Abril de 2019.27 No mês seguinte, o Pastor 
Keloh Elijahu foi morto durante uma rusga pelos militares 
em Mfumte, que resultou na fuga de muitos residentes 
locais.28 

A Amnistia Internacional relatou que, entre os meses de 
Janeiro e Novembro de 2019, foram mortas 275 pessoas 
devido ao ressurgimento do Boko Haram, apesar da ale-
gação do Presidente camaronês Biya em Janeiro de que 
o grupo terrorista tinha sido “empurrado para fora” do 
país.29 Para além das mortes, a Amnistia denunciou as 
atrocidades do grupo: civis mutilados, aldeias saqueadas 
e incendiadas, e mulheres raptadas e forçadas a conver-
terem-se ao Islamismo. A região mais afectada pela vio-

lência, o Extremo Norte, não recebeu a atenção necessá-
ria das autoridades.30

Em Junho de 2019, o então Arcebispo de Bamenda, Cor-
nelius Fontem Esua, foi raptado quando regressava à ar-
quidiocese após uma visita pastoral. Foi libertado no dia 
seguinte.31 Em Agosto de 2019, dois sacerdotes foram 
raptados em Kumbo, na Região Noroeste, e mantidos em 
cativeiro durante três dias. O rapto ocorreu após o bispo 
local denunciar a violência infligida à população civil lo-
cal.32

A Igreja Católica foi convidada a participar num diálogo 
nacional com vista a resolver a crise secessionista nas re-
giões anglófonas. O evento teve lugar entre 30 de Setem-
bro e 4 de Outubro de 2019. O presidente da Conferência 
Episcopal Nacional dos Camarões disse que havia “diálo-
go baseado na verdade”, mas os líderes separatistas não 
compareceram.33

Em Outubro de 2019, o Boko Haram atacou e saqueou 
seis cidades cristãs no distrito de Mayo Sava, forçando 
os residentes a fugir.34 Em Novembro de 2019, o grupo 
matou um pastor reformado e uma criança numa igreja 
em Moskota. Dois pastores conseguiram fugir da igreja 
durante o ataque, mas um deles sofreu um ferimento de 
bala. O grupo terrorista saqueou a igreja antes de se ir 
embora.35 

Em Novembro de 2019, a Igreja relatou tensões nas pro-
víncias do norte à Agenzia Fides. Dizia que muitos padres 
tinham sido raptados e que a situação tinha forçado o Bis-
po de Mamfe a encerrar três paróquias.36 

Em Fevereiro de 2020, o Bispo Abraham Kome, presidente 
da Conferência Episcopal Nacional dos Camarões, apre-
sentou as conclusões dos observadores eleitorais envia-
dos pela Comissão Episcopal para a Justiça e Paz a acom-
panhar as eleições de 9 de Fevereiro. Kome declarou que 
as eleições tinham sido pacíficas, mas que a afluência às 
urnas tinha sido extremamente baixa, especialmente nas 
regiões Noroeste e Sudoeste, onde a insegurança não ti-
nha permitido que os cidadãos exercessem o seu direito 
de voto e que os observadores fizessem o seu trabalho.37 
Dezasseis bispos de todo o mundo escreveram uma carta 
ao presidente Biya exortando-o a encontrar uma solução 
para o conflito no país através de “um processo mediado 
que inclui grupos armados-separatistas anglófonos e líde-
res não violentos da sociedade civil”.38 Em Abril de 2020, 
o novo Arcebispo de Bamenda, Andrew Nkea Fuanya, es-
creveu uma carta pastoral apelando a um cessar-fogo nas 
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duas regiões separatistas.39 No início de Julho de 2020, 
foram realizadas conversações de paz entre o Governo e 
os separatistas na residência do Arcebispo Jean Mbarga 
de Yaoundé. Isto demonstra o papel que a Igreja Católica 
tem tido na promoção do diálogo e na promoção da paz e 
da reconciliação no país.40 

Em Agosto de 2020, bombistas suicidas do Boko Haram 
destruíram um campo para pessoas deslocadas na Re-
gião do Extremo Norte, matando pelo menos 17 civis. 
Algumas testemunhas afirmaram que os dois bombistas 
suicidas eram crianças.41

Nesse mesmo mês, os missionários disseram à Agenzia 
Fides que a violência estava a tornar-se cada dia mais in-
tensa na Região Noroeste. Muitas pessoas tinham perdi-
do as suas casas, fugiam para a floresta ou encontravam 
refúgio em comunidades religiosas ou lares paroquiais. 
Além disso, receavam que as crianças não tivessem podi-
do frequentar a escola devido às trágicas circunstâncias.42 
Em Setembro de 2020, o presidente da Conferência Epis-
copal exortou os concidadãos camaroneses a “procurar 
o bem comum” no meio do caos gerado pelo processo 
eleitoral do país.43 

Um mês depois, em Outubro de 2020, atiradores não 
identificados entraram na Academia Bilingue Internacional 
Madre Francisca em Kumba e mataram seis estudantes 
numa sala de aula. O Bispo de Kumba denunciou as mor-
tes e apelou ao Governo para que protegesse os civis.44 

Após o surto da pandemia de COVID-19 em Março de 
2020, o Governo pediu à população que evitasse frequen-
tar locais de culto, a fim de reduzir o contágio entre hu-
manos. A medida foi inicialmente recebida com objecções 
por alguns muçulmanos, que assistiram a orações em 
mesquitas e encenaram protestos passivos.45 Em Agosto 
de 2020, o Governo encerrou a Igreja dos Tabernáculos 
dos Ministérios das Liberdades porque pregava que o ví-
rus era um “embuste”. Seis outras Igrejas alegadamente 
pregaram a mesma ideia.46 Em Abril de 2020, o Arcebis-
po de Bamenda disse que, devido ao confinamento pelo 
coronavírus, os confrontos tinham diminuído muito nas 
regiões Noroeste e Sudoeste, uma área a que os separa-
tistas locais chamam Ambazonia.47 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Os Camarões são dilacerados pela violência armada em 
duas frentes principais: a língua e a religião. 

Nas regiões anglófonas, a situação tem vindo a deteriorar-
-se. As disputadas eleições presidenciais de Outubro de 
2018, nas quais muitos eleitores das regiões Noroeste e 
Sudoeste não puderam votar, exacerbaram as tensões.48 
A violência nestas regiões já matou mais de 3.000 pes-
soas, tanto civis como militares, e deslocou quase 700 mil 
desde 2016.49 A insegurança resultou na morte violenta 
de vários missionários e sacerdotes. A Igreja Católica tem 
desempenhado um papel activo na promoção do diálogo 
e da reconciliação entre separatistas e o Governo, mas 
ambas as partes acusaram a Igreja de tomar partido.50 

Na Região do Extremo Norte, predominantemente mu-
çulmana, o Boko Haram levou a cabo ataques violentos, 
visando tanto civis como militares, e aterrorizando a po-
pulação. Desde que a violência eclodiu na região, cerca 
de 5.000 pessoas morreram, deslocando mais de 320 mil 
pessoas.51 

Apesar das tentativas de mediação na questão secessio-
nista, ainda sem sucesso, e da falta de segurança na Re-
gião do Extremo Norte, é pouco provável que a situação 
melhore num futuro próximo, prolongando as violações 
dos direitos humanos e da liberdade religiosa. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Localizado no coração do Sudeste Asiático, o Cambo-
ja é uma monarquia constitucional. A sua Constituição, 
adoptada a 21 de Setembro de 1993,1 garante o direito à 
liberdade religiosa. O artigo 43.º diz: “Os cidadãos cam-
bojanos de ambos os sexos terão direito à liberdade de 
crença. A liberdade de crença religiosa e culto será ga-
rantida pelo Estado sob condição de essa liberdade não 
afectar outras crenças religiosas ou infringir a ordem e a 
segurança públicas.”2

O Camboja é predominantemente budista. A maior parte 
das pessoas praticam o Budismo Theravada, uma reli-
gião que ocupa um lugar central e dominante na vida do 
país, algo que é reconhecido pela Constituição. O artigo 
43.º estipula que “o Budismo é a religião do Estado”.3 A 
lei básica do reino especifica ainda que o Estado apoia o 
ensino do Budismo (artigo 68.º). No entanto, ao mesmo 
tempo, proíbe a discriminação baseada na filiação reli-
giosa. O artigo 31.º da Constituição define o princípio da 
igualdade perante a lei: “Cada cidadão cambojano é igual 
perante a lei, gozando dos mesmos direitos e liberdades e 
do cumprimento das mesmas obrigações, independente-

mente da raça, cor, sexo, língua, crença religiosa, tendên-
cia política, nascimento, origem, estatuto social, riqueza 
ou outro estatuto.”4

Os grupos religiosos não estão autorizados a criticar 
abertamente outros grupos religiosos, mas o cumprimen-
to desta proibição não é aplicado. Os grupos religiosos 
também não estão autorizados a envolver-se em activida-
des políticas de qualquer tipo.5

Os grupos religiosos devem registar-se no Ministério de 
Cultos e Religiões (MCR) e submeter informação sobre 
a sua estrutura, objectivos, crenças, financiamento e li-
derança. Devem apresentar um relatório anual das suas 
actividades, mas não há penalizações por falta de registo, 
excepto o facto de não poderem solicitar isenções fiscais 
ao Ministério da Economia e das Finanças. Os locais de 
culto e as escolas religiosas devem registar-se separa-
damente, mas isto também não é aplicado activamente. 6

O ensino religioso não budista é proibido nas escolas pú-
blicas mas permitido nas escolas privadas. Os estudantes 
não budistas nas escolas públicas podem optar por não 
participar no ensino religioso budista, uma vez que não 
faz parte do currículo principal.7 

Os grupos não budistas não podem fazer proselitismo em 
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CAMBOJA
público, mas a literatura religiosa não budista pode ser 
distribuída dentro de instituições religiosas.8

Com base nestas disposições constitucionais e legislati-
vas, parece que os cambojanos gozam geralmente de um 
grau moderado a elevado de liberdade religiosa. Isto con-
trasta com o estado de outras liberdades e direitos fun-
damentais, que têm sido limitados pelo regime autoritário 
do país sob o regime de Hun Sen, que é primeiro-ministro 
desde 1985.9

Como religião estatal, o Budismo desempenha um papel 
político distinto na cultura e na vida quotidiana dos Cam-
bojanos. Embora o clero budista deva permanecer fora 
da política, as tensões crescentes na sociedade ocasio-
nalmente levam-nos a envolver-se mais directamente na 
vida política.10

Em 2019, após o Partido Popular Cambojano do primeiro-
ministro Hun Sen ter efectivamente consolidado o Governo 
de um partido no ano anterior, o Camboja aprovou 
“uma série de novas leis repressivas ou alterações às 
leis existentes - incluindo alterações à Lei dos Partidos 
Políticos, à Lei das Organizações Não Governamentais, 
à Lei dos Sindicatos e a uma cláusula de lesa-majestade 
no código penal” que “restringe severamente os direitos 
à liberdade de expressão, de reunião pacífica e de 
associação”.11 Embora tais medidas sejam provavelmente 
centradas na limitação da oposição política, poderão 
também revelar-se prejudiciais à liberdade religiosa.

O Camboja faz parte do Pacto Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos.12

INCIDENTES E EVOLUÇÃO

Em Novembro de 2018, as Câmaras Extraordinárias nos 
Tribunais do Camboja (ECCC) declararam Nuon Chea e 
Khieu Samphan culpados de genocídio. Os dois homens, 
que tinham servido sob o regime comunista dos Khmer 
Vermelhos de Pol Pot (1975-1979), já estavam a cumprir 
penas de prisão perpétua por crimes contra a humanida-
de. Foram também condenados por genocídio da minoria 
vietnamita do Camboja. Nuon Chea foi igualmente consi-
derado culpado de genocídio contra a minoria muçulmana 
Cham.13

O destino dos Montagnards cristãos é uma questão per-
manente. O Governo cambojano agiu duramente contra 

esta minoria, originária do planalto central do Vietname, 
da qual fugiram por razões religiosas e políticas.14 Nos 
últimos anos, Phnom Penh não hesitou em enviar os 
Montagnards de volta ao Vietname contra a sua vontade. 
Muito poucos conseguiram obter o estatuto de refugiado 
do gabinete local do ACNUR devido à interferência do Go-
verno. Dos 200 que fugiram do Vietname em 2017, 29 
permaneceram no Camboja em 2018, e o Governo disse 
que lhes permitiria mudarem-se para um terceiro país.15

Certos grupos ou práticas associadas à superstição ainda 
permanecem no Camboja.16 Entre 2012 e 2018, foram re-
latadas dezenas de actos de violência relacionados com 
feitiçaria, incluindo assassinatos.17 Alguns relatos suge-
rem que os membros da comunidade budista continuam 
a considerar os Cham e outros grupos minoritários maio-
ritariamente muçulmanos como praticantes de feitiçaria.18

As comunidades Cham também enfrentaram outros pro-
blemas. Num incidente em 2019, habitantes Cham a viver 
no rio Mekong perto de Phnom Penh foram ordenados 
a mudarem-se enquanto o Governo procurava “embele-
zar”19 a cidade antes do Encontro Ásia-Europa (ASEM) de 
Novembro de 2020, mais tarde remarcado para meados 
de 2021.20

A minoria étnica Phnong, que é maioritariamente animis-
ta, é outro grupo que tem enfrentado discriminação. Em 
Janeiro de 2018, as autoridades de Mondal Kuri, uma pro-
víncia do Camboja oriental, pressionaram a etnia Phnong 
a votar no partido governante predominantemente budista 
se quisessem receber serviços públicos ou obter docu-
mentos legais como certidões de nascimento. 

Em Fevereiro, os Phnong da mesma província apresen-
taram uma petição à Assembleia Nacional acusando um 
funcionário local de os impedir de celebrarem uma ce-
rimónia religiosa; um ano mais tarde, a Assembleia ainda 
não tinha tomado qualquer medida.21

Tal como os seus vizinhos, o Camboja parece ter lida-
do bastante bem com a COVID-19. Até ao dia 28 de Se-
tembro de 2020,22 registou 276 casos e zero mortes, e o 
país realizou mais de 134.000 testes.23 A grande maioria 
dos casos do Camboja foi importada. Infelizmente, o Go-
verno tem procurado culpar os grupos vulneráveis pela 
pandemia. A 17 de Março, o Ministério da Saúde publicou 
referências na sua página oficial no Facebook a grupos 
específicos de pessoas que tinham contraído o vírus, in-
cluindo o “Islão cambojano”.24 Isto alimentou uma retórica 
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de ódio contra muçulmanos e minorias étnicas nas redes 
sociais. No mesmo dia, o primeiro-ministro Hun Sen anun-
ciou uma proibição temporária de todos os encontros reli-
giosos.25 A proibição de encontros religiosos foi levantada 
a 7 de Setembro.26

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apesar do recente sucesso da economia cambojana, a 
frustração está a aumentar, especialmente entre os jo-
vens. As pessoas estão cansadas da corrupção, do domí-
nio do partido autoritário e da concentração da riqueza do 
país nas mãos de uma elite próxima do primeiro- ministro 
Hun Sen – que foi reeleito em 2018 após uma brutal re-
pressão contra os líderes da oposição.27 É certo que, em 
comparação com os seus vizinhos Vietnamitas ou os Chi-

neses, os Cambojanos vivem sob um regime muito mais 
tolerante e respeitador da liberdade religiosa, não obstan-
te a violação de outros direitos humanos e políticos. Em 
recentes eventos realizados com grupos muçulmanos28 
e cristãos,29 Hun Sen manifestou o seu apreço pelo seu 
apoio e salientou a importância da harmonia religiosa e 
étnica. No passado, tinha advertido que as ameaças ao 
seu regime poderiam também significar a perda desse 
nível de liberdade religiosa.30 No entanto, a falta de res-
peito por outros direitos humanos básicos por parte do 
partido governante de longa data é um motivo de preocu-
pação para o futuro da liberdade religiosa no Camboja. A 
combinação de frustrações de longa data, e o monopólio 
do poder actualmente exercido pelo regime Hun Sen, não 
auguram nada de bom para a estabilidade social e política 
do país.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição e as leis do Canadá garantem a liberda-
de de consciência e religião, bem como a liberdade de 
pensamento, crença, opinião e expressão,1 sujeitas aos 
“limites razoáveis definidos por lei, como pode ser com-
provadamente justificado numa sociedade livre e demo-
crática”.2 Os Canadianos têm direito a “protecção igual 
e benefício igual da lei sem discriminação” baseada na 
religião.3

As leis federais e provinciais proíbem a discriminação com 
base na religião, permitem que as pessoas processem 
por violações da liberdade religiosa, e prevêem soluções 
para as queixas.4 Os grupos religiosos não são obrigados 
a registar-se junto do Governo. Contudo, para receberem 
o estatuto de isenção fiscal devem registar-se como or-
ganizações sem fins lucrativos junto da Autoridade Tribu-
tária do Canadá (CRA). O estatuto de obra de caridade 
concede ao clero acesso a diversos benefícios federais, 
como por exemplo deduções fiscais para o clero residente 
e procedimentos de migração mais rápidos.5

A Lei da Constituição (1867) garante o direito de as mino-
rias protestantes e católicas estabelecerem escolas deno-

minacionais com financiamento público (secção 93, 2-3). 
Contudo, as emendas à Constituição revogaram esta 
garantia no Quebeque,6 Terra Nova e Labrador7 e subs-
tituíram-nas pelo sistema de educação pública secular.8 
O financiamento público constitucionalmente protegido 
para as escolas católicas continua em vigor em Ontário, 
Alberta e Saskatchewan. A lei federal protege a educação 
minoritária católica e protestante com fundos públicos nos 
Territórios do Noroeste, no Yukon e em Nunavut.9 Seis 
das 10 províncias disponibilizam pelo menos parcialmen-
te financiamento a algumas escolas religiosas.10 O ensino 
em casa é legal em todo o Canadá e é dado apoio fi-
nanceiro aos pais em Saskatchewan, Alberta e Colúmbia 
Britânica.11

Em Maio de 2018, o Supremo Tribunal do Canadá decidiu 
sobre o caso que opunha a Congregação das Testemu-
nhas de Jeová de Highwood (Comité Judicial) a Randy 
Wall. Este recorreu das acções disciplinares internas da 
sua congregação de Testemunhas de Jeová de Alberta 
para o excluir da comunidade religiosa. Wall alegou que 
esta decisão tinha tido um impacto negativo no seu ne-
gócio pelo facto de grande parte dos seus clientes serem 
Testemunhas de Jeová. O Supremo considerou unanime-
mente que as questões de disciplina eclesiástica interna 
não podiam ser judicialmente decididas pelo tribunal.12
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Em Junho de 2018, o Supremo Tribunal apresentou as 
suas decisões de referência nos casos relacionados da 
Trinity Western University, et al. vs. Law Society of Upper 
Canada e Law Society of British Columbia vs. Trinity Wes-
tern University, et al. Estes casos relacionavam-se com 
a recusa das sociedades de advogados em acreditar os 
licenciados da futura faculdade de direito da Trinity Wes-
tern University (TWU) devido a um Pacto Comunitário da 
universidade que exigia que os membros da comunidade 
da TWU “se abstenham de... intimidade sexual que vio-
le a sacralidade do casamento entre um homem e uma 
mulher”.13 As sociedades de advogados, enquanto enti-
dades licenciadoras de advogados na Colúmbia Britâni-
ca e Ontário, afirmaram que o pacto era discriminatório 
para a comunidade LGBT+. Nas suas decisões a favor 
das sociedades de advogados e contra a TWU, o Supre-
mo Tribunal constatou que as sociedades de advogados 
estavam a agir com razão, equilibrando direitos, ao negar 
a acreditação a uma proposta de faculdade de direito da 
TWU: “A decisão da Law Society of Upper Canada signi-
fica que os membros da comunidade da TWU não podem 
impor essas crenças religiosas a colegas estudantes de 
direito, uma vez que elas têm um impacto injusto e podem 
causar danos significativos”.14 O Supremo Tribunal reco-
nheceu que se tratava de uma “profunda interferência” na 
liberdade religiosa da comunidade TWU, mas que, dado 
o “acesso desigual” causado pelo pacto, era justificável.15

Antecipando-se a uma contestação do Tribunal Federal, 
uma coligação de líderes muçulmanos, judeus e cristãos 
reuniu-se com funcionários governamentais em Março de 
2018 para se opor ao procedimento de candidatura ao fi-
nanciamento do Canada Summer Jobs que exige que uma 
organização “ateste que tanto o trabalho como o manda-
to central da organização respeitam os direitos humanos 
individuais no Canadá, incluindo os valores da Carta dos 
Direitos e Liberdades canadiana, bem como outros direi-
tos”.16 A questão que preocupava os líderes em particular 
era a de ter de subscrever “outros direitos”, que incluíam 
“direitos reprodutivos e o direito a não ser discriminado 
com base no sexo, religião, raça, origem nacional ou étni-
ca, cor, deficiência mental ou física, orientação sexual ou 
identidade ou expressão de género”.17 

Numa declaração em Janeiro de 2018, os líderes religio-
sos escreveram: “A promessa de uma sociedade livre e 
democrática é que não haverá nenhum teste ou condi-
ções religiosas ou ideológicas para receber benefícios ou 
protecção governamental”.18 Perante os seus protestos 

contra a declaração original, o Governo canadiano cedeu 
e abandonou a exigência de que os candidatos endossas-
sem “outros direitos”. Contudo, continua a recusar-se a fi-
nanciar grupos que “trabalham activamente para minar ou 
restringir o acesso das mulheres aos serviços de saúde 
sexual e reprodutiva”.19 Como consequência, os pedidos 
de vários grupos foram rejeitados, o que suscitou novos 
desafios legais que ainda estão pendentes nos tribunais.20

Em Maio de 2019, o Tribunal de Recurso de Ontário de-
cidiu contra uma coligação de grupos que representam 
mais de 4.700 médicos cristãos e a favor do Colégio de 
Médicos e Cirurgiões de Ontário (CPSO) e da sua política 
de que devem encaminhar os doentes para médicos dis-
postos a prestar os serviços médicos a que se opõem.21 
A coligação de médicos argumentou que as referências 
a procedimentos como o aborto e o suicídio assistido por 
médicos os tornavam cúmplices do acto e violavam as 
garantias constitucionais de liberdade de consciência e 
de religião.22 A coligação de médicos tinha recorrido de 
uma decisão de um tribunal inferior em Janeiro de 2018 
que tinha decidido a favor da exigência do CPSO. Na sua 
decisão, o Tribunal de Recurso de Ontário declarou que 
as regras do CPSO “estabelecem um equilíbrio razoável 
entre os interesses dos pacientes e a liberdade religiosa 
protegida pela Carta dos Médicos. Em suma, são limites 
razoáveis prescritos por lei que são comprovadamente 
justificados numa sociedade livre e democrática”.23

Em finais de Junho de 2019, o Quebeque aprovou uma 
lei que respeita a laicidade do Estado, declarando que 
o Quebeque é um Estado laico fundado em quatro prin-
cípios fundamentais: “a separação do Estado e das reli-
giões, a neutralidade religiosa do Estado, a igualdade de 
todos os cidadãos, a liberdade de consciência e a liber-
dade de religião”.24 A lei estabelece que “as instituições 
parlamentares, governamentais e judiciais são obrigadas 
a aderir a todos estes princípios na prossecução das suas 
missões, e a laicidade do Estado implica que todas as 
pessoas tenham direito a instituições e serviços públicos 
laicos”.25

A fim de aplicar estes princípios e assegurar a separação 
entre religião e Estado nas instituições governamentais e 
serviços públicos, a lei do Quebeque proíbe expressamen-
te o uso de símbolos religiosos, que são definidos como 
“qualquer objecto, incluindo vestuário, símbolos, jóias, 
adornos, acessórios ou toucados, que (1) sejam usados 
em conexão com uma convicção ou crença religiosa; ou 
(2) sejam razoavelmente considerados como referindo-se 
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DÁ a uma filiação religiosa”.26 A lei estabelece também que 
o pessoal do Governo não está autorizado a prestar ser-
viços com o rosto coberto, nem as pessoas que acedem 
a esses serviços estão autorizadas a fazê-lo com o rosto 
coberto, sendo feita uma excepção para aqueles que de-
vem cobrir o rosto por razões de saúde.27 Estas restrições 
afectam um leque transversal de trabalhadores do sector 
público, incluindo: funcionários de departamentos gover-
namentais, funcionários municipais, professores, juízes e 
advogados da Coroa, trabalhadores de trânsito públicos, 
funcionários de creches subsidiadas pelo Governo e mes-
mo as “instituições privadas com acordo, recursos inter-
mediários e recursos de tipo familiar regidas pela lei que 
respeitam os serviços de saúde e os serviços sociais”.28 
Além disso, a lei altera a Carta dos Direitos e Liberdades 
do Quebeque e reconhece no preâmbulo a “laicidade de 
Estado” como um valor fundamental. Qualquer pessoa 
que exerça os direitos consagrados na Carta do Quebe-
que deve ter em conta a natureza secular do Estado.29 

Entrincheirada na lei da laicidade do Quebeque está a 
secção 34, uma disposição segundo a qual a lei produz 
efeitos não obstante as secções 2-7 e a secção 15 da Lei 
da Constituição de 1982, que são as liberdades funda-
mentais, os direitos democráticos, os direitos legais, os 
direitos de mobilidade e os direitos de igualdade reconhe-
cidos pela Carta dos Direitos e Liberdades do Canadá.30 
O Governo do Quebeque espera assim que, durante o 
período legalmente permitido de cinco anos, a lei da laici-
dade possa funcionar contrariamente a estes direitos pro-
tegidos que são aplicáveis a todos os Canadianos. 

Seguiram-se várias contestações judiciais, incluindo por 
parte do Conselho Nacional de Muçulmanos Canadianos 
(NCCM) e da Associação Canadiana das Liberdades Ci-
vis (CCLA), que se encarregou da causa de uma estu-
dante e futura professora da Universidade de Montreal, 
Ichrak Nourel Hak, uma mulher muçulmana que usa um 
hijab. Tanto o NCCM como a CCLA defenderam perante 
o Tribunal Superior do Quebeque a suspensão de certas 
secções da lei e questionaram a sua constitucionalidade, 
argumentando que a lei era 1) efectivamente uma norma 
de direito penal e, portanto, uma questão federal 2) indevi-
damente vaga e que, por isso, violava o Estado de direito, 
além de que 3) ia contra certos princípios fundamentais 
que sustentam a democracia canadiana, incluindo o res-
peito pelos direitos das minorias.31 Embora reconhecendo 
que a lei violava a liberdade religiosa garantida pela Carta 
canadiana, a decisão do Juiz Michel Yergeau foi de negar 

o recurso de suspensão. O juiz baseou a sua decisão em 
parte no seguinte: “A Assembleia Nacional, por maioria 
de votos, concluiu que a inclusão da proibição do uso de 
símbolos religiosos no código de conduta das pessoas 
que ocupam as funções enumeradas no Anexo II da Lei 
serve o bem comum...”.32 Em Agosto de 2019, o NCCM 
e a CCLA foram autorizados a recorrer da decisão do tri-
bunal inferior para o Tribunal de Recurso do Quebeque.33 
Este recurso foi rejeitado em Dezembro de 2019, após o 
que as partes procuraram recorrer da decisão para o Su-
premo Tribunal do Canadá, que decidiu, em Abril de 2020, 
não apreciar o recurso.34 Segundo o Reitor da Faculdade 
de Direito da Universidade McGill, Robert Leckey , outras 
contestações legais certamente se seguirão.35

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
De acordo com os últimos dados oficiais disponíveis, a 
polícia registou 1.798 crimes de ódio em 2018.36 Isto re-
presenta uma diminuição de 13% a partir de 2017, mas 
um aumento de 27% a partir de 2016.37 Os números in-
cluem 341 crimes definidos como sendo motivados por 
anti-semitismo, o que representa um aumento de 54% 
desde 2016.38 

A B’nai B’rith Canada League for Human Rights recebeu 
2.207 relatórios de incidentes anti-semitas em 2019, que, 
pelo quarto ano consecutivo, quebraram o recorde esta-
belecido no ano anterior.39 Com as maiores comunidades 
judaicas do Canadá no Ontário e no Quebeque, os inci-
dentes anti-semitas aumentaram 62,8% e 12,3% respec-
tivamente entre 2018 e 2019, uma tendência preocupan-
te.40

Estes incidentes incluem um assalto em Março de 2019 
contra um judeu hassídico em Montreal (Quebeque) com 
o assaltante a roubar alguns dos seus acessórios reli-
giosos (tallit e tefillin).41 Em Julho de 2019, um taxista de 
Montreal gritou abusos anti-semitas a um judeu ortodoxo 
e a seguir agrediu-o depois de o judeu ter fotografado a 
licença de táxi do motorista.42

Em Agosto de 2019, dois jovens judeus ortodoxos em To-
ronto (Ontário) foram atacados por outro jovem. Um so-
freu ferimentos no rosto por ter sido esmurrado enquanto 
o outro partiu o braço.43 Em Outubro de 2019, um indi-
víduo que proferia calúnias anti-semitas cuspiu para um 
estudante judeu da Universidade de York, em Toronto.44

Os números oficiais de crimes de ódio registados pela po-
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lícia em 2018 incluíam 116 actos anti-muçulmanos.45 O 
Conselho Nacional de Muçulmanos Canadianos (NCCM) 
relatou 51 incidentes anti-muçulmanos em 2019.46 A lista 
inclui a recusa em Outubro pelo Partido Popular do Cana-
dá de tomar medidas contra uma das suas candidatas em 
Halifax (Nova Escócia) depois de se ter tornado conheci-
do que ela tinha feito declarações anti-muçulmanas, in-
cluindo um tweet de 2017 no qual ela afirmou que “o Islão 
é puro mal. O Islamismo não tem lugar na sociedade ca-
nadiana.” Noutros incidentes, uma menina de 12 anos foi 
forçada em Agosto a retirar o seu hijab por funcionários da 
Air Canada depois de ter passado pela segurança no Ae-
roporto Internacional Pearson, em Toronto; foram atirados 
ovos em Julho à mesquita em Owen Sound (Ontário); um 
menino de 2 anos foi agredido em Laval (Quebeque) em 
Julho; alguns muçulmanos foram verbalmente abusados 
num espaço público; e foi feita uma ameaça de bomba 
contra uma mesquita de Ottawa em Abril.47

Os números oficiais de crimes de ódio registados pela po-
lícia em 2018 incluíam 35 crimes motivados por precon-
ceitos contra católicos.48 Embora este número permaneça 
muito baixo, em 2020, houve alguns ataques de grande 
visibilidade contra igrejas católicas e membros do clero 
em todo o Canadá.

A 22 de Março de 2019, o Pe. Claude Grou foi atacado 
com uma faca enquanto celebrava a Missa no Oratório 
de São José em Montreal. Sofreu ferimentos ligeiros. Um 
homem de 26 anos de idade foi acusado de tentativa de 
homicídio no ataque.49 A 30 de Agosto de 2020, foi des-
coberta uma estátua da Virgem Maria decapitada fora da 
Igreja católica maronita de Nossa Senhora do Líbano, em 
Toronto.50 A 8 de Setembro de 2020, dois ladrões invadi-
ram a Catedral católica de Santa Catarina de Alexandria 
em St. Catherines (Ontário) e roubaram o sacrário. Este 
foi arrombado, profanado e as hóstias sagradas rouba-
das, tendo o sacrário sido subsequentemente recuperado 
de um canal próximo.51 

COVID-19

Em meados de Março de 2020, o início da pandemia da 
COVID-19 no Canadá levou à implementação de uma sé-
rie de orientações e directivas de saúde pública a nível fe-
deral, provincial e municipal em todo o país. Uma vez que 
os cuidados de saúde estão principalmente sob jurisdição 
provincial, de acordo com a Lei da Constituição de 1867,52 
a determinação de quais as restrições que deveriam ser 
implementadas para conter a propagação do vírus foi so-
bretudo da responsabilidade dos ministérios provinciais 

da saúde, em concertação com as autoridades locais de 
saúde pública. Em todas as jurisdições isto levou a restri-
ções ao culto público, incluindo o encerramento de locais 
de culto desde meados de Março até finais de Maio/mea-
dos de Junho em todo o Canadá. Em muitos casos, as 
autoridades religiosas previram a imposição de restrições 
ao culto público pelas autoridades de saúde, fechando vo-
luntariamente os seus edifícios. A 13 de Março, a maior 
diocese católica do Canadá, a Arquidiocese de Toronto, 
anunciou a suspensão de todas as Missas públicas de 
fim-de-semana.53 A 17 de Março, todas as Missas públi-
cas foram suspensas.54 A 23 de Março, todas as 200 igre-
jas da Arquidiocese de Toronto encerraram ao público.55 
As Missas privadas emitidas através da televisão passa-
ram a ser a norma. 

Com a flexibilização das restrições às reuniões públicas 
na maioria das jurisdições até finais de Maio e inícios de 
Junho de 2020, muitas comunidades religiosas reabriram 
os seus locais de culto em conformidade com as directri-
zes de saúde pública local sobre culto. Os requisitos para 
a reabertura dos locais de culto variaram de província 
para província. Por exemplo, em Alberta, na primeira fase 
da reabertura em Maio, a assistência aos serviços religio-
sos foi limitada a 50 pessoas ou a 1/3 da capacidade do 
edifício.56 Foram feitas várias outras exigências, incluindo 
como dirigir o fluxo de pessoas em locais de culto; a proi-
bição de pessoas com sintomas; o desencorajamento do 
canto congregacional; e o incentivo ao uso de máscaras 
faciais pelos fiéis.57 Em Junho, estas restrições foram fle-
xibilizadas sem limite de assistência aos serviços religio-
sos (excepto para casamentos e funerais cujo limite era 
de 100 pessoas), desde que os fiéis mantivessem uma 
distância física de 2 m.58 Existem restrições semelhantes 
no Ontário, onde continua a haver limites à participação 
em serviços religiosos, ou seja, 30% da capacidade do 
edifício.59

Após a flexibilização das restrições ao culto público na 
Primavera, em Setembro o Governo do Quebeque refor-
çou severamente as restrições às reuniões públicas em 
espaços interiores. Isto reduziu o número de fiéis permiti-
dos nos cultos religiosos para um máximo de 50 na maior 
parte da província e para 25 em regiões onde a pandemia 
era mais aguda, como na região de Outaouais, Grande 
Montreal e Cidade do Quebeque.60 Esta medida foi forte-
mente criticada pelos bispos do Quebeque. O Arcebispo 
Christian Lépine de Montreal pediu que as igrejas fossem 
tratadas da mesma forma que outros espaços interiores, 
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DÁ tais como teatros e salas de concertos, que têm limites de 
ocupação de 250 pessoas.61 O Cardeal Gérald Lacroix, 
Arcebispo do Quebeque e Primaz do Canadá, também 
expressou a sua frustração com o Governo, a 26 de Julho 
de 2020, no Santuário de Ste-Anne-de-Beaupré, pela falta 
de tratamento equitativo das comunidades religiosas: “Até 
hoje”, disse, “ainda temos de negociar semana a semana 
com as autoridades; elas tentam impor-nos restrições que 
estão para além do razoável.”62 Desde então, a situação 
melhorou de forma significativa.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Novas ou maiores restrições governamentais à liberdade 
religiosa durante o período em análise podem ter um im-

pacto negativo tanto nas religiões maioritárias como mi-
noritárias durante os próximos dois anos. Parece haver 
um risco crescente de intolerância social contra não só 
as religiões minoritárias, particularmente na Província do 
Quebeque, na sequência da aprovação da lei da laicida-
de, mas também contra a Igreja Católica nos meios de 
comunicação e na vida pública. O número crescente de 
incidentes anti-semitas é também motivo de grande preo-
cupação, para não falar da situação dos Muçulmanos.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Assembleia Nacional do Chade aprovou a revisão da 
Constituição em Abril de 2018, mas a votação foi boico-
tada por muitos membros da oposição.1 A reforma trans-
forma o Chade numa república presidencial (eliminando 
o cargo de primeiro-ministro), e permite que o presidente 
em exercício, Idriss Déby, permaneça no poder até 2033. 

Déby tem governado este país da África Central e do 
Norte sem interrupção desde 1990. Nas últimas eleições 
presidenciais em 2016, foi reeleito com quase 60% dos 
votos.2 Praticamente todos os partidos da oposição assi-
naram uma declaração conjunta contra ele. A nova Cons-
tituição exige um juramento dos ministros do Governo. 
Originalmente, “a lei estipulava que os que tomam posse 
devem prestar juramento perante Alá”. No entanto, após 
críticas, em Junho de 2018, o juramento “foi mudado para 
perante Deus ou perante Alá”.3 Em Abril de 2018, os bis-
pos católicos do Chade emitiram uma declaração opon-
do-se às reformas constitucionais e exortando o Governo 
a realizar um referendo sobre a nova Constituição.4

De acordo com o artigo 1.º da Constituição de 2018, a 
República do Chade é um Estado secular que defende 

a separação da religião e do Estado.5 O artigo 14.º ga-
rante o princípio da igualdade perante a lei sem distinção 
de religião. As liberdades de consciência, de religião, de 
associação, de reunião ou de expressão são protegidas. 
Contudo, como estipula o artigo 28.º, estas liberdades 
podem ser limitadas “pelo respeito das liberdades e dos 
direitos dos outros e pelo imperativo de salvaguardar a 
ordem pública e a boa moral”. A Constituição inclui longas 
penas de prisão para os membros do Governo que tentem 
minar a laicidade do Estado. O artigo 157.º diz claramen-
te que a violação deste princípio “constitui um crime de 
alta traição”. O artigo 5.º da Constituição também proíbe 
«qualquer propaganda de carácter religioso tendente a 
infringir a unidade nacional ou a secularidade do Estado”.

O artigo 38.º da Constituição torna a educação livre, obri-
gatória e secular. A educação religiosa não é permitida 
nas escolas públicas, mas pode ser disponibilizada em 
escolas privadas. Vários grupos religiosos, incluindo a 
Igreja Católica, possuem importantes redes de estabele-
cimentos de ensino privado no país.6

O Governo criou um Alto Conselho para os Assuntos Islâ-
micos do Chade, que “supervisiona as actividades religio-
sas islâmicas, incluindo algumas escolas de língua árabe 
e instituições de ensino superior, e representa o país em 
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CHADE
fóruns islâmicos internacionais”.7

Todas as associações devem registar-se junto das auto-
ridades. O Gabinete do Director de Assuntos Religiosos 
e Tradicionais do Ministério da Administração Territorial, 
Segurança Pública e Governação Local é o departamen-
to governamental responsável pelos assuntos religiosos. 
Este gabinete medeia “conflitos intercomunitários, repor-
tando práticas religiosas, coordenando peregrinações re-
ligiosas e assegurando a liberdade religiosa”.8

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os grupos religiosos no Chade têm tradicionalmente 
mantido boas relações, particularmente no sul do país. 
Muçulmanos e cristãos participam regularmente nas ce-
lebrações religiosas e nos dias de festa uns dos outros. 
No entanto, vários factores têm minado esta coexistência 
pacífica nos últimos anos, o que tem afectado a liberdade 
religiosa no país. 

O Chade está dividido entre um norte predominantemente 
muçulmano e um sul predominantemente cristão e ani-
mista. Em Junho de 2018, o Governo nomeou um sultão 
para a região sul de Moyen-Chari. O sultão é uma figura 
de liderança e orientação espiritual para uma determina-
da área. No entanto, o cargo está intimamente associado 
ao Islamismo. A nomeação, que foi realizada sem consul-
tas prévias, causou uma forte reacção entre a população 
não muçulmana da região, que teme que o sultão possa 
usar a sua posição para “conduzir uma agenda islâmica”9 

na região e em todo o sul do país. “Numa região com 
uma grande população cristã e animista, não podemos 
ter uma chefia com a terminologia de um sultanato. É uma 
ameaça para a forma como vivemos juntos”,10 disse um 
membro cristão do Parlamento chadiano. 

O factor mais importante que mina o direito à liberdade 
religiosa no país é a presença de grupos terroristas jiha-
distas, especificamente o Boko Haram. Estabelecido na 
Nigéria, este grupo terrorista está a actuar no Chade des-
de 2015, particularmente na bacia do Lago Chade, que 
fica perto da fronteira entre a Nigéria e o Chade.11

Durante o período em análise, ocorreram vários ataques 
terroristas em diferentes partes do país, tendo as forças 
de segurança chadianas como alvo principal. Em Março 
de 2019, 23 soldados chadianos foram mortos e vários 
outros ficaram feridos num ataque terrorista perto do Lago 
Chade (sudoeste do país).12 Outro incidente terrorista, no 

qual foram mortos quatro soldados e vários civis, incluin-
do um jornalista, teve lugar a 25 de Maio.13 A 23 de Junho 
de 2019, pelo menos seis civis morreram em consequên-
cia de um atentado suicida à bomba em Kaiga (Chade 
Ocidental).14 Em Março de 2020, o grupo terrorista condu-
ziu o ataque mais mortífero contra as forças de segurança 
do Chade, matando 92 soldados na península de Boma.15 

Em Agosto de 2018, o Governo decidiu novas regras para 
o norte do Chade, exigindo que os funcionários governa-
mentais prestassem um juramento religioso (inspirado no 
Islão) a fim de manterem o seu emprego. Vários grupos 
cristãos queixaram-se de uma potencial discriminação em 
cargos governamentais.16

Em Fevereiro de 2019, os Governos do Chade, Nigéria, 
Camarões e Níger lançaram a Operação Yancin Tafki 
para combater o terrorismo jihadista na região do Lago 
Chade.17 A operação consiste numa coordenação entre as 
Forças Armadas destes quatro países, e combina forças 
aéreas e terrestres. 

A violência intercomunitária no leste do Chade entre co-
munidades muçulmanas e não muçulmanas aumentou 
durante 2019. Segundo o Crisis Group, “longe de resulta-
rem de rivalidades clássicas entre agricultores e pastores, 
estes conflitos revelam profundas divisões de identidade 
e competição por terra, liderança e poder local nestas 
regiões”.18 A maioria dos incidentes ocorreu nas provín-
cias de Ouaddai e Sila, junto à fronteira com o Sudão, 
entre Maio e Agosto de 2019. A escalada das tensões foi 
tão intensa que, em Agosto de 2019, o Governo teve de 
declarar o estado de emergência e destacar tropas para 
duas regiões orientais.19 Vários incidentes afectaram 
comunidades religiosas durante este período, por exem-
plo, a 16 de Maio de 2019, seis pessoas foram mortas 
quando saíam de uma mesquita.20 Apesar disso, o conflito 
não parece ter tido uma causa religiosa, mas parece ter 
sido motivado por factores étnicos e socioeconómicos. 

Durante 2020, os terroristas continuaram a explorar aquilo 
a que as Nações Unidas chamam “animosidade étnica”, a 
fim de raptar, pilhar e apropriar-se ilegalmente de terras. 

A 21 de Março de 2020, as actividades religiosas foram 
suspensas e os locais de culto foram encerrados devido 
aos regulamentos impostos pelo Governo para conter o 
surto do coronavírus.21 Em Junho de 2020, o Fundo de 
Emergência criado pelo Papa Francisco enviou ajuda à 
Diocese de Doba, devido às dificuldades enfrentadas por 
algumas paróquias em consequência da pandemia.22
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Desde 2015, o Chade tem sofrido com as acções terroris-
tas do Boko Haram, o que prejudicou a economia e criou 
uma grande crise humanitária com a deslocação de mi-
lhares de pessoas. 

Embora os ataques tenham diminuído nos últimos anos, 
a situação de segurança permanece precária. Além dis-
so, a resposta altamente militarizada do Governo a esta 
ameaça, representada pela Operação Yancin Tafki, não 
tem ido adequadamente ao encontro das necessidades 
da população. A presença de grupos armados jihadistas 

mina claramente a liberdade religiosa no país.

A política baseada na identidade no leste do Chade tem 
alimentado a violência intercomunitária local.23 Para con-
ter o problema, o Governo impôs um estado de emergên-
cia na região em Agosto de 2019. No entanto, as autori-
dades não abordaram as queixas que estão na base do 
conflito. Embora não pareça ser movido pela religião, o 
conflito tem mesmo assim potencial para ter um impacto 
negativo na liberdade religiosa.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 1.º da Constituição do Chile1 afirma que as pes-
soas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O Es-
tado reconhece que “a família é a unidade fundamental da 
sociedade” e protege “os grupos intermédios através dos 
quais a sociedade se organiza e estrutura”. O artigo 1.º 
declara que “o Estado está ao serviço da pessoa humana 
e deve ajudar o indivíduo a alcançar a maior realização 
espiritual e material possível”.

O artigo 19.º (n.º 6) da Constituição garante “a liberdade 
de consciência, a expressão de todas as crenças e o li-
vre exercício de todas as confissões religiosas que não 
sejam contrárias à moral, à decência e à ordem pública”. 
Além disso, estabelece: “As organizações religiosas são 
autorizadas a construir locais de culto de acordo com os 
requisitos legais de saúde e segurança definidos pelas 
leis e decretos.” O mesmo artigo afirma que os locais de 
culto usados exclusivamente para esse fim “estão isentos 
de todos os impostos”.

“Os pais têm o direito e o dever preferencial de educar 
os seus filhos” (artigo 19.º, n.º 10), enquanto “a liberdade 
de educação inclui o direito de abrir, organizar e manter 

instituições de ensino” (artigo 19.º, n.º 11).

Desde Setembro de 2017 que o aborto é legal sob três 
fundamentos. O pessoal médico individual, bem como as 
instituições, podem optar pela não participação, invocan-
do o direito à objecção de consciência.2

A Constituição e as leis do Chile protegem a liberdade re-
ligiosa de mais de 4.0003 grupos religiosos reconhecidos 
no país. Nos termos da Lei n.º 19 638 de 19994 sobre a 
constituição legal das Igrejas e Organizações Religiosas, 
qualquer grupo religioso pode candidatar-se ao estatuto 
de entidade sem fins lucrativos. O Ministério da Justiça 
não pode recusar um pedido de registo, mas pode opor-
-se a qualquer submissão no prazo de 90 dias se houver 
lacunas relativas aos pré-requisitos legais na candidatura. 
Nesse caso, a entidade que concorre tem 60 dias para 
se opor aos pontos apresentados pelo Estado ou para 
procurar ressarcimento em tribunal. O Estado não pode 
cancelar o registo de uma organização religiosa depois de 
aceitar o seu registo. A Igreja Católica tem personalidade 
jurídica ao abrigo do direito público e tem de se registar ao 
abrigo da lei acima referida.

A Lei n.º 196385 estipula que ninguém deve ser discrimi-
nado com base nas suas crenças religiosas. Esta lei con-
sagra a liberdade religiosa e de culto, com autonomia e 
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CHILEimunidade de coerção. Por isso, cada um pode professar 
uma crença religiosa à sua escolha, envolvendo-se em 
actos de culto em público ou em privado, individual ou co-
lectivamente, celebrando festividades e desempenhando 
os seus ritos. A lei consagra também a liberdade de não 
desempenhar quaisquer ritos e a liberdade de abandonar 
uma religião. Os grupos religiosos reconhecidos são au-
tónomos na educação e têm o direito de criar as suas pró-
prias faculdades, clubes ou qualquer outra organização.

A Lei n.º 20.6096 inclui medidas contra a discriminação ar-
bitrária, proibindo qualquer forma de exclusão ou restrição 
sem justificação razoável, que cause privação, agitação 
ou ameaça no exercício legítimo dos direitos fundamen-
tais. Isto aplica-se especificamente quando esta discrimi-
nação se baseia em motivos específicos, incluindo raça, 
etnia ou religião. 

O tratamento diferenciado é considerado razoável quan-
do a pessoa está a exercer outro direito fundamental le-
gítimo, como por exemplo a liberdade de consciência, a 
expressão de todas as crenças e o livre exercício de to-
das as religiões.7

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Tal como no período anterior, foram relatados ataques 
incendiários na região de Araucanía devastada pelo con-
flito, sobretudo com uma série de incidentes em Julho e 
Agosto de 2018 envolvendo igrejas evangélicas.8

Em Outubro de 2019, a agitação social eclodiu como par-
te de um movimento mais amplo de mobilização de cida-
dãos. Os protestos violentos acompanharam o activismo 
social, que levou à destruição de propriedade pública e 
privada. Foram reportados ataques repetidos e actos de 
vandalismo contra igrejas.9 Um relatório da ONG Comu-
nidad y Justicia10 para a Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos, divulgado durante a visita desta ao país 
(Janeiro de 2020),11 observou que pelo menos 57 igrejas 
(51 católicas e seis evangélicas) foram alvo de actos de 
vandalismo desde Outubro de 2019.

Neste contexto, a religião continua a ser uma questão im-
portante. Em Novembro de 2019, foi apresentado ao Con-
gresso Nacional do Chile um projecto de lei que visava 
impor penas mais pesadas para acções criminais contra 
locais de culto.12

Em Dezembro de 2019, o Cardeal Francisco Javier Er-
rázuriz Ossa, Arcebispo Emérito de Santiago do Chile, 

foi verbalmente atacado na capital Santiago por alega-
damente ser cúmplice de um encobrimento de casos de 
abuso sexual.13 Em Janeiro de 2020, tornou-se viral um 
vídeo que mostrava um grupo de homens encapuzados 
a atacar um homem vestido de padre e a arrastá-lo para 
fora da catedral. Contudo, de acordo com fontes oficiais, 
o incidente foi encenado.14

Nesse mesmo mês, um grupo de manifestantes perturbou 
a Missa de consagração do novo Arcebispo de Santiago 
e atirou restos de latas de gás lacrimogéneo durante a 
comunhão.15 No sul do Chile, o Tribunal de Recurso da 
cidade de Concepción indeferiu um recurso interposto 
contra a arquidiocese local por esta ter celebrado o 8 de 
Dezembro (Festa da Imaculada Conceição), temendo-se 
que isso pudesse conduzir ao vandalismo.16 Nesse dia, 
foram realizados protestos em várias partes do país com 
insultos contra a Virgem Maria.17

Em Outubro de 2020, no primeiro aniversário do actual 
período de agitação social do país, foram praticados mais 
actos de vandalismo contra locais de culto, incluindo ata-
ques incendiários contra igrejas patrimoniais, como a 
Igreja paroquial de La Asunción, no centro de Santiago, 
cuja cúpula “ruiu em chamas”,18 e a Igreja dos Carabine-
ros (força policial nacional do Chile). 19

O Governo também realizou reuniões com vários grupos 
religiosos.20 Foram criadas comissões de trabalho conjun-
tas, bem como um grupo consultivo de especialistas em 
assuntos religiosos.21 Foi estabelecido um conselho con-
sultivo sobre a Lei da Religião22 e foi criado um organismo 
inter-religioso para lidar com a pandemia da COVID-19.23 
Contudo, não é claro o que se conseguiu alcançar com 
tudo isto. Em Abril de 2019, foi dada terra às comunidades 
muçulmana e judaica para estabelecer um centro cultural 
e um Museu do Holocausto. 24

Nos últimos dois anos, os tribunais estiveram ocupados a 
tratar de questões relacionadas com a liberdade religiosa. 
Num caso em Setembro de 2019, o Supremo Tribunal do 
Chile manteve uma multa imposta a uma estação de tele-
visão por um sketch humorístico que era insultuoso para 
a Virgem Maria.25

Em Setembro de 2019, o Supremo Tribunal aceitou um 
pedido de protecção jurídica (recurso de protección) con-
tra o vizinho de uma paróquia por encerrar o acesso à 
capela da Virgem Maria.26 Em relação às transfusões de 
sangue, que as Testemunhas de Jeová recusam,27 os tri-
bunais autorizaram um hospital a efectuar transfusões e, 
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de sangue.28

Em apenas alguns anos, a imigração duplicou o número 
de grupos religiosos estrangeiros no Chile.29

Antes da pandemia da COVID-19, os feriados religiosos 
populares continuaram a ser celebrados.30

Após o surto da pandemia, o Governo proclamou o estado 
de emergência, sem regulamentação especial em matéria 
de religião. Significativamente, proibiu concentrações de 
mais de 50 pessoas em qualquer lugar. Algumas autorida-
des regionais emitiram estatutos que afectam exclusiva-
mente a religião, restringindo assim a liberdade religiosa, 
mas que foram posteriormente revogados.31 Entretanto, 
foram apresentados pedidos de protecção jurídica, mas 
em dois casos os tribunais decidiram sem ter em conta 
o direito à liberdade religiosa,32 enquanto noutro caso os 
regulamentos administrativos foram considerados incons-
titucionais, defendendo assim o direito de reunião para o 
culto religioso.33

As organizações religiosas têm contribuído de várias ma-
neiras para a luta contra a pandemia.34 Apoiaram as au-

toridades nas suas decisões e abstiveram-se de celebrar 
liturgias e sacramentos.35 A fim de fazer face à emergên-
cia, também providenciaram instalações, tais como casas 
e abrigos para os doentes,36 bem como alimentos, assis-
tência religiosa, cuidados para os migrantes, etc.37

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O período 2018-2020 assistiu a um recrudescimento dos 
ataques contra igrejas. Anteriormente, os ataques esta-
vam centrados numa região do país ligada à causa mapu-
che, mas, desde Outubro de 2019, a violência e o vanda-
lismo contra as igrejas espalharam-se para incluir várias 
cidades, um sintoma de intolerância à religião e um sinal 
de que o Estado é incapaz de a proteger. Os tribunais 
também não conseguiram defender o direito à liberdade 
religiosa devido a uma má compreensão deste direito 
fundamental. Consequentemente, as perspectivas para o 
futuro próximo são negativas e motivo de preocupação.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 36.º da Constituição chinesa de 1982 (revista em 
2018)1 afirma que “os cidadãos da República Popular da China 
gozam de liberdade de crença religiosa. Nenhum departamento 
estatal, organização pública ou indivíduo pode forçar as 
pessoas a acreditarem ou não acreditarem numa religião ou 
discriminar pessoas com base em crenças religiosas”.

O mesmo artigo afirma que o Estado protege as “actividades 
religiosas normais”. Sem fornecer qualquer definição do que 
significa “normal”, proíbe claramente o uso da religião em 
actividades que “perturbem a ordem pública, prejudiquem a 
saúde dos cidadãos ou interfiram com o sistema educativo 
estatal”. E afirma que as organizações e actividades religiosas 
não devem estar “sujeitas a qualquer domínio estrangeiro”.

Na prática, o artigo 36.º da Constituição apenas protege 
as actividades das cinco tradições religiosas oficialmente 
reconhecidas – Budismo, Taoísmo, Islamismo, Protestantismo 
e Catolicismo – e apenas as que são regidas por sete 
associações “patrióticas” aprovadas pelo Estado. A prática ou 
expressão religiosa fora do aparelho de controlo do Estado é 
ilegal e, nos últimos 70 anos, tem sido alvo de graus variáveis 

de punição, repressão e perseguição.

A 1 de Fevereiro de 2018, a China adoptou um Regulamento 
dos Assuntos Religiosos mais restritivo, que é uma actualização 
do regulamento de 2005. As novas normas confinam os crentes 
aos locais registados e “reforçam ainda mais o controlo sobre 
as actividades religiosas”.2 O objectivo é assegurar que “grupos 
religiosos, escolas religiosas e locais de actividades e assuntos 
religiosos não sejam [...] controlados por forças estrangeiras”. 
As normas também estipulam que a religião não deve pôr 
em perigo a segurança nacional e impõem mais restrições 
à comunicação de conteúdos religiosos, escolas religiosas e 
obras de caridade.3

Desde Março de 2018, a religião tem estado sob a direcção 
do Departamento de Trabalho da Frente Unida, uma agência 
do Partido Comunista Chinês (CCP), assumindo assim 
a Administração Estatal dos Assuntos Religiosos. Como 
consequência, o PCC tem controlo directo sobre os assuntos 
religiosos.4

Em Abril de 2018, o Governo chinês publicou um novo Livro 
Branco intitulado “Políticas e Práticas da China sobre Protecção 
da Liberdade de Crença Religiosa”. O documento afirma 
que será dada “orientação activa” às organizações religiosas 
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CHINApara as ajudar a “adaptarem-se à sociedade socialista” e 
os estrangeiros apenas se podem envolver em actividades 
religiosas que sejam “autorizadas”.5

O artigo 27.º da Lei Chinesa de Segurança Nacional também 
se refere à liberdade de religião ou crença. Esta lei tem sido 
criticada pelo Alto Comissário das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pelo seu “âmbito 
extraordinariamente amplo” e terminologia vaga, o que, 
segundo ele, deixa “a porta escancarada para novas restrições 
aos direitos e liberdades dos cidadãos chineses e para um 
controlo ainda mais apertado da sociedade civil.”6

Outros regulamentos que podem causar impacto na 
liberdade religiosa ou de crença incluem o “Documento 
9”, isto é, o Comunicado sobre o Estado Actual da Esfera 
Ideológica,7 uma nota do Comité Central do Gabinete Geral 
do Partido Comunista, de Abril de 2013, e uma nova lei sobre 
organizações não governamentais estrangeiras, adoptada 
em 2016. O “Documento 9” apresenta os valores “ocidentais”, 
a democracia constitucional ocidental e a ideia de jornalismo 
livre no Ocidente como estando em conflito com os valores 
do Partido Comunista Chinês, alegando igualmente que as 
petições e cartas apelando à protecção dos direitos humanos 
resultam de “forças ocidentais anti-China”.8 A nova Lei das 
ONG, que entrou em vigor em Janeiro de 2017, dá à polícia um 
poder sem precedentes para restringir o trabalho dos grupos 
estrangeiros no país e para limitar a capacidade dos grupos 
locais de receberem financiamento estrangeiro e de trabalharem 
com organizações estrangeiras. As ONG estrangeiras são 
obrigadas a ser apoiadas por uma organização governamental 
chinesa, têm de estar registadas na polícia e têm de estar sob 
supervisão do Gabinete de Segurança Pública. Os estrangeiros 
ou as organizações estrangeiras que se considere que estão 
envolvidos em actividades destinadas a “dividir o Estado, 
prejudicar a unidade nacional ou subverter o poder do Estado” 
podem ser detidos, impedidos de sair do país ou deportados.9

Em Abril de 2016, o presidente da China, Xi Jinping, falou com 
altos funcionários do Partido Comunista num encontro sobre 
religião e disse que “os grupos religiosos … devem aderir à 
liderança do Partido Comunista”. Os membros do partido devem 
ser “ateus marxistas inabaláveis” que “protegem resolutamente 
contra infiltrações estrangeiras através de meios religiosos”.10 
Estas afirmações seguiram-se a um discurso do director da 
Administração Estatal dos Assuntos Religiosos, que disse 
num encontro sobre a sinicização [processo de assimilação da 
cultura chinesa] do Cristianismo que “a teologia cristã chinesa 
deve ser compatível com o caminho do socialismo do país”.11

Em Setembro de 2018, o Vaticano chegou a um acordo 
provisório com o Governo chinês sobre a nomeação de bispos, 
válido por dois anos. Sendo um acordo provisório e não um 
tratado formal, o texto do acordo permanece secreto, mas 
entende-se que dá ao Governo chinês o direito de recomendar 
candidatos a serem nomeados como bispos, os quais são 
então confirmados pelo Vaticano. O Vaticano e o Governo 
chinês renovaram o acordo em Setembro de 2020.12

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, as autoridades chinesas 
intensificaram significativamente a sua repressão contra todas 
as minorias religiosas. A 10 de Novembro de 2020, o Pew 
Research Center divulgou o seu relatório anual que acompanha 
os padrões globais de restrições à religião. Dos 198 países e 
territórios pesquisados no estudo, a China registou a pontuação 
mais elevada no Índice de Restrições Governamentais.13

A repressão anti-religiosa na China assume muitas formas e 
visa muitos grupos. As violações mais flagrantes da liberdade 
religiosa são contra os uigures e outras comunidades 
predominantemente muçulmanas na Região Autónoma 
Uigure de Xinjiang, onde as atrocidades atingiram uma escala 
tal que um número crescente de especialistas as descreve 
como genocídio. A repressão inclui a prisão entre 900 mil e 
1,8 milhões de uigures, cazaques, quirguizes e membros de 
outros grupos muçulmanos em mais de 1.300 campos de 
concentração.14 Civis foram detidos e enviados para campos 
por terem expressões externas de piedade religiosa, tais como 
usar longas barbas, recusar-se a beber álcool ou envolver-se 
em comportamentos que as autoridades definem como sinais 
de “extremismo religioso”.15 Têm surgido relatos de tortura 
generalizada e sistemática, condições ignóbeis, violência 
sexual e trabalhos forçados, e uma campanha de esterilização 
forçada de mulheres uigures tem sido conduzida em zonas 
da região autónoma.16 As autoridades chinesas também 
destruíram, danificaram ou fecharam milhares de mesquitas, 
cemitérios muçulmanos e instituições educativas islâmicas.17

Em 2019, o The New York Times publicou documentos 
secretos chamados Xinjiang Papers que indicavam que “o 
próprio Xi Jinping lançou as bases para o uso de tácticas duras 
na região, instruindo os funcionários numa série de discursos 
privados para não demonstrarem ‘absolutamente nenhuma 
misericórdia’”.18

No Tibete, o Budismo continua a ser atacado e reprimido. 
Foram introduzidas leis para controlar a próxima reencarnação 
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do Dalai Lama e de outros eminentes lamas tibetanos. 
Monges e religiosas que se recusam a denunciar o Dalai Lama 
foram expulsos dos seus mosteiros, presos e torturados.19 A 
exibição de imagens do Dalai Lama continua a ser um crime 
e é punido com severidade crescente, as festas religiosas são 
monitorizadas e restringidas. Em 2019, cerca de 6.000 monges 
e religiosas budistas tibetanos foram deslocados quando as 
autoridades destruíram as suas residências no Centro Budista 
Tibetano Yachen Gar, na província de Sichuan. Em Abril de 
2019, a Academia Budista Larung Gar foi obrigada a deixar de 
matricular novos estudantes.20 

Os Cristãos, tanto católicos como protestantes, não foram 
poupados, enfrentando graves violações da liberdade religiosa. 
Milhares de cruzes foram destruídas, muitas igrejas demolidas 
ou fechadas e o clero cristão foi preso. Em Novembro de 2019, 
500 líderes de igrejas domésticas assinaram uma declaração 
a afirmar que “as autoridades removeram cruzes de edifícios, 
forçaram as igrejas a pendurar a bandeira chinesa e a cantar 
canções patrióticas e impediram os menores de participarem”.21

Nas Igrejas controladas pelo Estado, as autoridades forçaram 
os cristãos a exibir bandeiras22 do Partido Comunista ao lado 
e por vezes em vez de símbolos religiosos, ou a pendurar re-
tratos de Xi Jinping ao lado e por vezes em vez das imagens 
de Cristo e da Virgem Maria.23 Foram montadas câmaras de 
videovigilância no exterior e no interior das igrejas24 para filmar 
os fiéis.

Em Dezembro de 2018, as autoridades prenderam mais de 
uma centena de membros da Igreja da Primeira Chuva em 
Chengdu e acusaram o Pastor Wang Yi e a sua mulher Jiang 
Rong de “incitar à subversão”. O Pastor Wang foi julgado em 
segredo a 26 de Dezembro de 2019 e condenado a nove anos 
de prisão. Wang descreveu a campanha do regime como uma 
“guerra contra a alma”.25

Como Ying Fuk Tsang, director do Centro de Estudos Cristãos 
sobre Religião e Cultura Chinesa da Universidade Chinesa de 
Hong Kong, declarou: “O objectivo da repressão não é erradi-
car as religiões” [...] “O presidente Xi Jinping está a tentar esta-
belecer uma nova ordem sobre a religião, suprimindo o seu de-
senvolvimento empolado. [O Governo] pretende regulamentar 
o ‘mercado religioso’ como um todo”.26

Em Novembro de 2019, as autoridades chinesas anunciaram 
planos para uma “avaliação abrangente dos clássicos religio-
sos existentes, visando conteúdos que não estejam em con-
formidade com o progresso dos tempos”. Isto significa traduzir 
novamente a Bíblia e o Alcorão para “reflectir os valores so-

cialistas”.27 A decisão seguiu-se a uma reunião do Comité para 
os Assuntos Étnicos e Religiosos do Comité Nacional da Con-
ferência Consultiva Política Popular Chinesa, por indicação do 
seu presidente, Wang Yang. 

Num artigo do The Guardian de Janeiro de 2019, a Dra. Eva 
Pils, professora de Direito no King’s College de Londres, decla-
rou: “Um dos objectivos de um plano de trabalho governamen-
tal para ‘promover o Cristianismo chinês’ entre 2018 e 2022 é 
a ‘reforma do pensamento’. O plano apela a ‘voltar a traduzir e 
anotar’ a Bíblia, para encontrar pontos comuns com o socia-
lismo e estabelecer uma ‘compreensão correcta’ do texto. Há 
10 anos atrás, costumávamos poder dizer que o partido não 
estava realmente interessado no que as pessoas acreditavam 
internamente. A resposta de Xi Jinping é muito mais invasiva e 
está, de certa forma, a regressar às tentativas da era de Mao 
Tse-tung para controlar corações e mentes”.28

A 22 de Setembro de 2018, o Vaticano assinou o Acordo Pro-
visório entre a Santa Sé e a República Popular da China29 e 
prorrogou-o por mais dois anos em Outubro de 2020. O es-
forço diplomático, entendido principalmente como um esforço 
pastoral que tratava da necessidade de regularizar as relações 
com Pequim aquando da nomeação dos bispos, especificou 
claramente as suas limitações. Segundo o primeiro comunica-
do, o acordo “não abrange as relações diplomáticas directas 
entre a Santa Sé e a China, o estatuto jurídico da Igreja Católica 
Chinesa, nem as relações entre o clero e as autoridades do 
país. O Acordo Provisório trata exclusivamente do processo de 
nomeação de bispos”.30 

Neste quadro, segundo o Arcebispo Paul Richard Gallagher, 
secretário do Vaticano para as relações com os Estados, trouxe 
alguns frutos. “O facto de termos conseguido que todos os bis-
pos da China comungassem com o Santo Padre pela primeira 
vez desde a década de 50 e que as autoridades chinesas per-
mitam ao Papa uma modesta palavra na nomeação dos bispos 
mas, em última análise, a palavra final, é bastante notável”.31

Apesar do âmbito limitado do acordo e dos seus frutos pas-
torais, subsistem preocupações quanto à sua aplicação na 
prática, bem como quanto à sombra lançada sobre ele pelo 
contexto mais vasto de rápida deterioração das condições de 
liberdade religiosa no país.

Nos dois anos após a assinatura do Acordo Provisório, o cle-
ro clandestino foi encorajado a aderir à Associação Católica 
Patriótica Chinesa (ACPC), controlada pelo Estado. Muitos 
recusaram-se, contudo, “citando conflitos doutrinários entre o 
ensino da Igreja e as regras da ACPC” e sofreram as conse-
quências por isso.32 A 1 de Setembro de 2020, por exemplo, os 
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Jiangxi foram colocados em prisão domiciliária e proibidos de 
“exercer qualquer actividade religiosa na capacidade de sacer-
dotes”.33 Em reconhecimento do problema, o Vaticano aceitou 
que alguns sacerdotes pudessem optar por não aderir à ACPC 
por razões de consciência.34 

A hierarquia católica também continua a sofrer perseguição e 
prisão. O Bispo James Su Zhimin de Baoding passou um total 
de 40 anos na prisão e não é visto desde 2003. Neste momen-
to, o seu paradeiro ainda é desconhecido. Em Julho de 2020, o 
congressista Chris Smith realizou uma audiência no Congresso 
dos Estados Unidos intitulada: “Onde está o Bispo Su?”35

A 9 de Novembro de 2018, o Bispo Peter Shao Zhumin de 
Wenzhou foi preso pela quinta vez em dois anos. Foi libertado 
a 23 de Novembro, mas continua a ser alvo de assédio.36 O 
Pe. Zhang Guilin e o Pe. Wang Zhong da Diocese de Chon-
gli-Xiwanzi foram detidos em finais de 2018 e o seu paradeiro 
ainda é desconhecido. 

Em Janeiro de 2020, o Bispo Vincent Guo Xijin de Mindong, 
província de Fujian, que já tinha sido descido para o cargo de 
bispo auxiliar para dar lugar a um bispo nomeado por Pequim, 
foi forçado pelas autoridades a deixar a sua residência, que foi 
encerrada. O prelado de 61 anos acabou por dormir à porta do 
gabinete da sua igreja. Só após um protesto internacional é que 
lhe foi permitido regressar ao seu apartamento, mas com os 
serviços públicos cortados.37 A 4 de Outubro de 2020, o Bispo 
Guo anunciou a sua demissão.38

Em Junho de 2020, Augustine Cui Tai, 70 anos de idade, Bispo 
Coadjutor da igreja clandestina de Xuanhua, foi de novo preso 
depois de ter já suportado 13 anos de detenção.39

Mesmo em Hong Kong, onde a liberdade religiosa era respei-
tada até há pouco tempo, está agora em perigo. A 30 de Junho 
de 2020, uma nova Lei de Segurança Nacional foi imposta à 
cidade pelo Congresso Nacional Popular da China, “votada por 
unanimidade em apenas 15 minutos pelo comité de 162 mem-
bros”.40 Os parâmetros da nova lei de segurança são amplos. 
De acordo com a AsiaNews: “A lei previne e pune actos e activi-
dades de secessão, subversão, terrorismo e colaboração com 
forças estrangeiras que põem em perigo a segurança nacio-
nal”.41 A Amnistia Internacional declarou que a lei era “a maior 
traição aos direitos humanos na história recente da cidade”.42 

Abolindo efectivamente as liberdades básicas de Hong Kong, 
a lei de segurança já está a ter impacto na liberdade religiosa. 
O Cardeal John Tong, administrador apostólico da Diocese de 
Hong Kong, deu instruções a todos os sacerdotes para “terem 
cuidado com a vossa linguagem” em homilias e evitarem fazer 

comentários politicamente provocadores.43 

Em Dezembro de 2020, a polícia invadiu a Igreja (Protestante) 
do Bom Vizinho do Norte com as autoridades a congelarem a 
conta bancária da Igreja, bem como as contas do seu pastor, o 
Reverendo Roy Chan, e da sua mulher. 44 A Igreja tinha presta-
do assistência humanitária aos manifestantes durante as mani-
festações de 2019 contra uma proposta de lei de extradição.45  

Com a aplicação da nova lei de segurança, “jornalistas católi-
cos, activistas políticos e homens de negócios foram detidos 
sob acusação de sedição”.46 Vários eminentes activistas pró-
-democracia detidos são cristãos, nomeadamente o magnata 
da comunicação social Jimmy Lai e a antiga líder estudantil Ag-
nes Chow, ambos católicos, e Joshua Wong, um protestante. 
Um membro da Comissão Americana da Liberdade Religiosa 
Internacional, Johnnie Moore, anunciou que estava a adoptar 
Jimmy Lai como Prisioneiro Religioso de Consciência.47

Talvez o maior grupo espiritual da China que enfrenta perse-
guição grave seja o Falun Gong, um movimento que se baseia 
na tradição budista. Descrito como xie jiao (ensinamentos he-
terodoxos ou cultos maléficos), o Falun Gong é proibido.48 Em 
2019, milhares de praticantes foram presos por praticarem os 
exercícios de meditação do movimento.49

Em 2019, um inquérito independente às alegações de colhei-
ta forçada de órgãos de prisioneiros de consciência, presidido 
pelo advogado britânico Sir Geoffrey Nice QC, concluiu “sem 
margem para dúvidas” que “a colheita forçada de órgãos tem 
sido cometida há anos em toda a China numa escala signifi-
cativa ... e os praticantes do Falun Gong têm sido uma fonte, e 
provavelmente a principal, de fornecimento de órgãos”.50

Um efeito colateral da repressão do Governo chinês contra os 
direitos humanos, incluindo os direitos religiosos, é a repres-
são dos defensores dos direitos humanos, particularmente os 
advogados, muitos dos quais ou são cristãos ou foram contra-
tados para defender pessoas presas em casos que envolvem 
a liberdade religiosa. Em 2015, as autoridades lançaram uma 
grande repressão, que levou a que “mais de 300 advogados e 
activistas de direitos humanos, e os seus colegas e familiares” 
fossem “interrogados, detidos e, em alguns casos, ficassem 
presos ou desaparecessem”.51 Ainda hoje, a maioria permane-
ce sob alguma forma de detenção ou foi proibida de exercer a 
advocacia.

Talvez uma das áreas mais significativas de preocupação com 
a liberdade religiosa na China seja a expansão generalizada de 
câmaras de segurança altamente sofisticadas, equipadas com 
tecnologia de reconhecimento facial, destinadas à vigilância da 
população. Embora introduzidas pela primeira vez na província 
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chinesa de Xinjiang como meio de policiamento da sua popu-
lação muçulmana uigure, elementos do Estado de vigilância da 
China estão a ser rapidamente introduzidos em todo o país de 
1,4 mil milhões de pessoas.52 

A pandemia da COVID-19 que eclodiu no início de 2020 não 
ajudou. O seu impacto nos direitos humanos na China, incluin-
do a liberdade de religião ou crença, tem sido significativo, 
especialmente no que diz respeito à utilização de tecnologia. 
De facto, “grande parte da tecnologia de reconhecimento facial 
utilizada na luta contra o coronavírus já está a ser utilizada para 
monitorizar a participação em igrejas e mesquitas, e novas apli-
cações têm recolhido ainda mais dados sobre a vida quotidiana 
dos cidadãos da China. Existe uma preocupação particular de 
que o “sistema de semáforos” que atribui aos indivíduos uma 
cor correspondente ao seu risco perceptível de propagação da 
COVID-19, e por sua vez indica se estão autorizados a viajar 

livremente, possa ser utilizado para restringir a livre circula-
ção de indivíduos considerados “sensíveis” pelo Governo, tais 
como crentes religiosos ou defensores dos direitos humanos”.53

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa na China está actualmente sujeita à mais 
séria repressão desde a Revolução Cultural. A política é mais 
centralizada, a repressão é mais intensa e generalizada, e a 
tecnologia está a ser aperfeiçoada para a criação de um Estado 
de vigilância. Sob a actual liderança de Xi Jinping, as perspecti-
vas para a liberdade religiosa, e os direitos humanos em geral, 
estão a tornar-se cada vez mais frágeis. Sem uma liberalização 
política significativa à vista, a repressão e a perseguição conti-
nuarão e, com os instrumentos da tecnologia moderna, tornar-
-se-ão ainda mais intrusivas e generalizadas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 18.º da Constituição da República de Chipre ga-
rante a liberdade religiosa.1 A discriminação religiosa é 
proibida, o que também salvaguarda o direito de as pes-
soas professarem a sua fé, o culto, o ensino e a prática ou 
observação da sua religião, seja individual ou colectiva-
mente, em privado ou em público. Estes direitos apenas 
podem ser limitados ou reduzidos por motivos de segu-
rança nacional, saúde pública, segurança, ordem pública, 
moral ou protecção das liberdades civis.  O mesmo artigo 
da Constituição especifica que todas as religiões são li-
vres e iguais perante a lei, desde que as suas doutrinas 
ou ritos não sejam mantidos em segredo. Além disso, sal-
vaguarda o direito de um indivíduo a mudar a sua religião 
e proíbe o uso de qualquer tipo de coerção para levar uma 
pessoa a mudar a sua religião ou impedi-la de mudar.

Tal como estabelecido pela Constituição (artigo 110.º), 
a Igreja Ortodoxa Grega Autocéfala do Chipre tem to-
tal responsabilidade pelos seus assuntos internos e pe-
los seus bens, de acordo com os seus cânones e leis. A 
Constituição também define directivas para a comunidade 
muçulmana: a Vakf, uma instituição islâmica que gere os 

locais de culto e regulamenta os assuntos religiosos dos 
cipriotas turcos. A Constituição proíbe os actos legislati-
vos, executivos e outros que vão contra ou interfiram com 
a Igreja Ortodoxa ou com a Vakf.2

Outros três grupos religiosos são reconhecidos constitu-
cionalmente: Católicos maronitas, Ortodoxos arménios e 
“latinos” (católicos do rito romano, a maior parte dos quais 
de origem cipriota), concedendo-lhes isenções fiscais, e 
todos recebem subsídios e assistência financeira do Es-
tado. 

Os grupos religiosos não reconhecidos na Constituição 
podem registar-se como organizações sem fins lucrativos 
e são elegíveis para requerer isenções fiscais. No entan-
to, este estatuto não lhes dá direito a receber qualquer 
apoio financeiro de instituições governamentais.3

O serviço militar na República de Chipre é obrigatório. Aos 
objectores de consciência por motivos religiosos pode ser 
concedida isenção de serviço militar activo ou serviço de 
reserva na Guarda Nacional, mas devem sempre prestar 
serviço alternativo.4

O artigo 19.º da Constituição garante que cada pessoa 
tem a liberdade de opinião e de expressão sob qualquer 
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CHIPRE
forma. No entanto, de acordo com os artigos 141.º e 142.º 
do Código Penal cipriota, ofender deliberadamente os 
sentimentos religiosos de qualquer pessoa é um delito 
penal. Além disso, publicar livros, panfletos, cartas ou arti-
gos em revistas e jornais com a intenção de humilhar uma 
religião, ou insultar aqueles que a seguem, é considerado 
um delito e é punível por lei.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Um aspecto essencial da complicada paisagem étnica e 
religiosa de Chipre é o facto de, desde 1974, Chipre per-
manecer dividido, com a parte sul da ilha controlada pelo 
Governo da República de Chipre, e a parte norte adminis-
trada pelos cipriotas turcos, que proclamaram a “Repúbli-
ca Turca do Norte de Chipre”.

A divisão resultou na fuga para sul dos cipriotas gregos 
(na sua maioria cristãos ortodoxos) e na procura de refú-
gio no norte por parte dos cipriotas turcos muçulmanos. 
Esta divisão também separou as comunidades religiosas 
de ambos os lados e impediu o acesso a locais religiosos 
importantes, incluindo a Mesquita de Hala Sultan Tekke 
no sul e o mosteiro de São Barnabé no norte.

Em 2019 foram relatados alguns incidentes, que resulta-
ram na obstrução do acesso às mesquitas. Segundo o 
Imã Shakir Alemdar, representante do Mufti de Chipre, o 
Departamento de Antiguidades fechou a Grande Mesqui-
ta de Limassol para restauro sem informar a comunidade 
muçulmana sobre o calendário e a natureza do restauro. 
Além disso, também se queixou que os guardas de se-
gurança do Departamento de Antiguidades encarregados 
da Mesquita de Hala Sultan Tekke se recusaram a deixar 
alguns turistas não muçulmanos assistir às orações de 
sexta-feira, apesar de terem sido convidados pelo imã. 
Em todos os casos, a culpa foi da comunicação com 
as autoridades.6 Embora o Imã Alemdar tenha criticado 
o facto de a mesquita ser gerida pelo Departamento de 
Antiguidades, o que ele considerou uma violação da li-
berdade religiosa garantida pela União Europeia, também 
sublinhou que Chipre pode ser um exemplo de respeito 
religioso mútuo, afirmando: “Esta é uma grande vantagem 
para um país membro da União Europeia, Chipre tem esta 
visão sobre o Islão”.7

A vontade de solidariedade inter-religiosa foi confirmada 
numa declaração dos líderes religiosos de Chipre conde-

nando o ataque à Mesquita de Köprülü em Limassol a 1 de 
Junho de 2020, que foi vandalizada com uma bomba de 
gasolina e graffiti racistas contra o Islão e os imigrantes. 
Os líderes religiosos declararam: “Lutamos contra todas 
as acções que tentam prejudicar o carácter multicultural 
de Chipre que todos nós nos esforçamos por manter”.8 

Desde 2019, quando a Turquia enviou navios de perfu-
ração para a costa de Chipre para explorar gás natural, 
as tensões entre Chipre, a União Europeia e Ancara têm 
vindo a aumentar. Em Outubro de 2020, o político cipriota 
abertamente pró-turco Ersin Tatar foi eleito líder dos cip-
riotas turcos. Muitos cipriotas turcos estão preocupados 
com o crescente conservadorismo religioso promovido 
pela actual liderança turca, receando que venha a minar o 
seu modo de vida ao construir mesquitas e ao encorajar a 
educação religiosa islâmica.9

O Norte de Chipre foi apresentado num Relatório do Reino 
Unido sobre a perseguição de cristãos em todo o mundo, 
encomendado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros 
Jeremy Hunt. O documento produzido pelo Bispo de Tru-
ro, Philip Mounstephen, e publicado em Maio de 2019, 
observou que o acesso para culto às igrejas ortodoxas e 
maronitas históricas da região era severamente restrin-
gido. O relatório sublinhava que há muito poucas igrejas 
autorizadas a realizar cultos dominicais regulares, sinal-
izando uma vigilância policial intrusiva e o facto de por 
vezes os cultos serem interrompidos sem aviso prévio e 
a congregação ser despejada. Muitas igrejas e cemitérios 
históricos da área foram também deixados ao abandono, 
sendo vandalizados ou convertidos para outros usos.10

Devido à pandemia de COVID-19, foram impostas re-
strições ao território da República de Chipre durante 
o ano de 2020, afectando as manifestações de religião 
e culto. Isto impediu também que tanto os fiéis cristãos 
como os muçulmanos atravessassem a “Linha Verde” que 
separa as duas partes da ilha para visitar os seus templos 
e locais religiosos. No seguimento destas restrições, e 
como gesto de boa vontade e respeito, em Junho de 2020 
vários cipriotas turcos muçulmanos rezaram no Túmulo 
do Apóstolo Barnabé, padroeiro de Chipre, uma vez que 
os Cristãos não puderam visitar o mosteiro no Norte de 
Chipre como habitualmente.11

Foram implementados regulamentos rigorosos durante as 
celebrações da Páscoa e do Natal. Os serviços religio-
sos e outras formas de culto em locais religiosos só eram 
permitidos sem assistência do público e foram transmit-
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idos pela Internet. Foram permitidas cerimónias religio-
sas, nomeadamente casamentos, baptizados e funerais, 
com a presença de um máximo de 10 pessoas.12 Alguns 
clérigos, contudo, não cumpriam integralmente a lei. A vi-
olação mais significativa teve lugar numa igreja em Peri-
sterona, onde o Bispo Ortodoxo de Morphou, Neophytos 
Metropolitanos da Igreja de Chipre, celebrou uma Missa 
para festejar o Domingo de Ramos com a participação de 
fiéis. A polícia decidiu investigar o caso.13 O Bispo Neo-
phytos também se recusou a proibir os fiéis de assistirem 
aos cultos após o Governo ter reinstituído regras de lim-
itação mais estritas sobre o número de fiéis em Dezembro 
de 2020. 

O Arcebispo Chrysostomos II de Chipre tentou obter au-
torização para aliviar as restrições aos fiéis para as cele-
brações do Natal, mas o presidente Nicos Anastasiades 
recusou, mantendo em vigor as medidas sobre a COVID-
19.14

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Os factores religiosos e étnicos presentes no conflito ci-
priota prepararam o caminho para que os participantes 

externos tomassem parte activa no mesmo, promovendo 
as suas agendas políticas e económicas. Uma questão 
económica importante que impede qualquer progresso na 
resolução do conflito de Chipre é a recente descoberta 
de ricos campos de gás num local marítimo altamente 
conflituoso que envolve os Governos de Chipre, Grécia, 
Turquia, Síria, Líbano, Israel e Egipto, bem como os in-
teresses de inúmeras empresas energéticas ocidentais.15 

No período em análise, existe um ambiente cada vez mais 
conflituoso na região desencadeado por uma abordagem 
mais activa na política externa da Turquia em relação aos 
cipriotas turcos, que inclui um elemento religioso.16

Apesar da situação política, os representantes religiosos 
continuam a unir-se em iniciativas de reconciliação e paz. 
Em Junho de 2020, os líderes religiosos de Chipre reuni-
ram-se sob os auspícios da Embaixada da Suécia para 
celebrar o 10.º Aniversário do Religious Track of the Cy-
prus Peace Process (RTCYPP). Durante o encontro com 
o Ministro dos Negócios Estrangeiros sueco, os líderes 
religiosos manifestaram o seu empenho na cooperação e 
protecção da liberdade religiosa em Chipre.17
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Os Singapurenses continuam a gozar de um elevado 
grau de liberdade religiosa. A lei local afirma este direito 
fundamental e as instituições políticas aplicam-no: a 
liberdade religiosa – entendida como a liberdade para 
professar, praticar e propagar crenças religiosas – está 
totalmente protegida, desde que as actividades de que 
deriva não sejam contrárias às leis na ordem pública, na 
saúde pública ou na moral.

A Constituição da Singapura de 1963 estabeleceu o prin-
cípio da liberdade religiosa. O artigo 15.º define-a como 
o direito de cada pessoa “a professar e praticar a sua re-
ligião e propagá-la”.1 Cada “grupo religioso” tem o direito 
“de gerir os seus próprios assuntos religiosos, estabele-
cer e manter instituições para fins religiosos ou caritati-
vos; e adquirir e ser proprietário de bens, e mantê-los e 
administrá-los de acordo com a lei”.

Outro conceito-chave referido na Constituição é a manu-
tenção da harmonia religiosa em todo o país. Incluída na 
lei fundamental do país através de uma alteração cons-
titucional, a harmonia religiosa tem sido implementada 

sobretudo através de uma lei aprovada em 1990. Esta lei 
autoriza o ministro do Interior a emitir ordens de restri-
ção dos que, num grupo religioso, incitam à hostilidade 
para com os membros de outro grupo religioso, ou que 
promovem causas políticas, realizam actividades subver-
sivas ou encorajam outros a distanciarem-se do Governo 
sob o pretexto de praticarem uma religião. As ordens de 
restrição são discricionárias. Recusar submetê-las pode 
desencadear um processo judicial. Estas ordens devem 
ser apresentadas ao presidente do Conselho para a Har-
monia Religiosa, um órgão estatal com poder para confir-
má-las, cancelá-las ou alterá-las. As ordens têm uma du-
ração teórica de 90 dias, embora possam ser prolongadas 
a pedido pelo presidente do conselho.

O Código Penal2 proíbe “ferir os sentimentos religiosos 
ou raciais de qualquer pessoa”, bem como promover 
conscientemente “sentimentos de inimizade, ódio ou má 
vontade entre diferentes grupos religiosos ou raciais”. As 
penalizações incluem multas e detenção.

Qualquer grupo religioso de mais de 10 pessoas deve in-
formar o Governo da sua existência, em especial se o gru-
po desejar o estatuto legal oficial. Os Muçulmanos cons-
tituem um caso especial: o Conselho Religioso Islâmico 
de Singapura (Majlis Ugama Islam Singapura, MUIS), es-
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CINGAPURA
tabelecido pelo Ministério da Cultura, administra todos os 
assuntos islâmicos na cidade-estado, incluindo a constru-
ção e gestão de mesquitas, a certificação halal, as fatwas 
e as peregrinações a Meca.

O ensino religioso é proibido nas escolas públicas, embo-
ra seja permitido nas escolas subsidiadas pelo Governo, 
fora do tempo normal das aulas oficiais, e é permitido nas 
escolas privadas.3

Apesar das disposições constitucionais da liberdade 
religiosa, ocasionalmente o princípio e a prática da 
liberdade religiosa são contrários à vontade das 
autoridades de manter um elevado grau de controlo sobre 
a sociedade civil. A Lei da Manutenção da Harmonia 
Religiosa de 1990 foi usada contra iniciativas consideradas 
como podendo provavelmente causar divisão e discórdia 
entre comunidades religiosas, uma preocupação louvável 
numa sociedade altamente multicultural e multi-religiosa.4 

Contudo, surgem problemas quando as autoridades 
usam esta lei para abafar qualquer expressão política que 
considerem desviante. Esta lei também tem sido utilizada 
para limitar os discursos que o Estado considera sensíveis 
para outro grupo religioso. O Estado assume, portanto, a 
autoridade de impor restrições às expressões de religião 
que considere inadequadas.

As autoridades de Singapura têm estado especialmente 
atentas às Testemunhas de Jeová. Presentes em Singapura 
desde a década de 40, registadas legalmente como 
comunidade religiosa em 1962, o seu reconhecimento 
legal foi cancelado em 1972 devido à sua recusa em 
prestar serviço militar (estabelecido em Singapura em 
1967). Contudo, em 1996, uma decisão repôs o direito das 
testemunhas de Jeová a professar, praticar e propagar as 
suas crenças, mas apenas enquanto indivíduos. Desde 
então, o Governo não impediu encontros privados de 
Testemunhas de Jeová, mas continua a proibir todos os 
encontros públicos e a deter os membros do grupo que 
se recusam a prestar serviço militar. Estes “objectores de 
consciência” são inicialmente condenados a dois anos de 
prisão e depois a mais dois se continuarem a recusar-se. 
Depois disso, são libertados, pois o Governo considera 
que o tempo passado na prisão é equivalente aos 24 
meses necessários para o serviço militar nacional.5 As 
autoridades estão conscientes da gravidade desta 
abordagem, mas não querem abrir a porta a pedidos de 
isenção. 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO

Um relatório do Pew Research Center, publicado em 
Novembro de 2020, nomeou Singapura como país 
com “elevadas restrições religiosas” e, portanto, uma 
“democracia imperfeita” a ser observado de perto, tal 
como a Malásia e a Indonésia.6 

Singapura é, contudo, um país com inúmeras estruturas 
oficiais que procuram estabelecer um entendimento inter-
religioso, incluindo entre outros o Conselho Presidencial 
para os Direitos das Minorias, o Conselho Religioso 
Islâmico (MUIS), o Conselho Consultivo Sikh, o Conselho 
Hindu de Doação, a organização Common Senses for 
Common Spaces, a organização Círculos de Confiança 
Inter-racial e Inter-religiosa, o Centro Harmonia, e 
a iniciativa BRIDGE (Broadening Religious/Racial 
Interaction through Dialogue and General Education). 
O Governo também atribui terrenos para a construção 
de templos e regulamenta o perfil dos ocupantes das 
habitações sociais, a fim de evitar concentrações étnicas 
ou comunitárias religiosas.7

Singapura não levantou a proibição organizacional das 
Testemunhas de Jeová de 1972 ou a proibição da Igreja 
da Unificação de 1982, que o Governo classificou como 
um “culto”. A 19 de Janeiro de 2020, 15 testemunhas 
de Jeová ainda se encontravam detidas no centro de 
detenção das forças armadas por objecção ao serviço 
militar obrigatório.8

Em Junho de 2019, Singapura acolheu a Conferência 
Internacional sobre Sociedades Coesas,9 com mais de 
1.200 participantes de todo o mundo e uma sessão para 
jovens vivida entusiasticamente, que vieram declarar o seu 
compromisso com as relações inter-religiosas positivas.  

Em Outubro de 2019, o Parlamento de Singapura aprovou 
alterações à Lei de Manutenção da Harmonia Religiosa 
“para permitir às autoridades avançar mais rapidamente 
contra aqueles que ameaçam as boas relações entre 
pessoas de diferentes religiões”.10 As alterações permitem 
penas máximas mais elevadas e ordens de restrição 
imediata e foram consideradas necessárias em parte 
devido à crescente quantidade global de discursos de 
ódio nas redes sociais.

Um ataque terrorista planeado para 15 de Março de 2021 
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Um jovem indiano planeava atacar duas mesquitas e 
assassinar civis com uma catana, tendo ele próprio dito 
ter sido inspirado pelos ataques às mesquitas da Nova 
Zelândia. Tanto os líderes muçulmanos como os cristãos 
condenaram os planos e aproveitaram a oportunidade 
para denunciar a grande quantidade de mensagens de 
ódio que estavam a ser difundidas nas redes sociais.11

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora os Singapurianos continuem a gozar de um eleva-
do grau de liberdade religiosa dentro dos limites privados 

da sua esfera religiosa, o Estado tem vindo a aumentar o 
seu papel de restrição da manifestação pública do direito 
à liberdade de religião.  Em nome da harmonia religiosa e 
da segurança do Estado, o Governo continua a controlar 
os assuntos étnico-religiosos no país. As perspectivas in-
dicam que esta tendência irá continuar, por isso, o futuro 
da liberdade religiosa em Singapura piorou ligeiramente 
durante o período em análise.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 1.º da Constituição da Colômbia1 define o país 
como um “Estado social” vinculado pelo primado do direi-
to. A Constituição afirma que a república é democrática, 
pluralista e baseada no respeito pela dignidade humana, 
solidariedade e primado do interesse geral. O Governo 
supervisiona agências que protegem a vida, a dignidade, 
as crenças e outras liberdades individuais legalmente es-
tabelecidas.

De acordo com o seu documento fundamental, o Estado 
colombiano proíbe todas as formas de discriminação, in-
cluindo por motivos religiosos. A liberdade de consciência, 
a liberdade religiosa e a liberdade de culto são reconheci-
das como direitos fundamentais.

De acordo com o Tribunal Constitucional da Colômbia, o 
mais alto tribunal a proteger os direitos fundamentais, a 
liberdade de consciência é aplicada em três formas: “(i) 
ninguém pode ser sujeito a assédio moral ou perseguição 
por causa das suas convicções ou crenças; (ii) ninguém 
deve ser obrigado a revelar as suas convicções; (iii) e 
ninguém deve ser obrigado a agir contra a sua consciên-
cia”.2 Contudo, o direito à liberdade de consciência não 

é absoluto e está limitado pelo respeito aos direitos dos 
outros.

Embora estreitamente ligado, o direito à liberdade de 
consciência é compreendido na Colômbia como um di-
reito distinto do direito à liberdade religiosa. Daí que a 
Colômbia garanta o direito à liberdade de consciência ao 
mesmo tempo que proíbe actividades que se opõem às 
crenças religiosas.3

Na sequência da Concordata com a Santa Sé, o artigo 
19.º da Constituição afirma que “todas as confissões re-
ligiosas e igrejas são igualmente livres perante a lei”. As-
sim, o Ministério do Interior inclui um Gabinete de Assun-
tos Religiosos responsável pelo reconhecimento legal dos 
grupos religiosos não católicos.4

A 6 de Março de 2018, o Ministério do Interior implementou 
o decreto n.º 437, uma nova política pública sobre liber-
dade religiosa.5 Os novos aspectos desta política incluem 
o reconhecimento das organizações religiosas como ac-
tores sociais, identificando os seus serviços como neces-
sários para a população e considerando as organizações 
religiosas como actores em todas as acções de mediação 
de paz e diálogo. A política deve tornar mais harmoniosa 
a interacção do Governo e das Igrejas. 
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COLÔMBIA
INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Um relatório da Christian Solidarity Worldwide (CSW) de 
Dezembro de 2018 afirmava que grupos armados ilegais 
continuavam a ameaçar a actividade religiosa em muitas 
regiões rurais, nalguns casos visando os líderes da Igreja 
com extorsão, bem como com “ameaças, deslocação for-
çada ou assassinato”.6 De referir o assassinato do Pastor 
Efren Martinez Perez da Igreja de Nueva Filadelfia, a 16 
de Setembro de 2018, baleado em frente da sua casa na 
aldeia de La Ilusión por um grupo neo-paramilitar activo 
na região.7 O mesmo relatório afirmava que em algumas 
comunidades indígenas, “as autoridades tradicionais ten-
tam forçar os membros a reconverterem-se às crenças e 
práticas religiosas tradicionais, e punem ou deslocam à 
força aqueles que se recusam a fazê-lo”.8

Em Agosto de 2019, o director técnico da Direcção dos 
Assuntos Religiosos do Ministério do Interior foi solicitado 
a avaliar se devia ou não encerrar a Asociación Templo 
Luciferino Semillas de Luz (Associação Templo Lúcifer 
Sementes de Luz).9 Carlos Osorio Buriticá, Governador 
do Departamento de Quindío, referiu que o Tribunal Cons-
titucional considerou que um culto satânico não tem natu-
reza religiosa. “O fanatismo religioso, que pode efectiva-
mente pôr em perigo os próprios membros de um grupo 
de crentes, ou ritos satânicos que causam sérios danos à 
integridade física e moral dos espectadores, não são uma 
forma protegida de liberdade de culto.”10

Em Agosto de 2019, o Senado realizou uma audiência pú-
blica para considerar a liberdade religiosa na Colômbia, 
com a participação de várias comunidades religiosas e do 
Ministério do Interior. Um dos participantes salientou que 
o desafio na Colômbia é “procurar a igualdade religiosa 
e combater a discriminação existente no seio das comu-
nidades religiosas”.11 Outro participante observou que as 
Igrejas não católicas são discriminadas e pediu lugares 
para culto em hospitais.

Em Novembro de 2019, tendo em conta os movimentos 
populares, os bispos católicos reconheceram que os pro-
testos pacíficos representam um desejo de promover a 
justiça social, tendo rejeitado a violência e o vandalismo e 
apelado ao diálogo nacional.12

Em Fevereiro de 2020 foi lançada em Washington, Esta-
dos Unidos, a Aliança Internacional para a Liberdade Reli-
giosa, cujo objectivo é combater a discriminação religiosa 
e a perseguição. A Colômbia aderiu à Aliança, reafirmou o 
seu compromisso com a causa e planeia acolher o primei-

ro Fórum Hemisférico sobre Liberdade Religiosa.13

Em Fevereiro de 2020, os bispos católicos da Colômbia 
reuniram-se em assembleia plenária para promover um 
projecto comum a todo o país de apoio ao diálogo e às 
conversações em prol da paz e da reconciliação nacio-
nal.14

Em Março de 2020, o Tribunal Constitucional da Colôm-
bia decidiu que as autoridades prisionais deviam adop-
tar medidas que garantam aos reclusos o gozo efectivo 
da liberdade de culto. Esta decisão resultou da análise 
do caso de dois prisioneiros, um muçulmano e um mem-
bro da Igreja do Nazareno, que foram discriminados com 
base na sua aparência física (barba) e vestuário, elemen-
tos que eles consideram ser fundamentais na expressão 
das suas crenças.15

Em Março de 2020, durante um protesto no Dia Interna-
cional da Mulher, um grupo de mulheres entrou na Igreja 
paroquial La Sagrada Pasión em Bogotá e rabiscou gra-
ffitis pró-aborto e anti-clericais nas paredes, impedindo a 
celebração da Missa.16

A 16 de Março de 2020 começou uma controvérsia após 
um tweet do presidente Iván Duque, que disse rezar para 
colocar a Colômbia sob o patrocínio da famosa devoção à 
Virgem de Chiquinquirá.17 Os representantes da oposição 
acusaram-no de violar a laicidade da Constituição e um 
cidadão apresentou uma queixa junto da Procuradoria da 
República que levou a decisões e contra decisões sobre 
se o presidente tem o direito de expressar as suas cren-
ças. No entanto, muitos apoiantes colocaram-se ao seu 
lado, indicando que é direito de todos os Colombianos 
expressar a sua fé e que o presidente não tem menos 
direitos do que o resto dos cidadãos. 

Em Setembro de 2020, a Conferência Episcopal Católica 
da Colômbia expressou o seu pesar e apelou à necessi-
dade de paz, e de respeitar e defender a vida após a des-
coberta de massacres em zonas rurais, bem como dos 
assassinatos e ataques que tinham ocorrido nos meses 
anteriores.18

Em meados de Março de 2020, após o início da pandemia 
da COVID-19, a Arquidiocese de Bogotá suspendeu as 
Missas e restringiu o acesso aos sacramentos.19 O Go-
verno colombiano emitiu recomendações para impedir a 
propagação do coronavírus em contextos religiosos20 e, 
em Julho de 2020, adoptou um protocolo de biosseguran-
ça para gerir os riscos de pandemia no sector religioso, 
estipulando que “cada entidade religiosa pode adaptar o 
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protocolo [...] aos ritos da sua tradição e/ou crença religio-
sa”.21 Desde então, os locais de culto de várias comunida-
des religiosas começaram gradualmente a reabrir.22

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Em geral, embora a liberdade religiosa seja respeitada, 
devido à complicada situação política da Colômbia – no-
meadamente com as organizações criminosas ilegais que 

operam em regiões rurais – continuam a existir preocu-
pações no que diz respeito a relatos de graves violações 
da liberdade religiosa por parte de actores não estatais. 
Apesar disso, novas políticas estatais relativas à liberda-
de religiosa, e a participação do Governo na Aliança Inter-
nacional para a Liberdade Religiosa, são passos positivos 
que proporcionam um caminho claro para um melhor de-
senvolvimento da liberdade religiosa.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA

A União das Comores adoptou uma nova Constituição a 
6 de Agosto de 2018. O novo quadro legal afecta directa-
mente a liberdade religiosa no país. Na Constituição de 
2001, o Islamismo tinha sido reconhecido como uma fonte 
“para os princípios e normas que governavam a União”.1 
Na nova Constituição, o Islamismo tornou-se a religião 
estatal (artigo 97.º)2 e o Islamismo sunita é definido como 
base da identidade nacional (Preâmbulo).3 Para as mino-
rias não sunitas, tais como os Xiitas, isto constitui uma 
deterioração significativa dos seus direitos. Como afirmou 
o especialista constitucional comoriano Mohamed Raf-
sandjani, segundo a nova Constituição “se não é sunita, 
não faz parte da comunidade nacional”.4

As Comores são um Estado federal e as ilhas que formam 
o arquipélago gozam de uma certa autonomia, tendo os 
seus próprios governos locais. O Governo federal exerce 
um controlo rigoroso sobre questões religiosas. Em 2018, 
o Ministério dos Assuntos Internos começou a trabalhar 
com o Conselho Nacional Mufti para melhorar o controlo 
sobre os imãs e pregadores, introduzindo uma “carteira 
profissional” de competência académica e religiosa.5 Este 

movimento parece destinar-se a prevenir o radicalismo 
religioso. O presidente tem o poder de nomear o gran-
de mufti, o clérigo muçulmano sénior do país. Este é um 
funcionário governamental encarregado dos assuntos 
religiosos e administrativos.6 Todas as formas de prose-
litismo ou propaganda religiosa por outras religiões, que 
não o Islamismo Sunita, são proibidas. Os estrangeiros 
envolvidos nessas actividades podem ser deportados. Os 
Católicos representam menos de 0,5% da população7 e o 
país não tem dioceses.
Relativamente ao ensino público, a instrução religiosa 
não é obrigatória. No entanto, o Corão é utilizado nas es-
colas primárias públicas para ensinar árabe. Além disso, o 
Governo apoia financeiramente as escolas corânicas.8 Há 
também pressão e intimidação contínuas contra os con-
vertidos locais ao Cristianismo, mas os estrangeiros não 
são afectados por esta ameaça.9 Em todo o lado sente-se 
pressão para que as pessoas se conformem aos regula-
mentos e costumes muçulmanos ortodoxos.
As alterações à Constituição, promovidas pelo presidente 
Azali Assoumani em 2018, afectaram igualmente a vida 
política do país e a distribuição de poder entre as ilhas. 
Antes da introdução das mudanças, a presidência das 
Comores era rotativa a cada cinco anos entre as ilhas. 
Juntamente com a eliminação da presidência rotativa, 
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as reformas eliminaram o cargo de vice-presidente, au-
mentando assim os poderes do presidente, bem como do 
Tribunal Constitucional.10 Estas reformas foram alvo de 
considerável oposição no país.11

INCIDENTES E EVOLUÇÃO 

Em 2019, a Direcção dos Assuntos Islâmicos proibiu as 
celebrações do Natal.12 A proibição proposta pela Direc-
ção, que deveria entrar em vigor a 24 de Dezembro de 
2019, estabelecia que o Governo “condenava e proibia 
qualquer celebração, cerimónia ou actividade ligada à fes-
ta do Natal em locais públicos, hotéis, clubes e casas”.13 E 
apelava a “todas as agências de segurança e polícia (...) 
para que tomassem todas as medidas necessárias para 
impedir qualquer encontro para actividades cristãs”. A in-
terdição causou controvérsia significativa, especialmente 
a nível internacional. No dia seguinte à sua emissão, as 
autoridades comorianas divulgaram uma declaração de 
não aceitação da proibição, observando que esta não re-
flectia a posição do Governo.14 Foram celebradas Missas 
na véspera de Natal e no dia de Natal, sem que se te-
nham registado incidentes.15 
Mesmo que a proibição do Natal não tenha sido aplica-
da na prática, as minorias religiosas continuam a ver-lhes 
negada a liberdade de praticarem o culto. Como conse-
quência, a 18 de Dezembro de 2019, o Governo dos Es-
tados Unidos decidiu manter as Comores na sua Lista de 
Observação Especial para “governos que se envolveram 
ou toleraram ‘graves violações da liberdade religiosa’”.16

Entretanto, nos últimos dois anos assistiu-se a uma cres-
cente instabilidade política e social no país. As eleições 
presidenciais ocorreram a 24 de Março de 2019 e foram 
as primeiras desde a aprovação das alterações constitu-
cionais um ano antes. O presidente em exercício, Azali 
Assoumani, foi reeleito.17 A oposição rejeitou os resulta-
dos, dizendo que a votação estava marcada por irregu-
laridades, uma alegação que o Governo negou. Houve 
agitação social depois das eleições, com protestos em 
todo o país. Os confrontos violentos com as forças de se-
gurança resultaram na morte de três adversários e em 
vários feridos.18 
Perante a situação, alguns governos mundiais actualiza-
ram os seus conselhos de viagem relativos às Comores, 
exortando os seus cidadãos a usarem de extrema cautela 
ou a reconsiderarem as suas viagens ao país devido à 
agitação civil pós-eleitoral.19 No início de 2020, o partido 
do presidente, a Convenção para a Renovação das Co-

mores (CRC), teve uma vitória esmagadora nas eleições 
legislativas, que foram boicotadas pela oposição com o 
argumento de que não existiam garantias de que as elei-
ções seriam “livres, transparentes e democráticas”.20 A co-
missão eleitoral calculou uma afluência às urnas de cerca 
de 61,5%, mas a oposição disse que a afluência não era 
superior a 10%.21

Durante o Ramadão de 2020, as forças de segurança uti-
lizaram gás lacrimogéneo contra pessoas que se tinham 
reunido nas mesquitas em violação de um bloqueio im-
posto pelas autoridades para conter o surto de coronaví-
rus.22

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA

Não há liberdade religiosa nas Comores, excepto para 
os muçulmanos que seguem a doutrina sunita shafi’i, e 
não há indícios de quaisquer melhorias num futuro pró-
ximo. Os últimos desenvolvimentos legais apresentam 
um cenário de agravamento para as minorias religiosas, 
incluindo os muçulmanos xiitas. Como a Open Doors In-
ternational relatou em 2018, espera-se que tais desenvol-
vimentos “tornem as coisas ainda mais difíceis”, incluindo 
para a comunidade cristã.23 Segundo um especialista ju-
rídico comoriano, as recentes alterações constitucionais 
poderiam ser utilizadas como base legal para justificar a 
discriminação e a perseguição.24 Além disso, a radicaliza-
ção e o extremismo religioso parecem estar a aumentar 
no país.25 
Os factores sociais e políticos são uma importante fon-
te de instabilidade nas Comores e também aqui é pou-
co provável que a situação melhore num futuro próximo. 
A reforma constitucional de 2018 foi, para alguns, uma 
“mudança na natureza do regime”.26 O frágil acordo de 
partilha de poder entre as ilhas, estabelecido aquando 
da criação da União, foi desmantelado. A eliminação da 
presidência rotativa e a concentração do poder no novo 
gabinete presidencial podem aumentar as tensões entre 
ilhas e a agitação social.  
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da República da Coreia (Coreia do Sul), 
introduzida pela primeira vez em 1948 e revista em 1987, 
garante a todos os cidadãos a liberdade de consciência 
(artigo 19.º) e a liberdade religiosa (artigo 20.º). A Consti-
tuição proíbe todas as formas de discriminação com base 
na religião a nível político, económico, social ou cultural. 
Não existe religião do Estado reconhecida e o artigo 20.º 
defende oficialmente o princípio da separação entre a 
Igreja e o Estado.1

Segundo o artigo 37.º, as liberdades definidas na Consti-
tuição apenas podem ser limitadas pela lei quando for ne-
cessário por razões de segurança nacional, lei e ordem, 
ou bem-estar público, e qualquer restrição não deve violar 
o “aspecto essencial” da liberdade.

A lei não obriga as organizações religiosas a registarem-
-se e, do ponto de vista organizacional, elas são comple-
tamente autónomas. Os grupos religiosos podem registar-
-se para obterem o reconhecimento legal como entidades 
locais autorizadas. O procedimento para o registo como 
grupo religioso pode variar de acordo com as leis muni-

cipais.

Para serem reconhecidos, os grupos religiosos com acti-
vos avaliados em mais de 300 milhões de wons (222.500 
euros) devem publicar o seu regulamento interno, definir 
o seu objectivo, descrever as suas actividades, divulgar 
a acta da sua primeira reunião e fornecer uma lista dos 
seus líderes e pessoal.2

A religião não pode ser ensinada nas escolas públicas, 
mas existe total liberdade nas escolas privadas.3 Os úni-
cos feriados legais religiosos são o Natal e o aniversário 
de Buda.4

A lei sul-coreana obrigava a que todos os cidadãos do 
sexo masculino se alistassem no exército entre os 20 e 
os 30 anos por um período de 21 a 24 meses e não havia 
nenhuma disposição na lei para serviço militar alternativo 
ou objecção de consciência. Esta obrigatoriedade foi con-
testada em 2018 pelo Supremo Tribunal e pelo Tribunal 
Constitucional, que decidiram que tinha de ser oferecido 
um serviço alternativo. Em Dezembro de 2019, a Assem-
bleia Nacional do país aprovou legislação que definiu uma 
alternativa.5 A nova lei exige que os objectores trabalhem 
durante três anos num centro correccional.6
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Uma semana após o Parlamento ter aprovado a lei, o 
presidente Moon Jae-in perdoou 1.879 objectores de 
consciência.7 Apesar disto, os indivíduos que recusam o 
serviço militar ou o serviço alternativo podem ainda ser 
presos até três anos. Além disso, de acordo com o Rela-
tório sobre a Liberdade Religiosa Internacional de 2019 
do Departamento de Estado Norte-Americano, apesar de 
o Governo ter impedido todos os novos casos envolven-
do objectores de consciência, não abandonou os casos 
pendentes.8

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A Comissão Nacional dos Direitos Humanos da Coreia 
(NHRCK) relatou 13 alegados casos de discriminação re-
ligiosa em 2019, por comparação com 21 em 2018.9

Em Janeiro de 2019, 30 mil pessoas de várias organiza-
ções da sociedade civil e grupos religiosos participaram 
numa manifestação de protesto exigindo o encerramento 
do Conselho Cristão da Coreia (CCK) por alegações de 
corrupção e conversão coerciva.10 Em Julho de 2019, um 
grupo de ONG e organizações académicas enviou uma 
carta aberta ao presidente Moon Jae-in instando-o a pôr 
termo à “conversão coerciva” no país.11

Centenas de iemenitas que chegaram em 2018 como re-
querentes de asilo12 continuaram a denunciar incidentes 
de discriminação, inclusive no emprego.13

Os praticantes do movimento espiritual de inspiração bu-
dista Falun Gong relataram restrições às suas activida-
des. De acordo com o Departamento de Estado Norte-A-
mericano, a Associação Coreana Falun Dafa alegou que 
o grupo Shen Yun Performing Arts, um grupo filiado no 
Falun Gong, não conseguiu reservar determinados locais 
nas cidades de Seul e Busan devido à oposição das au-
toridades municipais “para evitar conflitos com o Governo 
chinês”.14

Em Agosto de 2019, o pedido de obtenção do estatuto de 
refugiado por um católico iraniano convertido foi rejeitado, 
com o fundamento de que a sua conversão não era sin-
cera. O requerente tinha chegado ao país em 2010 com 
o seu filho de 6 anos, Kim Min-hyuk, e ambos se con-
verteram ao Catolicismo cinco anos mais tarde. Kim tinha 
recebido o estatuto de refugiado em 2018.15 Em Agosto, 
o seu pai recebeu uma prorrogação de um ano da sua 

autorização de estadia humanitária, para lhe permitir per-
manecer no país com o filho menor de idade.16

Quando a pandemia da COVID-19 eclodiu, a Coreia do 
Sul respondeu rápida e eficientemente à crise.17 Após um 
pico inicial nos casos em Janeiro e Fevereiro de 2020, o 
número diminuiu significativamente graças a testes e ras-
treio de contactos em larga escala.18 Esta situação mudou 
até ao Verão quando o número de casos de coronavírus 
voltou a subir consideravelmente.19 Em ambos os casos, 
a culpa recaiu em grande parte sobre as mega-igrejas.

No início da pandemia, os dedos foram apontados à Igre-
ja de Jesus de Shincheonji.20 Considerados como secre-
tos,21 metade de todos os casos iniciais estavam ligados a 
esta Igreja.22 A Igreja pediu desculpa23 e comprometeu-se 
a cooperar com as autoridades. Uma petição para que 
fosse banida obteve 1,3 milhões de assinaturas.24 As au-
toridades municipais de Seul apresentaram queixa junto 
do Ministério Público contra vários líderes da Igreja, in-
cluindo o seu líder, por negligência deliberada.25

Quando ocorreu um segundo surto, um número muito 
elevado de casos foi associado à Igreja Sarang Jeil em 
Seul.26 Neste caso, contudo, o líder da Igreja, Jun Kwan-
g-Hun, opôs-se às restrições de saúde do Governo e é 
agora objecto de casos-crime separados relacionados 
com a sua oposição.27

Ao relatar a situação, a Comissão Americana da Liber-
dade Religiosa Internacional (USCIRF) observou que o 
vice-ministro da Saúde da Coreia do Sul, Kim Kang-Lip, 
“declarou publicamente que a Igreja Shincheonji tinha 
cooperado com as autoridades e que medidas punitivas 
contra os membros da Igreja poderiam complicar os es-
forços para conter o surto”. 

O primeiro-ministro Chung Sye-kyun reuniu-se a 24 de 
Setembro de 2020 no seu gabinete com os membros da 
Conferência Coreana de Religião para a Paz (KCRP), 
criada em 1965, a fim de acordar a cooperação com as 
medidas de quarentena estabelecidas pelo Governo. Os 
nomes oficiais dos membros da KCRP são: Conselho Na-
cional das Igrejas da Coreia, Ordem Jogye do Confucio-
nismo Budista Coreano, Conferência dos Bispos Católi-
cos da Coreia, Won Budismo, Chondogyo, e Associação 
das Religiões Autóctones Coreanas.
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PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A Coreia do Sul é uma democracia bem estabelecida, 
com salvaguardas constitucionais para a liberdade de re-
ligião ou crença. Apesar de algumas questões, o historial 
do país em termos de protecção da liberdade religiosa ou 
de crença é bom. As perspectivas para o futuro próximo 
são, portanto, positivas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Coreia do Norte de 1972 (revista em 
2016)1 garante, ao abrigo do artigo 68.º, “a liberdade de 
crença religiosa”. Este direito inclui “a aprovação da cons-
trução de edifícios religiosos e a realização de cerimónias 
religiosas”, mas refere que “a religião não deve ser utiliza-
da como pretexto para atrair forças estrangeiras ou para 
prejudicar o Estado ou a ordem social”. 

Ao mesmo tempo, o artigo 3.º afirma: “A República Popu-
lar Democrática da Coreia orienta-se nas suas activida-
des pela ideologia juche e songun, uma visão do mundo 
centrada nas pessoas, uma ideologia revolucionária para 
alcançar a independência das massas.” A ideologia juche 
implica a ideia de “imortalidade”, fundada pelo líder Kim 
Il Sung.2

O Preâmbulo da Constituição consagra o lugar de Kim 
Il Sung e o do seu filho e primeiro sucessor na mitologia 
nacional da Coreia do Norte. “Os grandes camaradas Kim 
Il Sung e Kim Jong Il são o sol da nação e a estrela da 
reunificação nacional. No que diz respeito à reunificação 
do país como a suprema tarefa nacional, eles dedicaram 
todos os seus esforços e cuidados à sua realização. [...] 

Sob a liderança do Partido dos Trabalhadores da Coreia, 
a República Popular Democrática da Coreia e o povo Co-
reano defenderão os grandes camaradas Kim Il Sung e 
Kim Jong Il como os eternos líderes da Coreia juche, e 
levarão até ao fim a causa revolucionária juche, defen-
dendo e levando por diante as suas ideias e realizações”.3

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Apesar das protecções constitucionais declaradas, todos 
os artigos da Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos são, de uma forma ou de outra, recusados ao povo 
da Coreia do Norte. Em Outubro de 2019, Tomás Ojea 
Quintana, o Relator Especial da ONU sobre a situação 
dos direitos humanos na República Popular Democrática 
da Coreia, referiu: “Não existe liberdade de expressão e 
os cidadãos estão sujeitos a um sistema de controlo, vigi-
lância e punição que viola os seus direitos humanos”.4 Em 
Dezembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas apro-
vou uma resolução a condenar “as violações sistemáti-
cas, generalizadas e grosseiras dos direitos humanos, de 
longa data e em curso na e pela Coreia do Norte”.5 A As-
sembleia Geral “manifestou especificamente a sua preo-
cupação muito séria com ‘a imposição da pena de morte 
por razões políticas e religiosas’ e ‘restrições severas e 
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COREIA DO NORTE
generalizadas, tanto online como offline, às liberdades de 
pensamento, consciência, religião ou crença, opinião e 
expressão, reunião pacífica e associação’”.6

Os Norte-Coreanos são obrigados a demonstrar total de-
voção à dinastia Kim no poder. No centro do programa de 
doutrinação da Coreia do Norte estão os Dez Princípios 
para o Estabelecimento do Sistema de Ideologia Única 
(os Dez Princípios),7 que formam a vida de cada norte-
-coreano desde a primeira infância. Estes princípios di-
tam que toda a sociedade norte-coreana deve acreditar 
apenas na família Kim.8 Qualquer desvio ou suspeita de 
deslealdade, particularmente através da adopção de uma 
crença religiosa, é punido. O sistema songbun da Coreia 
do Norte, que categoriza as pessoas de acordo com a sua 
lealdade ao regime, e assim determina o acesso a neces-
sidades básicas como os cuidados de saúde, classifica os 
Cristãos como 

“hostis”.9 Os Cristãos “são especialmente vulneráveis por-
que o Partido dos Trabalhadores no poder os vê como 
agentes estrangeiros e a prática do Cristianismo é tratada 
como um crime político”. A propaganda norte-coreana até 
tem comparado os missionários a vampiros”.10

Tal como referido num relatório de 2014 da Comissão 
de Inquérito das Nações Unidas sobre a Situação dos 
Direitos Humanos da República Democrática da Coreia 
do Norte: “O Estado considera a difusão do Cristianismo 
uma ameaça particularmente grave, uma vez que desafia 
ideologicamente o culto oficial da personalidade e propor-
ciona uma plataforma para a organização e interacção 
social e política fora do domínio do Estado. Para além das 
poucas Igrejas organizadas controladas pelo Estado, os 
Cristãos estão proibidos de praticar a sua religião e são 
perseguidos. As pessoas apanhadas a praticar o Cristia-
nismo estão sujeitas a severas punições, em violação do 
direito à liberdade religiosa e à proibição de discriminação 
religiosa”.11

É quase impossível identificar casos individuais de 
violação dos direitos humanos porque são muito 
poucos os estrangeiros autorizados a entrar no país. 
A informação recolhida por comissões internacionais 
e ONG especializadas é, por conseguinte, crucial. 
Mesmo assim, quaisquer conclusões são, na melhor das 
hipóteses, aproximações baseadas na capacidade dos 
investigadores de analisar informação limitada. 

De acordo com o Centro de Dados de Direitos Humanos 
da Coreia do Norte (NKDB), foram comunicados pelo me-

nos 1.341 casos específicos de violações da liberdade re-
ligiosa ou de crença pelas autoridades da Coreia do Norte 
entre 2007 e 2018. As infracções incluíram propaganda e 
actividades religiosas, posse de material religioso e con-
tacto com pessoas envolvidas em actividades religiosas. 
Pelo menos 120 pessoas foram mortas, 90 desaparece-
ram, 48 ficaram fisicamente feridas, 51 foram deportadas 
ou transferidas e 794 foram detidas, enquanto 133 foram 
colocadas sob restrições de viagem.12 

Em 2020, a Open Doors declarou que cerca de 50 mil a 
70 mil norte-coreanos foram presos por serem cristãos. 
No relatório, refere: “Se os Cristãos norte-coreanos forem 
descobertos... não só serão deportados para campos de 
trabalho como criminosos políticos ou mesmo mortos no 
local, como as suas famílias também partilharão o seu 
destino”.13

Um artigo da Associated Press de 2 de Fevereiro de 2019 
com uma entrevista a desertores detalhava como vivem 
os Cristãos na Coreia do Norte: “A maioria dos Cristãos 
clandestinos da Coreia do Norte não se envolve no traba-
lho extremamente perigoso de proselitismo. Em vez dis-
so, mantêm em grande parte as suas crenças para si pró-
prios ou no seio das suas famílias directas. Mas mesmo 
aqueles que permanecem na clandestinidade enfrentam 
perigo”.14 

A capital, Pyongyang, tem cinco igrejas sancionadas pelo 
Governo (três protestantes, uma católica e uma ortodoxa), 
mas os especialistas sugerem que são igrejas de fachada 
para benefício dos visitantes estrangeiros, “falsificações 
destinadas a encobrir os abusos religiosos do país e a 
obter ajuda externa”.15

Yeo-sang Yoon e Sun-young Han, do Centro de Arquivos 
e Dados de Direitos Humanos da Coreia do Norte, apre-
sentam a seguinte visão sobre a política de prisão da Co-
reia do Norte: “De acordo com o resultado de um estudo 
intensivo sobre o nível de punição contra os envolvidos 
em actividades religiosas, apenas 2,9% dos detidos são 
enviados para campos de trabalho”. [...] “Por contraste, 
14,9% são enviados para as prisões e 81,4% para os 
campos prisionais políticos, o nível de punição mais grave 
da sociedade norte-coreana. Isto testemunha quão seve-
ramente o regime castiga os envolvidos em actividades 
religiosas”.16

A religião popular e as crenças supersticiosas não 
estão isentas de repressão. Num julgamento público em 
Março de 2019, três mulheres de Chongjin, província de 
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Hamgyong do Norte, foram condenadas por acusação 
de adivinhação. Duas foram executadas em público e a 
terceira foi condenada a prisão perpétua.17

Em 2019, o regime norte-coreano lançou uma repressão 
contra os praticantes de Falun Gong. O movimento 
espiritual inspirado pelo Buda é severamente perseguido 
na China, mas cresceu na Coreia do Norte graças aos 
emigrantes norte-coreanos que trabalham do outro lado 
da fronteira, na China. Em Abril de 2019, as autoridades 
norte-coreanas emitiram uma ordem para que os 
praticantes de Falun Gong reportassem a sua situação. 
Esta foi a primeira vez que o Governo deu tal passo. De 
acordo com a Radio Free Asia, a ordem ameaçava duras 
punições para aqueles que não reportassem pertencer 
ao movimento. Pouco tempo depois, a polícia prendeu 
100 pessoas no distrito de Songyo, em Pyongyang, por 
práticas do Falun Gong.18

Um estudo de 202019 publicado pela Korea Future Initiative 
(KFI), um grupo de defesa dos direitos humanos na Coreia 
do Norte, fornece mais provas da perseguição aos Cristãos 
a norte do paralelo 38. Intitulado Persecuting Faith: 
Documenting religious freedom violations in North Korea, 
o estudo baseia-se em 117 entrevistas a sobreviventes, 
testemunhas e agressores durante um período de sete 
meses. Revela que as violações da liberdade religiosa ou 
de crença continuam a ser generalizadas na Coreia do 
Norte.

A investigação da KFI identificou 273 vítimas de repressão 
religiosa, 215 cristãos e 56 membros de religiões 
tradicionais (xamanistas), com idades compreendidas 
entre os 3 anos e acima dos 80 anos. As mulheres 
e raparigas representavam quase 60% das vítimas 
documentadas. As acusações criminais incluíam: prática 
religiosa, actividades religiosas na China, posse de artigos 
religiosos, contacto com pessoas religiosas, frequência de 
locais de culto e partilha de crenças religiosas. As violações 
resultantes incluíam: prisão arbitrária, detenção arbitrária, 
prisão arbitrária, interrogatório arbitrário, repulsão, 
punição de membros da família, tortura e agressão física 
sustentada, violência sexual, execução, julgamentos 
públicos e reuniões de exposição de residentes.20

Para além das violações da liberdade religiosa e de crença 
da Coreia do Norte, é importante considerar a política e 
a prática da República Popular da China face aos norte-
coreanos que fogem para o seu território. Em violação 

dos princípios humanitários internacionais de non-
refoulement, Pequim tem uma política de repatriamento 
forçado que resulta na quase certeza de detenção, tortura 
e por vezes execução. A 28 de Abril de 2019, uma família 
norte-coreana de sete pessoas que tinha fugido para a 
China foi presa, detida e enfrentou repatriação forçada. 
O grupo incluía uma criança de 9 anos e uma de 17 
anos. Um parente fez um apelo a pedir ajuda. Perante 
a situação, a Justice for North Korea, uma ONG sediada 
em Seul, afirmou que “as organizações internacionais e 
a comunidade internacional são a única forma de salvar 
as vidas destes sete em risco”.21 Os norte-coreanos que 
deixam o seu país sem autorização enfrentam acusações 
criminais. Os que foram repatriados à força foram 
detidos em campos prisionais políticos ou instalações 
semelhantes. Em alguns casos, foram executados.22

A Coreia do Norte é já o país mais isolado do mundo; como 
consequência da COVID-19, é ainda mais inacessível. 
Isto torna extremamente difícil obter e avaliar informação 
fiável e verificável sobre a escala da pandemia no país e 
o seu impacto na liberdade religiosa. Um efeito da crise 
sanitária é o encerramento completo das suas fronteiras 
e a imposição de restrições de viagem mais severas. A 
Coreia do Norte chegou até a dizer à China que não quer 
aceitar de volta os seus cidadãos actualmente detidos na 
China.23

A principal especialista da Coreia do Norte, Suzanne 
Scholte, presidente da Fundação do Fórum de Defesa 
com sede em Washington, vê nisto uma “oportunidade de 
ouro para salvar as vidas dos desertores norte-coreanos 
detidos na China”.24 Numa carta aberta publicada em 
Outubro de 2020 no jornal Chosun Ilbo, sediado em 
Seul, Suzanne Scholte instou o presidente da Coreia do 
Sul, Moon Jae-in, a apelar ao presidente da China, Xi 
Jinping, para libertar todos os desertores norte-coreanos 
actualmente detidos em centros de detenção chineses e 
permitir-lhes que viajem para a Coreia do Sul.25

Nas últimas décadas, mais de 33 mil refugiados norte-
-coreanos26 já foram reinstalados na Coreia do Sul após 
terem fugido do norte, mas milhares permanecem na Chi-
na. Como escreveu Suzanne Scholte: “A maioria destes 
refugiados estava a tentar chegar às suas famílias na 
República da Coreia, um crime que os torna sujeitos à 
execução se forem forçados a regressar à Coreia do Nor-
te. Alguns destes refugiados tornaram-se cristãos, o que 
significa que serão também sujeitos à execução imediata. 
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Entre eles encontram-se crianças”.27

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Em 2018, foram realizadas conversações históricas entre 
líderes norte-coreanos e sul-coreanos, e entre Kim Jong-
Un e o presidente dos EUA, Donald Trump. Isto trouxe 
alguma esperança de um possível descongelamento das 
relações. Contudo, sem uma maior aproximação e sem 
mudanças políticas tangíveis a longo prazo no Norte, as 
aspirações de uma maior abertura desvaneceram-se. A 18 
de Outubro de 2018, o presidente sul-coreano Moon Jae-
in transmitiu uma carta manuscrita do líder norte-coreano 
Kim Jong-un ao Papa Francisco, convidando-o a visitar 
Pyongyang. O responsável de imprensa sul-coreano, 

Yoon Young-chan, afirmou: “O Papa disse ao presidente 
Moon que responderia imediatamente ao convite assim 
que o recebesse oficialmente”.28

Apesar destas aberturas, a realidade é que enquanto a 
ditadura de Kim Jong-Un, com a sua deificação da dinastia 
Kim, continuar na sua forma actual, as perspectivas de 
melhorias na liberdade religiosa ou de crença não têm 
qualquer esperança. Só no caso de reformas políticas e 
sociais profundas e duradouras, ou mudança de regime, 
é que se podem esperar quaisquer melhorias em termos 
de direitos humanos e progressos na área da liberdade 
religiosa ou de crença.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA

Há aproximadamente 70 grupos étnicos diferentes 

na Costa do Marfim.1 A composição religiosa do país 

está dividida de forma igual entre as religiões tradi-

cionais africanas, com um grande número de segui-

dores, o Islamismo e o Cristianismo. O Islamismo 

molda a vida de uma grande parte da população a 

partir do norte do país, bem como dos imigrantes 

dos países vizinhos. A organização de cúpula dos 

muçulmanos marfinenses é o Conselho Nacional Is-

lâmico da Costa do Marfim (Conseil National Islami-

que de Côte d’Ivoire). A maioria dos Cristãos vive no 

sul do país. Abidjan, Bouaké, Gagnoa e Korhogo são 

as sedes das arquidioceses católicas.2

No seu passado recente, a Costa do Marfim enfren-

tou conflitos políticos significativos, nomeadamente 

uma guerra civil prolongada entre 2002 e 2007.3 As 

consequências deste conflito – deslocações força-

das e violência – ainda se faziam sentir durante o 

período abrangido por este relatório.4

É importante referir que os Cristãos e os Muçulmanos 

vivem pacificamente lado a lado, apesar da grande 

mistura étnica e religiosa do país. Consequentemen-

te, é mais provável que a violência seja vista como 

um sintoma de divisão política, pobreza absoluta – 

mais de 40% vivem abaixo do limiar da pobreza – e 

falta de oportunidades de emprego.5

A 8 de Novembro de 2016 entrou em vigor uma nova 

Constituição.6 O artigo 49.º declara: “A República da 

Costa do Marfim é una e indivisível, secular, demo-

crática e social.”7 Esta formulação manteve-se inal-

terada em relação às versões anteriores. A liberda-

de religiosa está entre as liberdades civis garantidas 

ao abrigo do artigo 4.º. A Constituição proíbe a cria-

ção de partidos políticos “baseados em motivações 

regionais, religiosas, tribais, étnicas ou raciais”8 (ar-

tigo 25.º).

Tradicionalmente, os membros das várias comuni-

dades religiosas cooperam bem entre si. Num país 
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COSTA DO MARFIM
multi-étnico e multi-religioso como a Costa do Mar-

fim, esta é uma pré-condição essencial para a paz. 

Durante o período abrangido por este relatório, o 

Governo da Costa do Marfim continuou a subsidiar 

peregrinações a Meca a muçulmanos, bem como a 

Lourdes (França) e Israel a cristãos.9

INCIDENTES E EVOLUÇÃO

As autoridades católicas da Costa do Marfim chama-

ram a atenção para uma série de actos de violência 

anti-católica. Em Julho de 2019, uma estátua da Vir-

gem Maria, em Grand-Yapo, foi decapitada. Um in-

cidente semelhante ocorreu num santuário em Abid-

jan no mês seguinte.10 A secretária de um pároco, 

Faustine Brou, foi “esfaqueada até à morte” no seu 

gabinete na Igreja católica de St. Cecile, em Abid-

jan.11 Nenhum grupo ou organização reivindicou a 

responsabilidade pelo ataque, mas os alegados au-

tores do homicídio foram presos e o caso está a ser 

investigado. Ainda não é claro se se tratou de um 

assassínio contratado ou se a religião foi o motivo, 

embora após o incidente as autoridades católicas 

e governamentais tenham aumentado a segurança 

nas paróquias. 

A 4 de Julho de 2018, as autoridades em Abidjan 

prenderam um pregador muçulmano, Aguib Touré, 

por dois vídeos que colocou online. Num, ele exorta 

os Muçulmanos a não matricularem os seus filhos 

nas escolas cristãs. No outro, queixa-se do elevado 

custo do Hajj e da destruição das casas dos pobres 

“para dar terra aos ricos”.12 Foi acusado “por alega-

dos actos de terrorismo, incitação ao ódio, xenofo-

bia [e] desobediência civil”, mas foi libertado pos-

teriormente, a 6 de Agosto de 2018. Um pregador 

evangélico foi também preso a 1 de Agosto de 2018 

por “mensagens xenófobas e tribalistas”, mas foi li-

bertado cinco dias mais tarde quando o presidente 

lhe concedeu uma amnistia.13

A 11 de Junho de 2020, pelo menos 12 soldados 

marfinenses morreram num ataque jihadista no nor-

te do país.14 Este foi o segundo ataque significativo 

após o ataque de Grand Bassam em Março de 2016. 

Mas foi o primeiro ataque na zona do Sahel, uma 

área onde grupos terroristas actuam há nove anos, 

um sinal de actividade jihadista crescente no sul do 

Sahel.

A Costa do Marfim continuou a sofrer de violência 

inter-étnica em 2019.15 Os confrontos estão frequen-

temente ligados às questões de “posse da terra e 

transporte”.16 As eleições municipais de Outubro de 

2018 foram marcadas pela violência e muitas pes-

soas receiam que as eleições presidenciais de Ou-

tubro de 2020 possam causar mais tensões entre 

grupos étnicos. Devido à tensa situação política, os 

bispos católicos do país apelaram a uma Semana 

Nacional de “Reconciliação” antes da votação.17 

Numa declaração de 24 de Junho de 2019, os bis-

pos advertiram contra “um clima de medo generali-

zado entre a população da Costa do Marfim: medo 

ligado à recorrência de conflitos entre comunidades 

ou ocupação de terras, à ocupação ilegal das flores-

tas e à insegurança generalizada”.18

As actividades religiosas foram retomadas a 17 de 

Maio de 2020, após dois meses de bloqueio imposto 

para conter o vírus da COVID 19.19

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA

As boas relações históricas devem assegurar que 

as várias comunidades religiosas da Costa do Mar-

fim continuem a viver juntas de forma amigável num 

futuro próximo. No entanto, o país continua a ser 

ameaçado por grupos jihadistas, que estão a au-

mentar a sua actividade na região mais vasta da 

África Ocidental, como evidenciado pelo ataque de 

Junho de 2020.

As tensões políticas aumentaram igualmente no país 

antes das eleições presidenciais de 31 de Outubro 

de 2020, especialmente após a morte do primeiro-

-ministro Amadou Gon Coulibaly, a 8 de Julho de 

2020. A este respeito, em finais de Julho de 2020, os 
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ciliação no país.20 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O nome de Deus é invocado no preâmbulo da Constitui-
ção.1

Os artigos 25.º e 26.º da Constituição concedem aos ci-
dadãos o direito a associarem-se para fins legais e a reu-
nirem pacificamente. “Ninguém pode ser forçado a per-
tencer a qualquer associação.” De acordo com o artigo 
28.º, “Ninguém pode ser perturbado ou perseguido pela 
expressão das suas opiniões…”. Os membros do clero 
não podem envolver-se em propaganda política invocan-
do “motivos religiosos”.

A Constituição reconhece o Catolicismo como religião 
do Estado, mas não se opõe ao livre exercício de outras 
crenças, desde que não vão contra os padrões morais e 
os costumes universais. O artigo 75.º afirma que o esta-
tuto da Costa Rica enquanto único Estado confessional 
na América de língua espanhola não impede, seja de que 
forma for, outras expressões religiosas, desde que estas 
estejam dentro da lei.

Segundo o artigo 131.º, para se ser presidente ou vice-
-presidente, os candidatos devem ser seculares em es-
tatuto.

Os responsáveis públicos devem prestar juramento, tal 
como estipulado no artigo 194.º: “Jura perante Deus e 
promete à Pátria observar e defender a Constituição e as 
leis da república?”

A Lei n.º 6062 concede estatuto legal oficial e plenos direi-
tos legais à Conferência Episcopal Católica da Costa Rica 
e a cada uma das dioceses.2

A Lei da Educação n.º 2160 estabelece que o sistema es-
colar deve procurar, entre outros, o desenvolvimento de 
valores éticos e religiosos, de acordo com as tradições 
cristãs. Um dos objectivos do ensino primário é promo-
ver o desenvolvimento espiritual, moral e religioso (artigo 
13.º). Todos os alunos têm acesso a aulas particulares 
de religião e moral, independentemente das diferenças 
religiosas (artigo 36.º).3 

O Código do Trabalho (artigo 90.º, alínea b) proíbe as 
crianças menores de 15 anos de trabalharem, excepto em 
actividades relacionadas com o culto religioso. O código 
estabelece igualmente que as pessoas de outras religiões 
que não o Catolicismo podem pedir licença do trabalho 
para cumprirem obrigações religiosas. Estes pedidos de-
vem ser registados previamente junto do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e do Culto (artigo 148.º). O código 
também estabelece que os trabalhadores não podem rea-
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lizar qualquer acto coercivo contra a liberdade religiosa 
(artigo 72.º, alínea b).4

Os casamentos celebrados pela Igreja Católica em con-
formidade com o Código de Família são igualmente reco-
nhecidos como contratos matrimoniais civis. O artigo 25.º 
afirma: “Os ministros da celebração […] serão considera-
dos como autoridades públicas.”5

Um projecto de lei de liberdade religiosa apresentado em 
2018 está ainda a ser discutido por várias partes interes-
sadas, que discordam sobretudo com a extensão e sobre-
posição da objecção de consciência e outras limitações 
ao direito, tudo isto no âmbito de um procedimento de de-
bate bem estruturado.6

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Entre Agosto e Setembro de 2018, os tribunais costa-ri-
quenhos emitiram uma série de sentenças. O Tribunal 
Constitucional decidiu que as prisões devem adoptar as 
medidas necessárias para assegurar a entrada de minis-
tros de culto.7  A Câmara Constitucional do Supremo Tri-
bunal aceitou um pedido de amparo (protecção) de um 
agente da polícia, para que este pudesse ter o sábado 
livre para exercer o seu direito de culto.8

Em Outubro de 2018, a Igreja Católica desempenhou um 
papel de mediação numa disputa laboral entre o Governo 
e os sindicatos durante uma greve dos trabalhadores do 
sector público.9

Em Maio de 2019, um projecto de lei foi apresentado à 
Assembleia Legislativa da Costa Rica, a fim de eliminar 
a religião católica como religião oficial do Estado.10 No 
mesmo mês foi apresentado outro projecto de lei a fim 
de exigir aos membros do clero que denunciassem casos 

de abuso contra menores que pudessem ouvir durante 
a confissão.11 A Igreja criticou esta proposta como sendo 
contrária à liberdade religiosa.12

Em Dezembro de 2019, o Governo publicou um regu-
lamento técnico sobre o aborto terapêutico, proibindo a 
objecção de consciência em caso de emergência, se o 
profissional objectante for o único disponível nos estabe-
lecimentos de saúde.13 Em Fevereiro de 2020, foi conce-
dido aos notários o direito à objecção de consciência.14

Após o surto da pandemia da COVID-19 em Março de 
2020, a Conferência Episcopal Católica da Costa Rica 
suspendeu as procissões e retiros.15 Posteriormente, o 
Ministério da Saúde ordenou o encerramento das igrejas 
maiores.16 Em Maio de 2020, o governo lançou novas di-
rectrizes para a reabertura dos locais de culto, sem ter em 
conta o que as Igrejas pudessem ter a dizer. Como con-
sequência, a Conferência Episcopal solicitou que as me-
didas de confinamento fossem reconsideradas à luz da 
necessidade espiritual dos fiéis.17 E, em Junho de 2020, 
lançou um protocolo para a reabertura gradual dos locais 
de culto. Os bispos apelaram ao diálogo e colaboração 
com as autoridades. 18

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não foram relatados quaisquer episódios de intolerância 
religiosa ou discriminação. Ao contrário do período an-
terior, as relações entre o Estado e os grupos religiosos 
parecem ser boas. A situação está estável e o debate em 
torno de uma nova lei sobre liberdade religiosa e liber-
dade de consciência continua dentro dos parâmetros es-
tabelecidos. A perspectiva para a liberdade religiosa no 
futuro é positiva.



216  | ACN - Aid to the Church in Need

CO
STA

 RI
CA

NOTAS
1  Costa Rica 1949 (rev. 2015), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Costa_Rica_2015?lang=en (acedido 

a 28 de Outubro de 2020).

2  Ley N.º 6062, 18-07-1977,” Procuradoria Geral da República de Costa Rica, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/ (acedido a 19 

de Março de 2020).

3 www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=31427 (acedido a 25 de Se-

tembro de 2020).

4  Código do Trabalho, 21 de Janeiro de 2020, Procuradoria Geral da República de Costa Rica, http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busque-

da/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045 (acedido a 25 de Setembro de 2020).

5  Código de Família, 21 de Dezembro de 1973, Procuradoria Geral da República de Costa Rica, http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/

codigodefamilia.pdf (acedido a 25 de Setembro de 2020).

6  Projecto de Lei n.º 21012, Assembleia Legislativa da República de Costa Rica, https://semanariouniversidad.com/wp-content/

uploads/2020/11/Texto-sustitutivo-21012-12-de-nov-FINAL-1.pdf  (acedido a 28 de Setembro de 2020); Defensoría de los habitantes. “Opi-

nión sobre proyecto de ley sobre libertad de conciencia”, 20 de Outubro de 2020. http://www.dhr.go.cr/transparencia/jerarcas_decisiones/

proyectos_de_ley/2020/DH_DIND_CV_MU_1019_2020.pdf (acedido a 26 de Novembro de 2020).

7  “Resolución N.º 13363-2018”, 17 de Agosto de 2018, Sala Constitucional de Costa Rica, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/docu-

ment/sen-1-0007-852986 (acedido a 19 de Dezembro de 2019).

8  “Resolución N.º 15203-2018”, 14 de Setembro de 2019, Sala Constitucional de Costa Rica, https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/

document/sen-1-0007-854323 (acedido a 19 de Dezembro de 2019).

9  Carlos Mora, “Iglesia Católica se aparta como mediadora entre Gobierno y Sindicatos”, crhoy.com, 1 de Outubro de 2018, https://

www.crhoy.com/nacionales/iglesia-catolica-se-aparta-como-mediadora-entre-gobienro-y-sindicatos/ (acedido a 3 de Abril de 2020). 

10  “Proyecto de ley. Ley del Estado Laico: reforma a los artículos 75 y 194 de la Constitución Política”, 8 de Maio de 2019, Boletín 

Jurídico del Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina y El Caribe, n.º 7 (Ano 14) Maio de 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/

article/view/1353 (acedido a 20 de Dezembro de 2019).

11  “Proyecto de ley. Modifica Código de Niñez y Adolescencia y Código Procesal Penal”, 27 de Maio de 2019, Boletín Jurídico del 

Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina y El Caribe, n.º 7 (Ano 14) Maio de 2019, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/1467 

(acedido a 20 de Dezembro de 2019).

12  M. Sanabria, “Iglesia asegura que que proyecto de ley atentaría contra la libertad religiosa”, aDiarioCR.com, 22 de Maio de 2019, 

https://adiariocr.com/nacionales/iglesia-asegura-que-proyecto-de-ley-atentaria-contra-la-libertad-religiosa/ (acedido a 3 de Abril de 2020). 

13  “Norma técnica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal”, 12 de Dezembro de 2019, Governo 

da Costa Rica, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/5456/5496 (acedido a 25 de Setembro de 2020).

14   “Reglamentos”, Dirección Nacional de Notariado, página 37, La Gaceta Diario Oficial, 5 de Fevereiro de 2020, https://www.impren-

tanacional.go.cr/ver/pub/2020/02/05/COMP_05_02_2020.pdf (acedido a 20 de Março de 2020).

15  “Coronavirus en Costa Rica: Obispos suspenden procesiones de Semana Santa”, ACI Prensa, 16 de Março de 2020, https://

www.aciprensa.com/noticias/coronavirus-en-costa-rica-obispos-suspenden-procesiones-de-semana-santa-50951 (acedido a 28 de Julho de 

2020).

16  Andrea Mora, “Salud ordena cierre de mega iglesias; falta de orden sanitaria deja a decisión a templos pequeños”, Delfino, 20 de 

Março de 2020, https://delfino.cr/2020/03/salud-ordena-cierre-de-mega-iglesias-falta-de-orden-sanitaria-deja-decision-a-templos-pequenos 

(acedido a 28 de Julho de 2020).

17  “Costa Rica: Obispos piden que Gobierno reconsidere adelantar apertura de iglesias”, ACI Prensa, 12 de Maio de 2020, https://

www.aciprensa.com/noticias/costa-rica-obispos-piden-que-gobierno-reconsidere-adelantar-apertura-de-iglesias-40011 (acedido a 28 de Ju-

lho de 2020).

18  “Protocolo de la Conferencia Episcopal de Costa Rica para la apertura gradual de templos católicos en el país y Comunicado de 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=11743&nValor3=12605&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=8045
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodefamilia.pdf
http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodefamilia.pdf
https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2020/11/Texto-sustitutivo-21012-12-de-nov-FINAL-1.pdf
https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2020/11/Texto-sustitutivo-21012-12-de-nov-FINAL-1.pdf
http://www.dhr.go.cr/transparencia/jerarcas_decisiones/proyectos_de_ley/2020/DH_DIND_CV_MU_1019_2020.pdf
http://www.dhr.go.cr/transparencia/jerarcas_decisiones/proyectos_de_ley/2020/DH_DIND_CV_MU_1019_2020.pdf
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-852986
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-852986
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-854323
https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-854323
https://www.crhoy.com/nacionales/iglesia-catolica-se-aparta-como-mediadora-entre-gobienro-y-sindicatos/
https://www.crhoy.com/nacionales/iglesia-catolica-se-aparta-como-mediadora-entre-gobienro-y-sindicatos/
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/1353
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/1353
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/1467
https://adiariocr.com/nacionales/iglesia-asegura-que-proyecto-de-ley-atentaria-contra-la-libertad-religiosa/
http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/5456/5496
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/02/05/COMP_05_02_2020.pdf
https://www.imprentanacional.go.cr/ver/pub/2020/02/05/COMP_05_02_2020.pdf
https://www.aciprensa.com/noticias/coronavirus-en-costa-rica-obispos-suspenden-procesiones-de-semana-santa-50951
https://www.aciprensa.com/noticias/coronavirus-en-costa-rica-obispos-suspenden-procesiones-de-semana-santa-50951
https://delfino.cr/2020/03/salud-ordena-cierre-de-mega-iglesias-falta-de-orden-sanitaria-deja-decision-a-templos-pequenos
https://www.aciprensa.com/noticias/costa-rica-obispos-piden-que-gobierno-reconsidere-adelantar-apertura-de-iglesias-40011
https://www.aciprensa.com/noticias/costa-rica-obispos-piden-que-gobierno-reconsidere-adelantar-apertura-de-iglesias-40011


217Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

COSTA RICA
Conferencia Episcopal de Costa Rica”, 3 de Junho de 2020, Boletín Jurídico del Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina y El 

Caribe, N.º 9 (Ano 15), Junho de 2020, http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/16965 (acedido a 25 de Setembro de 2020).

http://ojs.uc.cl/index.php/bjur/article/view/16965


218  | ACN - Aid to the Church in Need

RELIGIÃO

CR
OÁ

CIA

 Área

56,594 Km2

PIB per capita

22,670 US$

População

4,115,947
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
30.4

CROÁCIA 

1.9%

0.1%
Muçulmanos

1.2%
Ateus

94.4%
Cristãos

Agnóstico Outras
2.4%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Croácia1 garante a liberdade religiosa e 
de consciência e a igualdade de direitos perante a lei, in-
dependentemente da religião (artigos 14.º e 40.º). É proi-
bido o incitamento ao ódio religioso (artigo 39.º). Todas as 
comunidades religiosas são iguais perante a lei e separa-
das do Estado. As comunidades religiosas são livres de 
realizar serviços religiosos públicos, bem como de gerir 
escolas e obras de caridade (artigo 41.º). 

A Lei do Estatuto Legal das Comunidades Religiosas2 
considera que um grupo religioso precisa de pelo menos 
500 membros e cinco anos de funcionamento registado 
para ser reconhecido como comunidade religiosa (artigo 
21.º). Os grupos religiosos não registados podem actuar 
livremente, mas não têm os mesmos privilégios que as 
comunidades religiosas registadas (artigo 7.º). As comuni-
dades religiosas registadas recebem certos benefícios do 
Estado, incluindo isenções fiscais e acesso ao financia-
mento estatal (artigo 17.º). A lei também dá aos capelães 
acesso às prisões, instituições militares e estatais (artigos 
14.º, 15.º e 16.º). Para além da Igreja Católica, existiam 54 
comunidades religiosas registadas até ao final de 2019.3 

As escolas públicas permitem a educação religiosa por 
comunidades religiosas que têm acordos com o Esta-
do, mas a frequência é opcional.4 O Catecismo da Igre-
ja Católica é o texto religioso mais usado e algumas co-
munidades religiosas relataram que as escolas públicas 
não disponibilizavam alternativas razoáveis.5 Os outros 
grupos religiosos que têm acordos com o Estado podem 
disponibilizar educação religiosa nas escolas, desde que 
haja pelo menos sete seguidores da confissão religiosa 
em questão numa dada escola. O ensino do Holocausto é 
obrigatório nos últimos anos do ensino básico e ao longo 
dos quatro anos do ensino secundário.6  

Os casamentos celebrados por comunidades religiosas 
que têm acordos com o Estado são reconhecidos oficial-
mente. Este reconhecimento dispensa a necessidade de 
registar os casamentos na Conservatória do Registo Ci-
vil.7

A Igreja Católica é a comunidade religiosa dominante e 
recebe apoio financeiro do Estado e outros benefícios, 
definidos em quatro concordatas com a Santa Sé.8 Es-
tas concordatas regem os fundos de pensões e salários 
estatais de algum pessoal religioso. Os acordos também 
regulamentam a educação religiosa nas escolas públicas 
e os capelães militares, além das relações jurídicas e eco-
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CROÁCIA
nómicas.9 

Embora a Croácia tenha aprovado a Lei de Restituição/
Compensação de Propriedade Confiscada durante o regi-
me comunista jugoslavo, a lei abrangeu apenas os bens 
confiscados após Maio de 1945 pelo regime comunista e 
não os bens confiscados durante o Holocausto. O confis-
co de bens da época do Holocausto não foi tratado por lei, 
pelo que na prática houve relativamente poucas reclama-
ções bem-sucedidas devido a limitações na lei.10 

Em Janeiro de 2019, numa conferência internacional so-
bre comunidades muçulmanas na Europa, o responsável 
da Comunidade Islâmica na Croácia disse que os muçul-
manos croatas podem “servir de modelo para abordar a 
questão muçulmana na Europa, bem como” ajudar “ao 
estatuto das minorias cristãs no mundo islâmico”.11 

A Provedoria de Justiça é responsável pela promoção e 
protecção dos direitos humanos e liberdades, incluindo a 
liberdade religiosa. O provedor de justiça é independente 
e autónomo e pode emitir recomendações a agências go-
vernamentais, mas não tem poder executivo. O gabinete 
da provedoria publica relatórios anuais, conforme exigido 
por lei.12

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O relatório do provedor de justiça de 2018 forneceu esta-
tísticas de crimes de ódio que registaram oito crimes de 
anti-semitismo, incluindo um incidente em que uma Es-
trela de David foi afixada na roupa de um radiologista ju-
deu.13 A Croácia relatou à Organização para a Segurança 
e Cooperação na Europa (OSCE) em 2018 dois crimes 
de ódio motivados por anti-semitismo (danos materiais e 
incitamento) e um incidente foi relatado por organizações 
da sociedade civil (um gabinete político vandalizado com 
um sinal anti-semita).14 

O relatório do provedor de justiça de 2018 descreveu as 
tensões entre a Igreja Ortodoxa Sérvia e a Igreja Católica, 
mas referiu que, no início de 2019, os bispos católicos e 
ortodoxos emitiram uma declaração conjunta encorajando 
os crentes a “fomentar a unidade para além de qualquer 
intolerância nacional e política”. O relatório também re-
gistou preocupações constantes com a recusa das Teste-
munhas de Jeová em receberem cuidados de saúde nos 
hospitais devido à sua recusa em consentir transfusões 
de sangue.15 

A Croácia relatou oito crimes de ódio motivados por 

preconceitos contra muçulmanos (sete ameaças e uma 
agressão física) à OSCE na Europa em 2018 e foi relata-
do um incidente por uma organização da sociedade civil 
(certificados de óbito de dois muçulmanos foram mancha-
dos com banha de porco).16 

O relatório do provedor de justiça de 2018 registou a cria-
ção do Conselho Inter-Religioso de Rijeka e a criação de 
um fórum intitulado “Preconceito Religioso como Incita-
ção ao Ódio”, organizado pelo Centro para a Promoção 
da Tolerância e Preservação das Memórias do Holocaus-
to.17 No entanto, pelo quarto ano consecutivo, represen-
tantes das comunidades judaica e sérvia boicotaram a 
comemoração oficial de 2019 das vítimas de um campo 
de concentração de Ustasa da Segunda Guerra Mundial 
devido ao que consideram ser o revisionismo do Governo 
em relação ao Holocausto.18

No início de 2019, o presidente do país resistiu aos apelos 
para rever os acordos com a Santa Sé, particularmente 
os relacionados com o financiamento e a educação.19 Em 
Dezembro de 2019 foi criada a Fundação Josip Sruk-
-Sekularist, com o objectivo de promover o secularismo 
na Croácia. Foi citada a seguinte afirmação do seu fun-
dador: “É meu desejo que o secularismo se fortaleça na 
Croácia e que a mentalidade das pessoas mude de forma 
positiva, com a consciência de que a influência da Igreja 
na política do Estado e nos assuntos públicos não é útil 
para ninguém”.20

As restrições aos encontros públicos devido à pande-
mia do coronavírus em 2020 resultaram na suspensão 
das celebrações religiosas. A abordagem às restrições 
na Croácia foi descrita como “elevada” (em comparação 
com “muito elevada”, “moderada”, ou “baixa”) porque os 
encontros religiosos públicos foram suspensos, mas os 
locais de culto foram abertos para orações privadas.21

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período em análise não foram relatadas violações 
da liberdade religiosa. Embora actualmente estáveis, as 
tensões podem aumentar nos próximos anos em relação 
ao papel geral da religião na sociedade, bem como ao 
papel tradicional da Igreja Católica na Croácia. Os defen-
sores do secularismo, que muitas vezes retratam a reli-
gião como uma influência negativa, podem ser um desafio 
para a Igreja Católica, bem como para outras religiões. No 
entanto, o Governo e as organizações da sociedade civil 
estão activos na promoção da tolerância religiosa e é pro-
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A 10 de Abril de 2019, foi promulgada uma nova Constitui-
ção em Cuba.1 No artigo 15.º, diz: “O Estado reconhece, 
respeita e garante a liberdade religiosa”. Ao mesmo tempo, 
pela primeira vez desde a Revolução de 1959, o Estado é 
explicitamente definido como “secular”. Assim, na Repúbli-
ca de Cuba, “as instituições religiosas e as associações fra-
ternas são separadas do Estado e todas elas têm os mes-
mos direitos e deveres”. O artigo 15.º também assegura que 
“crenças e religiões distintas gozam de igual consideração”.

O artigo 42.º estabelece que “todas as pessoas são iguais 
perante a lei, recebem a mesma protecção e tratamento 
das autoridades, e gozam dos mesmos direitos, liberdades 
e oportunidades sem qualquer discriminação por razões” 
como a “crença religiosa”. Qualquer violação será “sancio-
nada por lei”.

O artigo 57.º reconhece a todos o direito de “professar ou 
não professar as suas crenças religiosas, de as mudar e de 
praticar a religião à sua escolha com o necessário respeito 
por outras crenças e em conformidade com a lei”.

Contudo, o artigo 5.º apresenta o Partido Comunista de 
Cuba como “a força política motriz superior da sociedade 

e do Estado”, e descreve-o como “único, […] marxista-leni-
nista”, inspirado por José Martí e Fidel Castro, a “vanguar-
da” que “organiza e orienta as forças comunitárias para a 
construção do socialismo e o seu progresso rumo a uma 
sociedade comunista”.

Na prática, este artigo subordina ao Estado muitas activi-
dades associadas à liberdade religiosa e vai contra a ter-
ceira dimensão do direito fundamental definido pelo artigo 
18.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos das 
Nações Unidas, que inclui “o direito à liberdade de pensa-
mento, consciência e religião”, bem como o direito de uma 
pessoa “de mudar a sua religião ou crença, e a liberdade, 
quer sozinha ou em comunidade com outros e em público 
ou privado, de manifestar a sua religião ou crença no ensi-
no, na prática, no culto e na observância”.2 

De acordo com a nova Constituição, o Partido Comunista 
de Cuba continua a manter o controlo total destes aspectos 
através do Departamento Ideológico, que supervisiona o 
Gabinete de Assuntos Religiosos.

Numa declaração sobre a nova Constituição, publicada a 
2 de Fevereiro de 2019, durante o debate anterior à vota-
ção para a sua adopção, a Conferência Episcopal Católica 
de Cuba descreveu o problema fundamental da prática re-
ligiosa em Cuba: “Não é a simples liberdade de ter crenças 



223Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

CU
BA

CUBA
RELIGIÃO

 Área

109,884 Km2

PIB per capita

18,796 US$

População

11,495,492
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
N.D.

Ateus

Outras

3.9%

61.7%
Cristãos

17.2%
Agnóstico

16.7%
Espiritistas

0.5%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

CUBAreligiosas, mas a liberdade de cada pessoa viver de acordo 
com a sua fé e de a expressar publicamente”.3

Para os bispos católicos, no texto constitucional falta “o re-
conhecimento legal da Igreja e da sua própria identidade 
e missão, incluindo o direito de comunicar os seus ensi-
namentos morais de acordo com o Evangelho; ter acesso 
regular aos meios de comunicação; ensinar e evangelizar 
livremente; erigir os seus próprios edifícios; adquirir e pos-
suir os seus próprios bens para as suas próprias activida-
des; associar-se livremente para fins não exclusivamente 
religiosos, como a educação, a cultura, a saúde e o trabalho 
caritativo”.4

As Igrejas Evangélicas de Cuba também apresentaram as 
suas próprias propostas para alterar alguns dos artigos do 
projecto de Constituição.5

Outra razão pela qual a prática religiosa em Cuba é restrita 
está estreitamente relacionada com o facto de as associa-
ções eclesiásticas e religiosas serem expressamente impe-
didas de se registarem no Registo Nacional de Associações 
do Ministério da Justiça, tal como indicado no artigo 2.º da 
Lei das Associações (n.º 54) de 1985. Através deste registo, 
o Ministério regulamenta “questões legais relacionadas com 
instituições eclesiásticas ou religiosas e as que se baseiam 
no credo religioso dos seus membros”.6 

As disposições transitórias da Lei das Associações de 1985 
estipulavam que seria adoptada uma futura “Lei da Religião 
que regulamentasse as suas actividades”;7 contudo, tal ain-
da não aconteceu. As organizações religiosas continuam a 
depender da mesma Lei das Associações. De acordo com 
certos relatórios de Cuba, espera-se que a Lei da Religião 
esteja incluída na ordem de trabalhos da legislatura de 
2023-2028.8

O artigo 206.º, capítulo VI, do Código Penal cubano de 1987 
diz que quem “abusar da liberdade de culto tal como é ga-
rantida pela Constituição”, que faz parte do direito à liber-
dade de consciência, “será punido com a privação da sua 
liberdade por um período de três meses a um ano”. Isto apli-
ca-se a qualquer pessoa que “oponha crenças religiosas a 
objectivos educativos, ao dever de trabalhar, [e] à defesa 
armada da Nação”.9

O artigo 208.º (n.º 1), capítulo VIII, do Código Penal, sobre 
Associações, Reuniões e Manifestações Ilegais, adverte 
que qualquer pessoa que pertença ou esteja filiada “numa 
associação que não conste do registo apropriado” pode ser 
punida com “privação da sua liberdade por um período de 
um a três meses”. Da mesma forma, o artigo 209.º estipula 

que a participação em reuniões ou protestos realizados por 
este tipo de associação será sancionada com a “privação 
da liberdade por um período de um a três meses”.10

O Gabinete de Assuntos Religiosos do Comité Central do 
Partido Comunista administra os diferentes aspectos da 
vida religiosa: aprova ou nega visitas de estrangeiros a as-
sociações religiosas; autoriza a construção, reparação ou 
aquisição de locais de culto; concede autorizações para a 
realização de serviços religiosos públicos; supervisiona a 
importação de literatura religiosa, etc.

As normas 43 e 46 de Fevereiro de 2005, publicadas no 
Diário da República (n.º 8 de Abril de 2005), regulamentam 
e restringem a utilização de locais de culto. A primeira exige 
que, em caso de reparações (mesmo que menores), ex-
tensões e novas construções, as organizações religiosas 
devem obter autorização prévia do Governo. A segunda 
estabelece as directrizes para requerer o culto religioso au-
torizado em casas particulares.11

O reconhecimento legal pode ser negado a uma organiza-
ção se for determinado que esta duplica as actividades de 
outro grupo registado. Uma vez reconhecidas, as entidades 
religiosas têm de solicitar autorização ao Gabinete de As-
suntos Religiosos para realizarem as suas actividades.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
No período em análise (15 de Junho de 2018 a 15 de No-
vembro de 2020), a maioria dos incidentes relatados deveu-
-se a infracções relacionadas com o supracitado vazio legal 
ou às deficiências da própria Constituição, uma vez que su-
bordina tudo – liberdade religiosa, bem como liberdade de 
expressão e consciência12 – à construção do socialismo e 
ao progresso para uma sociedade comunista sob a lideran-
ça de um partido marxista-leninista.

À luz do artigo 5.º da Constituição, onde se afirma que o 
Estado organiza todos os aspectos da vida pública (ver aci-
ma), a falta da terceira dimensão da liberdade religiosa em 
Cuba (o direito de manifestar a sua religião sozinho ou em 
comunidade com outros e em público ou privado, de ma-
nifestar a sua religião ou crença no ensino, prática, culto 
e observância) reflecte-se em muitas situações. Um caso 
envolve o Pastor Ramón Rigal e a sua família, que foram 
presos por terem educado os seus filhos em casa, o que é 
expressamente proibido.13

Outros incidentes resultam da proliferação de Igrejas inde-
pendentes e de novos grupos religiosos, geralmente asso-
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muitos deles não têm reconhecimento legal, nem gozam 
dos direitos de associação e reunião, e não estão autori-
zados a comprar bens imobiliários, a sua prática religiosa 
é muito mais limitada em comparação com os grupos que 
estão registados.14 Alguns destes grupos optam por aderir 
a organizações independentes da sociedade civil, algumas 
delas de natureza política, ou são apoiados por associa-
ções norte-americanas.15

O Conselho de Igrejas de Cuba, uma irmandade de Igre-
jas cristãs, movimentos ecuménicos e outras organizações 
cristãs, denunciou uma campanha dos EUA contra Cuba 
através dos seus relatórios sobre liberdade religiosa.16

Em certos casos, a questão principal foi a grande arbitrarie-
dade com que o Governo ou os seus representantes apli-
cam a lei aos crentes ou indivíduos em exercício, a fim de 
os intimidar e assustar.17 É difícil verificar se as leis são apli-
cadas arbitrariamente ou quais são os verdadeiros motivos 
para a forma como são aplicadas. 

Após anos de litígio, as autoridades notificaram o Pastor 
evangélico Osmel Pozo Serrano, a 20 de Abril de 2019, de 
que iriam expropriar o edifício em Manzanillo, província de 
Granma, onde a sua congregação, a Igreja do Nazareno, se 
reúne há 20 anos.18

A 29 de Dezembro de 2019, o Ministério Público Munici-
pal de Nuevitas, província de Camagüey, decidiu contra um 
casal, Tejada e Yeliney Lescaille, ameaçando prendê-los 
durante um ano se não retirassem o quipá dos seus filhos 
antes de estes irem para a escola.19

A ONU, juntamente com outros relatores e o Grupo de Tra-
balho sobre Detenção Arbitrária, relatou uma série de inci-
dentes,20 que estão intimamente relacionados com o artigo 
5.º da Constituição. Um destes incidentes suscitou uma 
carta datada de 13 de Maio de 2020 ao Governo cubano, 
centrada “no alegado assédio continuado infligido ao Rev. 
Alain Toledano, pastor do Movimento Apostólico Cubano, à 
sua família e aos membros da sua congregação, que cons-
tituem uma minoria religiosa em Cuba”.21

Sem autorização governamental é também impossível reu-
nir-se em casas particulares. Este foi o caso dos membros 
da Igreja Jeová Shalom, que não foram autorizados a en-
contrar-se na propriedade de um dos seus membros no dia 
9 de Julho de 2020.22

Embora a Igreja Católica, a maior confissão religiosa do 
país, não tenha estado envolvida em nenhum incidente im-
portante, como já foi referido acima, os Católicos ainda não 

gozam de total liberdade de acção. De um modo geral, a 
Igreja Católica tenta respeitar as leis do Estado para evitar 
conflitos com o Governo, que tem atacado frequentemente 
a Igreja para a impedir de criticar o sistema.23 No entanto, 
alguns sacerdotes têm criticado abertamente a falta de li-
berdade em Cuba, como o Pe. Alberto Reyes, que escreveu 
no Facebook no dia 1 de Novembro que o povo Cubano 
vive no meio do medo e da mentira.24

Ainda assim, tem havido alguns desenvolvimentos positivos 
nos últimos anos. Por exemplo, as autoridades aceitaram 
que grupos religiosos se possam envolver em projectos de 
caridade secundários. Assim, após 13 anos de construção, 
a Igreja Católica pôde inaugurar a 25 de Maio de 2019 um 
lar para idosos em Camagüey.25 Uma Igreja Evangélica já 
gere umas instalações semelhantes.26

No meio da emergência do coronavírus, o Governo deu 
também um passo especialmente notável e histórico para a 
Semana Santa de 2020: permitiu aos bispos católicos pro-
ferirem uma alocução de 30 minutos aos fiéis das suas dio-
ceses via rádio, em quatro ocasiões distintas.27 E a televisão 
cubana transmitiu a Via Sacra dirigida pelo Papa Francisco 
na Sexta-feira Santa, bem como a Santa Missa durante a 
Semana Santa e nos domingos seguintes.28

No dia 24 de Outubro de 2020, a Embaixada de Cuba jun-
to da Santa Sé em Roma acolheu uma exposição de arte 
cubana para assinalar 85 anos de relações diplomáticas 
ininterruptas entre Cuba e a Santa Sé.29

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Muita esperança foi investida na nova Constituição cubana 
no que diz respeito à liberdade religiosa e aos direitos dos 
grupos religiosos em Cuba. Enquanto o Estado é secular 
e a perseguição religiosa já não é exercida no sentido pró-
prio da palavra, a verdadeira questão é o papel da nova 
Constituição para o Partido Comunista (marxista-leninista) 
de Cuba, que é definido como “a força motriz superior da 
sociedade e do Estado”. Como tal, controla e subordina 
todos à construção de uma sociedade comunista, o que 
automaticamente limita e restringe muitos direitos conside-
rados básicos noutros países, como o direito à liberdade de 
expressão e o direito à liberdade de consciência.30 Como 
o partido controla arbitrariamente as acções e actividades 
das organizações religiosas, cria uma atmosfera sufocante 
para elas. Por conseguinte, as perspectivas de liberdade 
religiosa em Cuba continuam a ser negativas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição dinamarquesa garante o direito de as pes-
soas prestarem culto conforme as suas crenças, desde 
que isso não vá contra a moral e não perturbe a ordem 
pública.1 Ninguém pode ser privado dos seus direitos civis 
e políticos por causa de crenças religiosas (secção 70) e 
ninguém é obrigado a fazer contribuições para outra de-
nominação religiosa diferente da sua (secção 68).

A Igreja Evangélica Luterana é a Igreja nacional e é apoia-
da pelo Estado (secção 4). O monarca reinante também 
deve ser membro da Igreja. As outras denominações re-
ligiosas são reguladas por lei e podem ser formadas li-
vremente, praticar a sua religião, rituais e costumes, bem 
como a sua educação religiosa.2 O registo oficial concede 
direitos especiais aos grupos religiosos, incluindo o direito 
a realizarem casamentos e baptizados, autorizações de 
residência para o clero e isenções fiscais.3

Para se registar e obter reconhecimento, a comunidade 
religiosa deve ter “pelo menos 50 membros adultos que 
tenham residência permanente na Dinamarca ou cidada-
nia dinamarquesa, e não encorajem ou façam nada con-
trário às disposições da lei ou às disposições estabeleci-

das nos termos da lei”.4 As informações requeridas para 
o registo incluem os estatutos ou regulamentos da co-
munidade religiosa, uma descrição da “base da fé ou da 
tradição de ensino na religião da comunidade religiosa” 
e os seus rituais centrais, bem como uma demonstração 
financeira auditada.5

O Ministério da Cultura e Assuntos Eclesiásticos divide a 
lista das comunidades e congregações religiosas regista-
das nas seguintes categorias: cristã e de inspiração cristã; 
judaica; islâmica e de inspiração islâmica; budista; hindu 
e de inspiração hindu; e outras comunidades religiosas.6

Existem várias leis que regulam “pregadores religiosos 
que procuram minar a lei e os valores dinamarqueses e 
que apoiam concepções paralelas da lei”.7 Em Janeiro de 
2020, foi revelado que a Arábia Saudita tinha doado 4,9 
milhões de coroas (aproximadamente 659.000 euros) à 
Mesquita de Taiba, em Copenhaga, através da sua embai-
xada. A embaixada da Arábia Saudita disse que a doação 
foi uma ajuda à sociedade e aos muçulmanos dinamar-
queses,8 mas, em Fevereiro de 2020, o Governo apresen-
tou um projecto de lei baseado num acordo parlamentar 
com a oposição de 2019 para restringir as doações es-
trangeiras de entidades “que se opõem ou prejudicam os 
valores democráticos e as liberdades fundamentais e os 
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DINAMARCA
direitos humanos”.9 O projecto de lei estava ainda a ser 
analisado no início de 2021.10

Em Setembro de 2020, um imã em Odense foi preso 
depois de ter sido denunciado à polícia por preparar um 
contrato de divórcio segundo a lei da sharia com requi-
sitos para a mulher que violavam a lei dinamarquesa.11 
O presidente da câmara da cidade lançou também uma 
investigação sobre um “conselho religioso” islâmico que 
trata de divórcios e outros assuntos, expressando preo-
cupação com a existência de estruturas jurídicas parale-
las em Odense.12 O ministro dos Negócios Estrangeiros e 
da Integração anunciou, em Outubro de 2020, que seria 
apresentado um projecto de lei para criminalizar os cha-
mados contratos sharia.13

Na primeira semana de Fevereiro de 2021, o Parlamento 
foi encarregado de considerar uma proposta de lei que 
exigiria que todas as “organizações religiosas” traduzis-
sem para dinamarquês todos os sermões, conferências 
e discursos públicos e os enviassem para o Governo an-
tes de serem proferidos. Os líderes religiosos de várias 
denominações com comunidades da diáspora na Dina-
marca opuseram-se, incluindo a Comissão Católica das 
Conferências Episcopais da União Europeia (COMECE), 
a Federação Luterana Mundial, líderes muçulmanos, e 
líderes judeus.14 A Conferência das Igrejas Europeias es-
creveu ao Governo dinamarquês para argumentar que a 
legislação de tradução obrigatória seria “um sinal exces-
sivamente negativo em relação à religião e ao papel das 
comunidades religiosas na sociedade”.15 

A instrução religiosa em teologia evangélica luterana é 
obrigatória nas escolas públicas, assim como o ensino 
das religiões mundiais, das filosofias de vida e da ética. 
No entanto, os pais podem solicitar que os seus filhos fi-
quem isentos de frequentar estas aulas. Todas as escolas 
públicas e privadas, incluindo as escolas religiosas, são 
apoiadas com fundos públicos. É permitida a oração não 
obrigatória nas escolas, ficando a decisão à discrição de 
cada escola.16 Em Maio de 2019, o Ministério da Educa-
ção formou um grupo consultivo para “revitalizar o tema 
do conhecimento cristão”.17 

As práticas de abate não precedidas por práticas de ator-
doamento (incluindo halal e kosher) são ilegais e não há 
isenções religiosas. Os alimentos halal e kosher podem 
ser importados.18 

Os juízes estão proibidos de usar quaisquer símbolos re-
ligiosos durante os processos judiciais.19 Em Agosto de 

2018, entrou em vigor a proibição na Dinamarca de co-
brir o rosto inteiro em público. Embora o texto da proibi-
ção seja religiosamente neutro, afecta principalmente as 
mulheres muçulmanas que usam a burca e o niqab.20 Ao 
abrigo da lei, durante o primeiro ano foram multadas 23 
pessoas.21 Em Dezembro de 2018, o Parlamento acres-
centou o requisito de concluir a cerimónia de obtenção 
da cidadania com um aperto de mão, mas os presidentes 
de câmara em vários municípios opuseram-se à regra.22 
Em Abril de 2020, a regra foi temporariamente suspensa 
devido à pandemia de coronavírus.23 

A circuncisão de indivíduos do sexo masculino é legal 
desde que cumpra a lei dinamarquesa e seja executada 
por um médico. Em 2018 foi apresentada uma petição de 
cidadãos solicitando que o Parlamento proibisse o pro-
cedimento, mas o Governo não apoiou a proibição, nem 
houve um apoio generalizado no Parlamento.24

Em Janeiro de 2018, o Governo dinamarquês criou o Ga-
binete do Representante Especial para a Liberdade de 
Religião ou Crença e a Protecção das Minorias Religiosas 
e Crentes no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o 
objectivo de “promover a liberdade religiosa ou de crença 
a nível mundial com uma abordagem firmemente enraiza-
da no direito individual à liberdade de religião ou crença, 
tal como estipulado no artigo 18.º do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos e no artigo 18.º da De-
claração Universal dos Direitos do Homem”.25

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Um relatório de Abril de 2019 do Instituto Dinamarquês 
dos Direitos Humanos examinou questões e desafios re-
lacionados com a religião nos centros de asilo dinamar-
queses.26 O relatório delineou quatro desafios relaciona-
dos com as competências de recursos humanos: “falta 
de uniformidade no conhecimento dos operadores, no 
tratamento das práticas religiosas, e conflitos relaciona-
dos com a religião”. Verificou-se que alguns funcionários 
dos centros consideravam a religião como um assunto 
privado e consideravam os centros de asilo como “neu-
tros” em matéria de religião. Outros funcionários, contudo, 
pareciam favorecer uma religião em detrimento de outra 
ou eram negativos nas suas opiniões sobre religião em 
geral.27

O relatório também concluiu que havia “protecção insu-
ficiente contra o assédio e controlo social” para “conver-
tidos cristãos, ateus, mulheres e pessoas LGBTI”. Os 
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seus símbolos religiosos e as suas bíblias.28 As mulhe-
res muçulmanas relataram assédio por parte de outros 
residentes muçulmanos sobre com quem socializavam ou 
o que vestiam.29 As conclusões incluem que este tipo de 
incidentes foram significativamente subreportados a fun-
cionários do centro ou às autoridades.30

Outra constatação importante do relatório é uma violação 
crucial do direito à liberdade religiosa, e que se exprime 
na “limitação da prática religiosa à esfera privada”. Isto 
aconteceu em nome de uma compreensão deficiente da 
neutralidade. De facto, a prática religiosa colectiva foi 
geralmente proibida nos centros, com base no entendi-
mento da neutralidade religiosa como sendo igual a “sem 
religião”, em vez de dar lugar a todas as confissões reli-
giosas.31 O risco de limitar as práticas religiosas a certos 
grupos significava que, devido à paisagem religiosa da 
Dinamarca, os requerentes de asilo cristãos tinham fre-
quentemente “acesso fácil” a uma igreja, enquanto os não 
cristãos ou os cristãos não luteranos-evangélicos tinham 
mais dificuldade em encontrar uma comunidade religiosa 
próxima, pelo que a proibição foi aplicada a todas as con-
fissões.32

O Governo dinamarquês reportou dados sobre crimes 
de ódio para inclusão nos Relatórios da OSCE sobre Cri-
mes de Ódio para 2018 e 2019: 63 crimes de preconceito 
contra muçulmanos em 2018 e 109 em 2019; 26 crimes 
anti-semitas em 2018 e 51 em 2019; 14 crimes de pre-
conceito contra cristãos em 2018 e 8 em 2019. A natureza 
dos crimes não foi especificada e pode incluir discurso de 
ódio.33

Em Outubro de 2020, a polícia anunciou através de co-
municado de imprensa que os crimes de ódio tinham au-
mentado de 449 casos em 2018 para 569 casos em 2019 
e que o aumento se verificou principalmente nos crimes 
relacionados com a raça e a religião. A polícia observou 
que o aumento não indicava necessariamente que tinha 

havido mais crimes, mas que, em vez disso, o aumento 
das denúncias podia ser uma consequência da campa-
nha “Parem o Ódio” lançada para encorajar a informação. 
Os relatos de incidentes aumentaram por volta do período 
após o ataque de Christchurch, na Nova Zelândia, e na 
altura do aniversário da Kristallnacht.34

Em Abril de 2019, Rasmus Paludan, advogado e fundador 
do partido político de extrema-direita Stram Kurs (Linha 
Dura), qualificou-se para concorrer ao Parlamento, reco-
lhendo mais de 20.000 assinaturas. O partido candidatou-
-se defendendo a proibição do Islamismo e a deportação 
de muçulmanos, tendo obtido 1,8% dos votos nas eleições 
de Junho, um pouco menos que os 2% necessários para 
entrar no Parlamento. Paludan liderou manifestações de 
queima do Alcorão em áreas de maioria muçulmana em 
todo o país e foi preso em Junho de 2020 por acusações 
que incluíam racismo e difamação.35  

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período em análise, houve poucos incidentes signifi-
cativos reportados. Vários desenvolvimentos legais, con-
tudo, podem ter um impacto negativo, ou criar um fardo, 
sobre o exercício da liberdade religiosa na Dinamarca. 
As autoridades estão desejosas de cumprir o princípio 
da “neutralidade” em relação à religião, de tal maneira 
que regras claramente destinadas a um grupo acabam 
por afectar os outros de forma desproporcionada, aumen-
tando a animosidade entre as comunidades religiosas e 
as autoridades. A tensão e a dificuldade de aplicar estas 
regras de “neutralidade” são comparáveis em vários as-
pectos às regras sobre “laicidade” ou “secularismo” que 
outros países da União Europeia estavam a considerar no 
final de 2020. As perspectivas para a liberdade religiosa 
não são negativas, mas é provável que a tensão aumente 
nos próximos anos.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O Jibuti é uma “República democrática, soberana, 
una e indivisível”, e todos os seus cidadãos são 
iguais “sem distinção de língua, de origem, de raça, 
de sexo ou de religião” (artigo 1.º). No entanto, a reli-
gião maioritária, o Islamismo, desempenha um papel 
mais importante na sociedade do Jibuti, como evi-
denciado pelas alterações ao seu estatuto na própria 
Constituição. Na versão da Constituição de 1992,1 o 
Islamismo era reconhecido como a religião do Esta-
do no preâmbulo. Agora, na versão revista de 2010,2 
é-lhe dada proeminência no artigo 1.º. 

Em ambas as versões da Constituição: “É proibido 
[aos partidos políticos] identificarem-se com uma 
raça, uma etnia, um sexo, uma religião, uma seita, 
uma língua ou uma região” (artigo 6.º). O artigo 11.º 
garante que todos têm “o direito à liberdade de pen-
samento, de consciência, de religião, de culto e de 
opinião [e] respeito pela ordem estabelecida pela lei 
e pelos regulamentos”.3 

A Constituição não proíbe explicitamente o proseli-
tismo, mas é proibido tentar converter outros em pú-

blico.4 Além disso, as leis não punem aqueles que 
não obedecem às regras islâmicas ou não professam 
outra religião. Segundo a Cáritas, a Igreja Católica 
não está autorizada a evangelizar no país, mas pode 
envolver-se em actividades de apoio social. 5

Um decreto aprovado em 2014 dá ao Ministério dos 
Assuntos Islâmicos amplos poderes sobre as mes-
quitas do país e o conteúdo das orações públicas.6 
A autoridade do ministério abrange assim todos os 
assuntos islâmicos, desde as mesquitas às escolas 
confessionais privadas (sobre as quais o Ministério 
da Educação também tem jurisdição) e aos eventos 
religiosos. Os imãs tornaram-se funcionários públi-
cos, colaboradores oficiais do ministério. Com isto, 
o Governo pretende evitar actividades políticas nas 
mesquitas, permitir que as autoridades controlem 
as actividades nas mesquitas e limitar a influência 
estrangeira.7 Desde que o decreto entrou em vigor, 
quase todas as mesquitas têm um imã nomeado pelo 
Governo.8 Além do sistema de escolas públicas se-
culares, há também cerca de 40 escolas islâmicas 
privadas no país.9

Independentemente de serem locais ou estrangeiros, 
os grupos religiosos não muçulmanos são obrigados 
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DJIBOUTI
a registar-se junto das autoridades. Os pedidos são 
analisados pelo Ministério do Interior e não são con-
cedidas licenças provisórias enquanto se aguarda a 
conclusão da análise. Pelo contrário, os grupos reli-
giosos muçulmanos são apenas obrigados a notifi-
car o Ministério dos Assuntos Islâmicos e Culturais 
da sua existência. Não precisam de se registar, nem 
estão sujeitos a ser analisados pelo Ministério do In-
terior. Os grupos estrangeiros, sejam eles muçulma-
nos ou não, precisam igualmente de autorização do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros antes de serem 
autorizados a operar no Jibuti.10

O chefe de Estado presta um juramento islâmico 
quando assume o poder.11

Os Muçulmanos podem recorrer aos tribunais de fa-
mília ou aos tribunais civis para resolver questões re-
lacionadas com casamento, divórcio ou herança. Os 
tribunais de família aplicam a lei islâmica juntamente 
com a lei civil. Para os não muçulmanos, estas ques-
tões são da exclusiva competência dos tribunais ci-
vis.12 Para os não muçulmanos, os assuntos de famí-
lia são referenciados para tribunais civis geridos pelo 
Estado. Por isso, os casamentos civis, por exemplo, 
são concedidos por estes tribunais tanto aos locais 
como aos estrangeiros. O Governo reconhece os ca-
samentos religiosos não muçulmanos se for apresen-
tado um documento oficial emitido pela organização 
que celebrou o casamento.13

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Maio de 2019, o presidente Ismail Omar Guelleh 
autorizou o tratamento médico do Sheik Abdulqadir 
Mumim, um imã associado ao auto-proclamado esta-
do islâmico (Daesh) na Somália.14

Em Novembro do ano passado, foi inaugurada a 
maior mesquita do país, a Mesquita Abdulhamid II, 
paga pela Direcção de Assuntos Religiosos da Tur-
quia.15 O Governo também permitiu a construção de 
um segundo cemitério cristão nos arredores da cida-
de de Jibuti.16

Ao contrário dos anos anteriores, as autoridades não 
disciplinaram os imãs extremistas durante este pe-
ríodo.17

Pela primeira vez, o Ministério da Educação permitiu 
que os refugiados celebrassem os seus dias santos 

durante o calendário escolar regular. Normalmente, 
as escolas locais só celebram os feriados islâmicos. 
Além disso, o Ministério incentivou a inclusividade re-
ligiosa através de alterações no currículo escolar.18

Ao contrário de anos anteriores, o Governo começou 
a exigir aos missionários estrangeiros que “regula-
mentem o seu estatuto através do pagamento de um 
cartão de residência por 24.000 francos jibutianos 
($140)” e que forneçam provas de pertença a um gru-
po religioso registado.19

As comunidades cristãs continuaram a informar que 
as pessoas que se convertem ao Cristianismo en-
frentam discriminação na educação e no emprego, 
enquanto os líderes religiosos muçulmanos obser-
varam que as redes sociais tradicionais geralmente 
“ostracizam os convertidos do Islamismo”.20 A religião 
não é ensinada nas escolas públicas.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A localização estratégica do Jibuti torna-o um anfi-
trião preferencial para bases militares estrangeiras, 
incluindo as dos Estados Unidos, França, Itália e 
China, além da presença de tropas de Espanha e da 
Alemanha.21 Esta presença militar estrangeira serve 
para combater o extremismo violento da região,22 es-
pecialmente o Al-Shabaab da Somália. No entanto, 
a sua localização também torna o país num destino 
para os refugiados que fogem de conflitos violentos 
na região, o que pode causar problemas, caso os re-
fugiados não estejam bem integrados. Isto é particu-
larmente importante num país com um elevado nível 
de desemprego.23

Independente desde 1977, esta antiga colónia fran-
cesa continua a viver tensões entre os seus princi-
pais grupos étnicos, a maioria Issa e os Afar, enquan-
to o extremismo islâmico está igualmente a crescer. 
As relações entre muçulmanos e cristãos têm-se 
deteriorado nos últimos anos à custa do diálogo in-
ter-religioso.24 Mais recentemente, o país assistiu à 
chegada de refugiados, especialmente do Iémen,25 e 
está a desempenhar um papel geoestratégico impor-
tante com a China26 a construir a sua primeira base 
no estrangeiro. Além disso, a Arábia Saudita também 
expandiu a sua influência no país. 27  

O Jibuti é um possível alvo para o Al-Shabaab devi-
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do à sua participação na Missão da União Africana 
na Somália (AMISOM). Anteriormente, o Al-Shabaab 
tinha emitido ameaças públicas contra o país.28 O fu-
turo é incerto e o futuro da liberdade religiosa é igual-
mente incerto no Jibuti.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 afirma que os princípios 
fundadores do país para o povo da Domínica são a su-
premacia de Deus, a fé nos direitos humanos e liberdades 
fundamentais, a dignidade da pessoa humana, e os direi-
tos iguais e inalienáveis com os quais todas as pessoas 
são agraciadas pelo seu Criador.

A Domínica defende a protecção dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais de cada cidadão. Estes estão 
sujeitos ao respeito pelos direitos e liberdades dos outros 
e ao interesse público. 

O artigo 1.º, alínea b), da Constituição afirma que isto in-
clui, entre outros, a liberdade de consciência, expressão, 
reunião e associação, sem distinção de raça, origem, opi-
niões políticas, cor, credo ou sexo. 

A objecção de consciência ao serviço militar é reconheci-
da no artigo 4.º da Constituição. 

O artigo 9º da Constituição declara que ninguém pode ser 
impedido de gozar a sua liberdade de consciência, que 
inclui liberdade de pensamento e religião, liberdade para 
mudar de religião ou crença, liberdade para manifestá-la 

e propagá-la através do culto, ensino, prática e observân-
cia, sozinho ou com outros, em público ou em privado. 

Excepto se com o seu consentimento (ou o do seu encar-
regado de educação no caso dos menores de 18 anos), 
nenhuma pessoa que frequente um estabelecimento de 
ensino ou esteja detida numa prisão ou a servir nas forças 
armadas pode ser obrigada a receber instrução religiosa 
ou a participar ou frequentar qualquer cerimónia religiosa 
que não seja a da sua própria religião.

O artigo 9.º, n.º 3, declara também que cada comunidade 
religiosa tem o direito de estabelecer e manter, a expen-
sas próprias, estabelecimentos de ensino e não pode ser 
impedida ou proibida de disponibilizar educação e ins-
trução religiosa aos seus membros, independentemente 
de receber ou não subsídios estatais. Segundo o n.º 4 
do mesmo artigo, nenhuma pessoa pode ser obrigada a 
prestar juramento contra as suas crenças ou de maneira 
que vá contra a sua religião ou crenças.

As organizações religiosas podem ser reconhecidas 
como entidades sem fins lucrativos, desde que solicitem 
o registo junto do Ministério da Justiça.2 Estes pedidos de-
vem ser assinados por cinco directores do grupo religioso, 
que devem também disponibilizar o nome e o local onde 
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DOMINICA
os serviços religiosos vão ser celebrados. Os locais de 
culto são igualmente sujeitos a registo e apenas podem 
ser usados para fins religiosos.3

A Sexta-feira Santa, Páscoa, Segunda-feira de Pentecos-
tes e Natal são feriados nacionais.4 

A Domínica tem uma oração nacional que faz parte dos 
seus símbolos nacionais.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, houve relatos da comuni-
dade rastafariana sobre discriminação e assédio policial 
pelo uso continuado da marijuana nos seus actos ceri-
moniais.6 

Em finais de Maio de 2020, algumas igrejas reabriram 
após terem sido encerradas devido à pandemia da CO-
VID-19. No âmbito do cumprimento das directrizes e me-

didas governamentais de cuidados de saúde, alguns lo-
cais de culto exigiam que os participantes se registassem 
para rastreio de contactos em caso de surtos infecciosos.7

Em Setembro de 2020, as autoridades, juntamente com 
os líderes religiosos, realizaram um dia de reflexão e ora-
ção por aqueles que perderam a vida durante o furacão 
Maria, em 2017.8

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período em análise (2018-2020), não foram relatados 
casos de intolerância religiosa. Pelo contrário, a Domíni-
ca destaca-se como um dos primeiros países da região 
a reabrir locais de culto após o surto da pandemia da 
COVID-19, cumprindo ao mesmo tempo os protocolos 
de saúde governamentais. As perspectivas de liberdade 
religiosa mantêm-se positivas. 

NOTAS
1-  Dominica 1978 (Rev. 2014), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Dominica_2014?lang=en (acedido a 21 de 
Setembro de 2020).

2  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Dominica”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/dominica/ (acedido a 21 de Setembro de 2020).

3  Ibid.

4  “Public Holidays”, Portal do Governo da Domínica, http://www.dominica.gov.dm/about-dominica/public-holidays (acedido a 21 de Março de 
2020).

5  “Public Holidays”, Portal do Governo da Domínica, http://www.dominica.gov.dm/about-dominica/national-symbols/national-prayer (acedido 
a 21 de Março de 2020).

6  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit. 

7  “Churches in Dominica open to down-sized congregations”, Dominica News Online, 31 de Maio de 2020, https://dominicanewsonline.com/
news/covid-19/in-pictures-covid-19-churches-in-dominica-open-to-down-sized-congregations/ (acedido a 8 de Setembro de 2020).

8  “Remembering Maria: Dominica holds hour of prayer & reflection”, DaVibes, 18 de Setembro de 2020. https://www.dominicavibes.dm/
featured-267514/ (acedido a 21 de Setembro de 2020).
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https://dominicanewsonline.com/news/covid-19/in-pictures-covid-19-churches-in-dominica-open-to-down-sized-congregations/
https://www.dominicavibes.dm/featured-267514/
https://www.dominicavibes.dm/featured-267514/
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República Árabe do Egipto tem uma longa tradição 
como estado-nação. Embora predominantemente muçul-
mano, o país acolhe a maior comunidade cristã do mundo 
árabe, os coptas. A proporção de cristãos é mais elevada 
nas províncias do Alto Egipto. Muitos cristãos vivem tam-
bém no Cairo. Restam pouquíssimos judeus.1 O número 
de muçulmanos xiitas,2 bahá’ís e outros grupos é também 
muito reduzido e desconhecido.

Na última década, o Egipto sofreu instabilidade e agitação 
política e económica. Em 2011, o presidente Hosni Muba-
rak, no poder há muito tempo, foi derrubado na sequên-
cia de manifestações em massa. Em 2012, Mohammed 
Morsi, da Irmandade Muçulmana, foi eleito presidente por 
uma curta margem. Em Junho e Julho de 2013, os milita-
res egípcios retiraram-no do poder após protestos na rua 
por parte de milhões de egípcios. Os que se opunham 
à queda de Morsi do poder e ao seu contexto descreve-
ram os desenvolvimentos como um golpe de Estado. Os 
apoiantes disseram que era necessário salvar a demo-
cracia.

Em 2014, o general Abdel Fatah al-Sisi foi eleito presiden-

te do país. E foi reeleito em Abril de 2018. Mas os proble-
mas económicos e de segurança continuam. Sobretudo 
na península do Sinai, o país enfrenta uma insurgência 
islâmica por parte de grupos aliados do Daesh (ISIS).

Num referendo realizado em Janeiro de 2014, os Egípcios 
aprovaram uma nova Constituição (revista em 2019).3

O preâmbulo da Constituição descreve o Egipto como: “O 
berço das religiões e o estandarte da glória das religiões 
reveladas. Na sua terra, Moisés cresceu, a luz de Deus 
apareceu e a mensagem desceu sobre o Monte Sinai. 
Na sua terra, os egípcios acolheram a Virgem Maria e o 
seu filho e ofereceram milhares de mártires em defesa da 
Igreja de Jesus. Quando o Selo dos Mensageiros de Mao-
mé (Paz e bênçãos estejam com ele) foi enviado a toda a 
humanidade para aperfeiçoar a moral sublime, os nossos 
corações e mentes abriram-se à luz do Islão. Fomos os 
melhores soldados na terra para lutar pela causa de Deus 
e divulgámos a sua mensagem de verdade e ciências re-
ligiosas em todo o mundo.”4

De acordo com o artigo 2.º, “o Islão é a religião do Es-
tado e o árabe é a sua língua oficial. Os princípios da 
sharia islâmica são a principal fonte de legislação.” 
O preâmbulo especifica que “a referência para a sua 
interpretação são os textos relevantes no conjunto de 
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EGITOdecisões do Supremo Tribunal Constitucional.”

O artigo 3.º afirma: “Os princípios das leis dos cristãos e 
judeus egípcios são a principal lei que regulamenta o seu 
estatuto pessoal, os assuntos religiosos e a selecção de 
líderes espirituais.”

O artigo 7.º protege a Universidade Al-Azhar como a mais 
importante instituição sunita de ensino islâmico. “A Al-A-
zhar é uma instituição islâmica científica independente, 
com competência exclusiva sobre os seus próprios as-
suntos. É a principal autoridade para as ciências religio-
sas e para os assuntos islâmicos. É responsável pela pre-
gação do Islão e pela divulgação das ciências religiosas e 
da língua árabe no Egipto e no mundo.”

O artigo 53.º declara: “Os cidadãos são iguais perante 
a lei, possuem iguais direitos e deveres públicos, e não 
podem ser discriminados com base na religião, crença, 
sexo, origem, raça, cor, língua, deficiência, classe social, 
filiação política ou geográfica, ou por qualquer outra ra-
zão.”

O artigo 64.º afirma: “A liberdade de crença é absoluta. 
A liberdade de praticar rituais religiosos e de estabelecer 
locais de culto para os seguidores das religiões reveladas 
é um direito organizado pela lei.”

De acordo com o artigo 74.º: “Nenhuma actividade polí-
tica pode ser exercida ou nenhum partido político pode 
ser formado com base na religião, nem a discriminação 
pode ser baseada no sexo, origem, seita ou localização 
geográfica.” 

O artigo 244.º afirma: “O Estado concede aos jovens, 
cristãos, pessoas com deficiência e egípcios expatriados 
adequada representação na primeira Câmara dos Repre-
sentantes, da maneira especificada pela lei.” O Código 
Penal egípcio estabelece que denegrir religiões, promo-
ver pensamentos extremistas com o objectivo de incitar à 
luta, denegrir qualquer uma das “religiões divinas” e pre-
judicar a unidade nacional implicam penalizações que vão 
dos seis meses aos cinco anos de prisão.5

Embora a conversão religiosa não seja proibida por lei, na 
prática o Governo não reconhece a conversão do Islamis-
mo. Em 2008, o Tribunal Administrativo decidiu a favor do 
Governo ao não reconhecer a conversão do Islamismo, 
observando que o seu dever é o de “proteger a ordem 
pública do crime de apostasia do Islão”.6

A lei não reconhece a fé bahá’í ou as suas leis religiosas 

e proíbe as instituições e actividades comunitárias bahá’í. 
Os Bahá’ís não podem recorrer à lei civil por questões re-
lacionadas com o estatuto pessoal. O mesmo se aplica às 
Testemunhas de Jeová.7 Em 2019, o Governo encerrou 
novamente a sala contendo o túmulo do neto do Profeta 
Maomé, Imã Al-Hussein, a fim de impedir que os xiitas o 
utilizassem durante a Ashura.8

Os cartões de cidadão electrónicos são emitidos pelo Mi-
nistério do Interior e incluem designações religiosas ofi-
ciais apenas para as confissões muçulmanas, cristãs e 
judaicas. Desde uma ordem judicial de 2009, os Bahá’ís 
são identificados por um traço nessa área.9 Apesar de os 
documentos de identidade incluírem a “religião” da pes-
soa, o Governo nunca forneceu dados oficiais sobre a po-
pulação copta.

Em Agosto de 2016, o Parlamento egípcio adoptou uma 
nova Lei de Construção de Igrejas para facilitar a cons-
trução, renovação e reconhecimento legal das igrejas. 
No entanto, a escalada de ataques e obstáculos admi-
nistrativos, e o fracasso do Estado em conter a violência 
social contra os Cristãos quando estes tentam construir, 
restaurar ou apenas fazer reconhecer as suas igrejas re-
vela um enorme fosso entre a lei e a vida quotidiana. Mais 
preocupante é o facto de as agências de segurança terem 
falhado repetidamente em proteger os coptas e prevenir 
ataques contra as igrejas e as propriedades coptas.10

Relativamente ao casamento e ao divórcio, os Egípcios 
estão sujeitos a diferentes leis de estatuto pessoal, com 
base na sua filiação religiosa oficial. 

As mulheres muçulmanas não podem casar com homens 
não muçulmanos, e os homens não muçulmanos devem 
converter-se ao Islamismo para poderem casar com uma 
mulher muçulmana. Desde 2005, as mães divorciadas 
podem obter a custódia dos seus filhos até aos 15 anos.11 
Se um dos pais não for muçulmano, a custódia é automa-
ticamente concedida ao progenitor muçulmano.12

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Maio de 2018, 11 muçulmanos e nove coptas foram 
absolvidos pelo Tribunal de Pequena Instância em Beni 
Suef, no Alto Egipto. Esta decisão seguiu-se a um acor-
do de conciliação pelo qual a igreja local permaneceria 
fechada até à sua legalização oficial. As pessoas tinham 
sido inicialmente detidas devido a um ataque de aldeões 
muçulmanos à igreja local depois de estes terem tido co-
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cimento legal do seu local de culto.13

Em Maio de 2018, um ataque da máfia contra uma igreja 
em Abou el-Shuqaf (perto de Alexandria) e outras proprie-
dades cristãs deixou sete coptas feridos. A polícia chegou 
tarde e prendeu 11 extremistas e nove coptas, incluindo 
quatro que ficaram feridos durante o ataque. Alegada-
mente, foram presos para serem pressionados a retirar 
as acusações contra os atacantes. Os nove coptas só fo-
ram libertados depois de o Pe. Aghabius Mounir, padre 
da igreja de Mar Morcos, em Abou El-Shuqaf, ter retirado 
as acusações contra as pessoas que destruíram o seu 
carro.14

Em Junho de 2018, o Governo egípcio concordou em 
pagar o tratamento médico em Aachen, na Alemanha, a 
Samiha Tawfiq, uma copta que ficou gravemente ferida no 
lado direito do rosto no ataque bombista de Dezembro de 
2017 à Igreja de São Pedro e São Paulo do Cairo.15

Em Julho de 2018, o Bispo Epifânio, abade do Mosteiro de 
São Macário o Grande, foi encontrado morto no interior do 
complexo religioso. Dois monges foram presos por causa 
da sua morte. Depois de terem sido julgados e condena-
dos, um recebeu uma sentença de prisão perpétua e o 
outro, o Pe. Isaías, a pena de morte. Sherif Azer, membro 
do Reprieve, um grupo britânico de vigilância dos direitos 
humanos, está a tentar comutar a pena de morte com o 
fundamento de que a confissão do Pe. Isaías foi obtida 
sob tortura e que o caso está cheio de incoerências.16

Em Julho de 2018, um copta da aldeia de Menba, em 
Minya, foi acusado de “demonstrar desprezo pela religião” 
ao comparar Maomé a Jesus num post do Facebook em 
que o Islão foi insultado.17 Cerca de 90 extremistas muçul-
manos que participaram num ataque anti-copta causado 
pelo post foram presos. Mais tarde foram libertados, após 
um acordo de conciliação judicial entre os Coptas e os 
Muçulmanos.18 Entretanto, o copta responsável pelo post 
no Facebook foi condenado em Dezembro de 2018 a três 
anos de prisão por “desdém do Islão”. 

Em meados de Agosto de 2018, na cidade de Mostoroud 
(província de Qalioubiya), um bombista suicida tentou en-
trar na Igreja da Virgem Maria. Quando a polícia o deteve 
antes de ele entrar no edifício, detonou o colete explosivo 
que trazia vestido, matando-se. Mais ninguém ficou feri-
do.19 

Em Julho de 2018, sete testemunhas de Jeová foram de-

tidas pelo Serviço Nacional de Segurança em Beni Suef 
e viram o seu material religioso confiscado. A importação 
e venda de literatura de Bahá’ís e das Testemunhas de 
Jeová é proibida.20

Em finais de Agosto de 2018, uma multidão de muçul-
manos atacou a aldeia de Demshaw Hashem no sul do 
Egipto, ferindo dois coptas e um bombeiro, tendo ambos 
de ser hospitalizados. O ataque seguiu-se a acusações 
contra os residentes cristãos de que estavam a usar as 
suas casas para rezar. Tal como em incidentes anteriores, 
as forças de segurança alegadamente não intervieram no 
momento do ataque e chegaram após o fim do incidente.21 
Alguns dias depois, o Bispo Metropolitano Copta Ortodo-
xo de Minya e Abu Qurqas, Anba Makarios, recusou-se a 
participar numa “sessão de reconciliação” entre represen-
tantes das comunidades cristã e muçulmana, explicando 
que tais reuniões minam os direitos dos cristãos ao deixa-
rem os criminosos escapar à justiça. Em vez disso, Maka-
rios exigiu que a lei fosse aplicada.22 A organização de 
direitos humanos Egyptian Initiative for Personal Rights 
(EIPR) condenou estas práticas e exigiu um julgamento 
para os perpetradores de ataques, compensação para as 
vítimas e a construção de uma igreja na aldeia.23

O sul do Egipto assistiu a outros ataques violentos duran-
te este período,24 seguidos do encerramento forçado de 
igrejas e da detenção de atacantes, mas também de cop-
tas acusados de ajuntamento ilegal, obstrução da estra-
da, perturbação da paz pública e incitamento a conflitos 
sectários. Os coptas foram igualmente acusados de rezar 
num local sem licença.25 

De acordo com um relatório da EIPR, desde o momento 
em que a lei de construção de igrejas foi adoptada em 
Setembro de 2016 até Abril de 2018, 14 igrejas foram en-
cerradas por agências estatais, negando o acesso e a dis-
ponibilização de serviços de oração aos coptas.26

Em Agosto de 2018, o presidente al-Sisi nomeou cristãos 
para o cargo de governadores de Damietta e Dakahliya, 
a primeira vez que isto aconteceu desde Abril de 2011, 
quando os protestos dos grupos salafitas e dos Irmãos 
Muçulmanos forçaram o Governo a retirar a nomeação de 
um copta como governador da Qena,27 no Alto Egipto.28 
Manal Awad Mikhail, que foi nomeada nova governadora 
de Damietta em Agosto de 2018, é a primeira mulher go-
vernadora copta do Egipto.29

Em Novembro de 2018, um ataque contra peregrinos cop-
tas que se dirigiam a um mosteiro em Minya (Alto Egipto) 
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EGITOmatou sete pessoas e deixou 19 pessoas feridas. Foi rei-
vindicado pelo autoproclamado Estado islâmico.30 Alguns 
dias mais tarde, a polícia terá matado 19 terroristas que 
se pensava estarem por detrás do ataque.31

Em Novembro de 2018, um alegado apoiante do autopro-
clamado Estado islâmico foi condenado à morte por es-
faqueamento fatal de um médico cristão de 82 anos em 
2017.32

Em Novembro de 2018, o deputado Mohamed Fouad 
apresentou uma moção ao presidente do Parlamento 
solicitando um relatório do primeiro-ministro Mostafa Ma-
dbouly sobre as dificuldades que os Bahá’ís enfrentam na 
prática da sua religião, uma situação que viola os artigos 
5.º, 64.º e 92.º da Constituição egípcia.33

Em Novembro de 2018, durante o seu discurso no Fórum 
Mundial da Juventude em Sharm-El-Sheikh, o presidente 
al-Sisi disse que iria proteger a liberdade de culto e que 
o Estado iria construir uma igreja em cada nova comuni-
dade. Além disso, disse, “se tivéssemos outras religiões, 
construiríamos casas de culto para elas”. Acrescentou 
ainda que “é o direito de cada cidadão prestar ou não cul-
to como entender. É um assunto no qual não estamos a 
interferir”.34 

Em Dezembro de 2018, o procurador-geral do Egipto en-
caminhou 11 indivíduos para um tribunal penal por terem 
atacado uma igreja copta no sul do Cairo em Dezembro 
de 2017, durante as celebrações anteriores ao Natal.35

Os processos instaurados por quatro dos 12 casais bahá’í 
para que os seus casamentos civis fossem reconhecidos 
foram bem-sucedidos em Outubro de 2018. Embora os 
bahá’í tenham tido acesso à emissão da primeira licença 
de casamento civil em 2017, também referiram que os tri-
bunais foram inconsistentes nas suas decisões. Até ao fi-
nal do ano, ainda não tinham sido desenvolvidos procedi-
mentos padrão para a emissão de licenças de casamento 
civil a casais sem filiação religiosa designada.36

Em Dezembro de 2018, o presidente al-Sisi ordenou a 
construção de uma igreja copta na cidade de Nova Ahali-
na 2.37

Alguns dias antes do Natal copta, um polícia morreu ao 
tentar desactivar um dispositivo explosivo perto de uma 
igreja.38

A 6 de Janeiro de 2019, a Catedral da Natividade de Cris-

to, a maior igreja do Médio Oriente, foi inaugurada na 
Nova Capital na véspera de Natal.39 O presidente al-Sisi 
e o Grande Imã Ahmed El-Tayyeb de Al-Azhar estiveram 
na cerimónia de inauguração juntamente com o Patriarca 
Copta Ortodoxo, o Papa Tawadros II. Al-Sisi também tinha 
participado na Missa de Natal em 2018.40

Em meados de Janeiro de 2019, juristas coptas entraram 
com um processo na Procuradoria-Geral da República 
contra o governador da província de Minya pelo encerra-
mento de um local de culto copta na aldeia de Mansheyat 
Zaafarana. Após violentas manifestações de multidões is-
lâmicas, a polícia prometeu aos manifestantes que a igre-
ja seria encerrada.41

Em meados de Janeiro de 2019, militantes islâmicos rap-
taram um homem cristão que viajava num táxi comunitário 
no norte do Sinai.42

Em Janeiro de 2019, Al-Azhar e o Ministério egípcio de 
Awqaf (dotações religiosas) inauguraram academias se-
paradas para os pregadores.43 Enquanto a academia de 
Al-Azhar se concentra apenas nos estudos islâmicos, a 
Academia Internacional Awqaf, que planeia formar prega-
doras, inclui também outras disciplinas, como Economia, 
Política e Psicologia.44

Em Fevereiro de 2019, o Pe. Yassa Marzok contradisse 
uma declaração do Governo egípcio que afirmava que 
não existiam igrejas fechadas na província de Minya. O 
clérigo observou que, só na cidade de Samalout, oito igre-
jas coptas tinham sido encerradas.45

Em Junho de 2019, um relatório do Instituto Tahrir para 
a Política do Médio Oriente declarou que várias aldeias 
rurais – talvez centenas – não têm sequer uma igreja. 
Numa entrevista, o Bispo Macarios de Minya e Abu Qar-
qas explicou que cerca de 150 aldeias e bairros da sua 
diocese precisavam de uma igreja ou de outros edifícios 
religiosos.46

Em Julho de 2019, o Ministério das Antiguidades publi-
cou um folheto ilustrando a viagem da Sagrada Família 
no Egipto. O objectivo era que as “Estações da viagem da 
Sagrada Família pelo Egipto” fossem reconhecidas como 
Património Mundial pela UNESCO.47

Em Setembro de 2019, o bloguer ateu Sherif Gaber48 es-
creveu no Twitter que tinha sido condenado a três anos 
de prisão por desprezo da religião, propagação de valores 
imorais e perturbação da paz pública através do seu ca-
nal de YouTube, acrescentando, no entanto, que não se 
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Em Novembro de 2019, uma advogada copta de direitos 
humanos, Huda Nasralla, obteve igualdade no direito de 
herança. Em tribunal, os seus irmãos apoiaram a sua rei-
vindicação, mas o seu testemunho foi ignorado por duas 
vezes. No recurso que apresentou, Huda citou o artigo 
245.º dos regulamentos ortodoxos do estatuto pessoal de 
1938, que garantem às mulheres coptas herança igual à 
dos homens. O seu principal argumento foi que a sha-
ria não se aplica a ela. Embora outra mulher copta tenha 
ganho o direito a herança igual em 2016, é geralmente 
aplicada a lei da sharia em casos de herança. Só em 
questões de casamento e divórcio é que o poder judicial 
aplica as normas da Igreja Copta.50

Em Novembro de 2019, foi detido Ramy Kamel, um acti-
vista dos direitos humanos e membro fundador da União 
da Juventude Maspero.51 Defensor proeminente dos di-
reitos coptas no Egipto, tinha publicado nas redes sociais 
filmagens de ataques e a remoção forçada de cristãos 
das suas casas.52 O seu despacho de acusação incluía 
a filiação numa organização terrorista e a utilização das 
redes sociais para divulgar “notícias falsas que ameaçam 
a ordem pública”. O Gabinete do Alto Comissário das Na-
ções Unidas para os Direitos Humanos constatou que ele 
tinha sido detido depois de ter solicitado um visto para via-
jar para Genebra a fim de intervir no Fórum das Nações 
Unidas sobre Questões Minoritárias no final de Novembro 
de 2019.53

Na noite de Ano Novo de 2019, coptas em Fao Bahari, 
uma aldeia em Deshna (sul do Egipto), foram impedidos 
pela polícia de rezar na sua pequena igreja improvisada 
por esta não ter sido licenciada para ritos religiosos. De 
acordo com as forças de segurança, realizar orações cop-
tas ofenderia os sentimentos dos aldeões muçulmanos e 
provavelmente causaria hostilidades contra os coptas. Na 
mesma noite, foi declarado um incêndio numa casa per-
tencente a uma família copta. Seis muçulmanos foram de-
tidos, incluindo um que se crê ter incitado à violência. Fo-
ram também detidos cinco coptas, quatro dos quais eram 
donos da casa incendiada e um que colocou um vídeo do 
incêndio nas redes sociais.54

No seu relatório de 2019 sobre liberdade religiosa, o De-
partamento de Estado Norte-Americano citou testemu-
nhas de Jeová dizendo que vários dos seus membros 
foram interrogados pelas autoridades devido ao seu es-

tatuto de “grupo proibido”. Em Fevereiro de 2019, uma 
testemunha de Jeová foi “interrogada com violência” por 
duas vezes, ameaçada, vendada e espancada por oficiais 
de segurança no Alto Egipto. Em várias ocasiões em Abril, 
Outubro e Novembro de 2019, testemunhas de Jeová fo-
ram interrogadas por agentes da polícia no Cairo e em 
Minya. Em Setembro de 2019, os oficiais de segurança 
permitiram que mais de 200 testemunhas de Jeová reali-
zassem uma reunião religiosa numa casa privada.55

Em 2019, a Universidade de Alexandria e a Universidade 
de Damanhour inauguraram o seu próprio Instituto de Es-
tudos Coptas, o primeiro do género no Egipto.56

Em Janeiro de 2020, após dois anos de restauro, a Si-
nagoga Eliyahu Hanavi do séc. XIV reabriu as suas por-
tas. Cerca de 180 judeus visitaram-na em Fevereiro de 
2020.57 O projecto de 3,3 milhões de euros foi inteiramen-
te financiado pelo Governo egípcio.58

O restauro do cemitério judeu de Bassatine no Cairo foi 
também concluído em 2020 graças ao Centro de Investi-
gação Americano no Egipto e à associação Drop of Milk, 
com financiamento do Fundo dos Embaixadores dos EUA 
para a Preservação Cultural.59 Acredita-se que seja o se-
gundo cemitério judeu mais antigo do mundo. O restauro 
inclui a documentação e o mapeamento do que resta do 
local.60

Em Janeiro de 2020, as Igrejas Ortodoxa, Evangélica e 
Católica chegaram a um acordo sobre uma nova lei unifi-
cada de estatuto pessoal para não muçulmanos.61

Em Julho de 2020, a Igreja Copta advertiu sobre a distri-
buição de “evangelhos forjados” que contradiziam os en-
sinamentos cristãos.62

Em Fevereiro de 2020, o Tribunal Administrativo do Cai-
ro proibiu os sites e canais de televisão xiitas, incluindo 
o site do famoso activista xiita Ahmed Rasem al-Nafis.63 
A Procuradoria explicou que a decisão foi tomada numa 
tentativa de combater os perigos da ideologia xiita na so-
ciedade egípcia e impedir qualquer exploração das ideo-
logias religiosas para fins políticos.64

Em Julho de 2020, após a decisão da Turquia de conver-
ter a Basílica de Hagia Sophia numa mesquita, o Grande 
Mufti Shawky Allam do Egipto declarou que esta acção 
era “inadmissível”, e que os locais de culto deveriam per-
manecer como estão.65 Declarou também que, de acordo 
com a lei islâmica, não há objecções à utilização de di-
nheiro pertencente aos Muçulmanos para a construção 
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de igrejas.66

Em Agosto de 2020, o tribunal penal de Minya adiou no-
vamente o processo de So’ad Thabet, uma mulher cristã 
que foi espancada e despida por uma multidão de 300 
homens na sua aldeia depois de se espalharem rumores 
de que o seu filho tinha tido um caso com uma mulher 
muçulmana divorciada. Após ouvir os argumentos, o tri-
bunal remeteu o caso para o tribunal de recurso em Beni 
Suef. Thabet, que se recusou a participar numa sessão de 
reconciliação, tem estado envolvida nesta batalha legal 
há mais de quatro anos. Em 2017, o seu caso foi arqui-
vado devido a “falta de provas”. Mais tarde, três dos seus 
agressores acabaram por ser acusados e condenados à 
revelia a 10 anos de prisão. Thabet e a sua família tiveram 
de fugir da aldeia e os aldeões coptas que perderam as 
suas casas tiveram de ser “reconciliados” com os seus 
agressores.67 O seu filho, Ashraf Abdo Attia, e a mulher 
muçulmana com quem ele alegadamente teve um caso, 
foram considerados culpados de adultério e condenados 
a dois anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 
1.000 libras egípcias (cerca de 54 euros).68

Em Setembro de 2020, o Tribunal Administrativo do Con-
selho de Estado egípcio decidiu que não tinha jurisdição 
no caso apresentado pelo advogado Haitham Saad. Saad 
tinha pedido ao ministro da Justiça que alterasse a lei do 
estatuto pessoal, a fim de proibir o divórcio verbal. Tal 
como o presidente al-Sisi, Saad quer que o divórcio ver-
bal apresentado por um marido exija uma autenticação 
para ser válido. As autoridades religiosas do Egipto, entre 
elas Al-Azhar, rejeitaram categoricamente esta proposta 
referindo que o divórcio verbal por um marido é a regra da 
sharia desde “o tempo do Profeta [Maomé]” e, por isso, 
não há necessidade de apresentação de quaisquer teste-
munhas ou autenticação.69

Em Setembro de 2020, a Coptic Solidarity publicou um 
relatório sobre o rapto de raparigas e mulheres coptas, 
que são abusadas sexualmente e forçadas a converter-se 
ao Islão e a casar com muçulmanos. O relatório citou 13 
estudos de caso, estimando cerca de “500 casos na últi-
ma década”.70

Em Outubro de 2020, Lamia Loutfi, gestora do programa 
da New Woman Foundation, uma organização de direitos 
humanos com sede no Cairo que ajuda mulheres vítimas 
de violência e discriminação, apresentou uma queixa con-
tra os professores da escola da sua filha por tentarem for-
çá-la e a outras estudantes a usar o hijab. Este incidente 
revelou que muitas escolas em todo o Egipto têm práticas 

semelhantes.71

Em Outubro de 2020, o número de igrejas e edifícios ecle-
siásticos que foram legalizados chegou aos 1.738.72

No início de Novembro de 2020, Nabil Habashy Salama, 
um homem copta, foi raptado no Sinai. Até à altura em 
que escrevemos este relatório, nenhuma organização rei-
vindicou a responsabilidade pelo rapto.73 

Em Novembro de 2020, o ministro de Awqaf (dotações 
religiosas), Mohammed Mukhtar Juma, explicou que o 
Egipto está a tornar-se “um modelo de coexistência reli-
giosa”, e está a derrotar qualquer discriminação sectária 
ao mesmo tempo que garante a plena igualdade dos ci-
dadãos de diferentes comunidades de fé. E acrescentou: 
“Temos o dever de proteger tanto as nossas mesquitas 
como as nossas igrejas, porque desta forma protegemos 
a nossa pátria”.74

Em meados de Novembro de 2020, dois cristãos, Ayman 
Rida Hanna e Mounir Masaad Hanna, que tinham sido 
presos em Junho de 2019 após terem aparecido num 
vídeo a discutir a oração no Islão, foram encaminhados 
para um tribunal penal acusados de zombarem do Islão 
e insultarem a religião. Um dos seus advogados, Amr al-
-Qadi, disse que eles “permaneceram em prisão preventi-
va até que a acusação [os acusou] apesar dos repetidos 
apelos para os libertar”.75

Também em Novembro, um jovem professor cristão, You-
ssef Hany, foi preso por insultar o Islão, depois de ter colo-
cado comentários no Facebook. Ele e uma mulher muçul-
mana, identificada apenas pelo seu nome no Facebook, 
Sandosa, foram acusados ao abrigo do artigo 98.º (alínea 
f) do Código Penal egípcio, que proíbe o insulto a uma “re-
ligião divina”, nomeadamente o Islamismo, o Cristianismo 
e o Judaísmo.76 O seu advogado, Makarios Lahzy, expli-
cou que as acusações são inconstitucionais, uma vez que 
o artigo “não define clara e expressamente o desprezo ou 
difamação e apresenta a noção de forma geral e pouco 
fiável”.77 Além disso, o Copts-United, um grupo de defesa 
activa dos coptas, questionou como é que Hany podia ser 
preso por alegadamente insultar o Islão, enquanto aque-
les que mais tarde insultaram o Cristianismo e apelaram a 
que Hany e os coptas fossem mortos não foram detidos.78 

Nesse mesmo mês, Mohamed Ashraf, um jovem come-
diante de stand-up, foi preso após um vídeo de uma das 
suas actuações – originalmente transmitido em Janeiro de 
2020 – se ter tornado viral, causando reacções negativas. 
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Na sua actuação, escarneceu de algumas emissoras da 
estação de rádio estatal Al-Quran Al-Kareem. Ashraf, que 
enfrentava múltiplas acusações, como desprezo pela reli-
gião, ameaça aos valores das famílias egípcias, e insulto 
e difamação dos apresentadores da estação de rádio, foi 
libertado alguns dias depois de ter pedido desculpa a um 
dos apresentadores da rádio.79

No final de Novembro de 2020, multidões atacaram com 
pedras e cocktails Molotov uma igreja copta e casas e lo-
jas coptas em Barsha, uma aldeia na província de Minya. 
Os ataques foram alegadamente provocados por um arti-
go considerado ofensivo para o Islão e o Profeta Maomé 
publicado na conta no Facebook de um jovem copta. Uma 
mulher copta idosa foi hospitalizada com queimaduras 
depois de a sua casa ter sido incendiada em consequên-
cia do incidente. Foram presas 100 pessoas, incluindo 35 
coptas.80

Em Novembro de 2020, o Grande Mufti do Egipto Sheikh 
Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam declarou numa entre-
vista semanal na televisão que o fenómeno histórico do 
Islão político se tornou “um verdadeiro desastre, [trans-
formando-se] num pesadelo que perturba não só a Umma 
islâmica, mas o mundo inteiro”.81

Após o surto da pandemia da COVID-19, os locais de cul-
to foram encerrados de meados de Março até ao final de 
Agosto de 2020.82 As autoridades proibiram os encontros 
religiosos públicos durante a Páscoa e o Ramadão.83 Es-
tas restrições foram criticadas por certos grupos religio-
sos.84

Em Maio de 2020, o Papa Tawadros II emitiu novas re-
gras relativas aos casamentos, limitando a participação 
a um máximo de quatro pessoas, além dos cônjuges, do 
padre e do diácono. Não foram permitidas celebrações. 
Para além de recomendar um exame médico antes do 
casamento, esperava-se que o casal se vestisse de forma 
sóbria.85

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Em alguns aspectos, a situação da liberdade religiosa 
melhorou um pouco ao longo dos últimos anos. As dife-
rentes mensagens que encorajam uma maior unidade na-
cional entre muçulmanos e cristãos, e as iniciativas para 
promover a tolerância inter-religiosa, proteger os locais de 
património religioso e legalizar centenas de igrejas são 
definitivamente um desenvolvimento muito positivo. Mas 
a intolerância social profundamente enraizada e a discri-
minação contra não muçulmanos continuam a ser proble-
mas sociais graves, particularmente no Alto Egipto. 

Enquanto o discurso oficial do Governo gosta de reiterar 
a fraternidade e a igualdade entre os cidadãos egípcios, 
a realidade e os factos são bastante contrastantes. Dis-
criminados pela lei, e não gozando dos mesmos direi-
tos que os seus concidadãos muçulmanos, os Cristãos 
são frequentemente vítimas de crimes como chantagem, 
agressões violentas e raptos. As vítimas referem que, na 
maioria dos casos, as forças policiais não intervêm em 
ataques contra os coptas, enquanto os seus agressores 
beneficiam de impunidade legal. Em muitos casos, são os 
coptas que acabam na prisão. 

Além disso, aqueles que não pertencem às religiões mo-
noteístas tradicionais ou que não são oficialmente reco-
nhecidos, como os ateus, os Bahá’ís, os Xiitas e as Teste-
munhas de Jeová, enfrentam desafios assustadores, tais 
como atitudes sociais negativas e políticas governamen-
tais contraditórias.

No Outono de 2020, na sequência da repressão contra 
activistas de direitos humanos86 e qualquer forma de opo-
sição, o Governo egípcio silenciou efectivamente os ac-
tores que defendem as minorias religiosas e a liberdade 
religiosa no Egipto. A progressão para o pleno gozo da 
liberdade religiosa é hesitante, na melhor das hipóteses, e 
a situação actual não dá qualquer sinal de melhoria. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 afirma claramente a con-
fiança em Deus e o respeito pela dignidade da pessoa 
humana, exortando à liberdade e à justiça. Todas as pes-
soas são iguais perante a lei (artigo 3.º). A Constituição 
proíbe a discriminação por motivos religiosos (artigo 6.º). 

O artigo 3.º garante o exercício de direitos civis sem res-
trições relativamente a nacionalidade, raça, sexo ou reli-
gião. Em relação à liberdade de expressão, o artigo 6.º 
proíbe as agências de comunicação social de discrimina-
rem com base no conteúdo político ou religioso do que é 
publicado. Em relação ao direito de associação, o artigo 
7.º proíbe os grupos armados baseados em fundamentos 
políticos, religiosos ou corporativos. Em relação ao local 
de trabalho, o artigo 38.º proíbe a discriminação baseada 
no credo. Finalmente, o artigo 47.º garante o direito de 
associação aos empregadores e trabalhadores, sem dis-
tinção de credo.

No artigo 25.º, a Constituição garante “o livre exercício de 
todas as religiões, sem outras restrições que não as re-
queridas pela moral e a ordem pública […]. Nenhum acto 

religioso serve como prova do estatuto civil das pessoas.”

O estatuto legal da Igreja Católica é reconhecido no artigo 
26.º, onde se afirma também que as outras Igrejas devem 
obter o reconhecimento do seu estatuto de acordo com 
a lei.

Em relação à regulamentação da liberdade de culto, a 
Constituição garante no artigo 29.º que as reuniões ou as-
sociações religiosas não podem ser suspensas, mesmo 
em condições de emergência. 

De acordo com o artigo 82.º, o clero não pode pertencer 
a partidos políticos nem candidatar-se a funções públicas. 

O artigo 108.º afirma que “nenhuma corporação ou funda-
ção civil ou eclesial [. . .] pode possuir ou administrar bens 
imobiliários, excepto os que são imediata e directamente 
usados para servir ou cumprir a missão da instituição.” 

Tal como é estipulado no artigo 231.º, “as Igrejas e as 
suas dependências imediata e directamente designadas 
para o serviço religioso estão isentas de impostos sobre 
bens imóveis.”

Em relação à educação, o artigo 54.º da Constituição ga-
rante o direito a estabelecer escolas privadas, incluindo 
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EL SALVADOR
escolas geridas por grupos religiosos. O artigo 55.º dá 
aos pais o direito de escolha sobre a educação dos seus 
filhos. O artigo 58.º afirma que “nenhum estabelecimento 
de ensino pode recusar a inscrição de estudantes com 
base no estado civil dos seus pais ou em quaisquer dife-
renças sociais, religiosas, raciais ou políticas”.

De acordo com a Lei dos Centros Educativos, a função 
educativa da Igreja Católica é de grande importância por 
causa do seu contributo para as políticas educativas do 
Estado. Por esta razão, a lei reconhece a organização 
dos centros educativos que dependem da Igreja e permi-
te-lhes valorizar os planos de estudos das escolas sob a 
sua jurisdição, de acordo com os seus princípios.2

O Ministério do Interior tem autoridade para registar, re-
gulamentar e supervisionar as finanças das organizações 
não governamentais, das Igrejas não católicas e de outros 
grupos religiosos. A lei isenta a Igreja Católica da obriga-
ção de se registar, uma vez que é reconhecida consti-
tucionalmente. Os grupos religiosos estrangeiros devem 
obter um visto de residência especial para se envolverem 
em actividades religiosas e não podem fazer proselitismo 
se os seus membros estiverem no país com vistos de tu-
rismo.3

O dia 31 de Outubro é reconhecido pela Assembleia Na-
cional de El Salvador como o Dia Nacional da Igreja Evan-
gélica do Salvador.4

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em El Salvador, a violência dos gangues é generaliza-
da, com um consequente impacto em todos os sectores 
da sociedade civil. No período em análise, os líderes da 
Igreja continuaram a manifestar a preocupação de que os 
gangues criminosos visavam as comunidades religiosas, 
embora não apenas por motivos religiosos, através de ex-
torsão e violência contra o clero e os fiéis.5 

Os líderes de gangues, que normalmente exigem um com-
promisso para toda a vida aos seus membros, permitiram 
que estes deixassem a estrutura dos gangues apenas no 
caso de aderirem a uma Igreja. No entanto, isto provo-
cou uma reacção negativa e, segundo relatos dos meios 
de comunicação social, “membros dos gangues MS-13 e 
Barrio 18 espancaram e mataram pastores que encoraja-
ram activamente os membros de gangues a sair”.6

A 15 de Julho de 2018, a comunicação social local noti-

ciou que o Pastor protestante José Isaac Garcia Zaldana 
foi morto por membros do gangue MS-13 depois de ale-
gadamente “convencer cerca de seis membros do gangue 
a abandonar o gangue e a juntar-se à sua congregação”.7

Em Julho de 2018, um vídeo filmado durante a marcha do 
orgulho gay mostra activistas apelando a que se incen-
deie a Conferência Episcopal Católica de El Salvador.8

Em Outubro de 2018, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias, juntamente com “representantes de di-
ferentes religiões e membros da Assembleia Legislativa”, 
realizou uma discussão sobre a liberdade religiosa.9

O Pe. Osmir Vasquez e o Pe. Cecilio Perez foram assassi-
nados a 29 de Março de 2018 e 18 de Maio de 2019, res-
pectivamente. Os crimes foram denunciados pela Confe-
rência Episcopal Católica. Até à data, a investigação das 
autoridades não conseguiu encontrar os agressores.10

A Assembleia Nacional adoptou uma série de isenções 
fiscais para várias Igrejas: uma redução de impostos para 
as celebrações do 27.º aniversário do Ministério Católico 
de Kerygma (Maio de 2019);11 um alívio fiscal para a Igre-
ja Católica sobre 36.000 litros de vinho importado para 
consagração;12 a doação de bens às Irmãs Franciscanas 
(Junho de 2019);13 uma isenção para a Igreja Kemuel Le-
vantados por Dios sobre uma doação recebida do estran-
geiro para ajudar as pessoas afectadas pela pandemia 
(Setembro de 2020).14

Em Fevereiro de 2020, o Vaticano anunciou a beatificação 
de três salvadorenhos, um sacerdote e dois leigos, assas-
sinados em 1977 “por ódio à fé”. Os crimes nunca foram 
investigados.15

Em Março de 2020, as garantias constitucionais das orga-
nizações religiosas foram restringidas devido à pandemia 
da COVID-19, incluindo o direito de reunião. As autorida-
des de saúde pública permitiram a realização de encon-
tros religiosos que “não ponham em perigo” a saúde das 
pessoas.16

Em Agosto de 2020, a Igreja Católica anunciou a reaber-
tura das igrejas de acordo com os seus protocolos de saú-
de e as medidas estabelecidas pelo Governo.17

Em Agosto de 2020, o Pe. Ricardo Cortez foi assassina-
do. O seu corpo foi encontrado numa auto-estrada com 
três ferimentos de bala. As primeiras pistas pareciam ex-
cluir o roubo, uma vez que nenhum dos seus pertences 
foi levado. A Conferência Episcopal Católica de El Sal-
vador denunciou o crime, exigindo justiça.18 Para além 
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de condenar o acto criminoso, a Cooperativa Sacerdotal 
(associação de sacerdotes) exigiu a cessação dos ata-
ques contra membros do clero, pois este foi o terceiro as-
sassinato de um padre desde 2018. A associação alega 
que existe “um plano para matar [padres] orquestrado por 
vários actores de diferentes origens, bem como um pa-
drão de comportamento criminoso premeditado”.19

Em Setembro de 2020, um antigo vice-ministro da Segu-
rança Pública foi condenado a 133 anos de prisão pelo 
assassinato de cinco jesuítas em 1989. Os sacerdotes 
foram mediadores na guerra civil do país.20

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
El Salvador sofre de uma história endémica de violência, 
sobretudo em resultado da cultura de gangues. Esta vio-
lência estende-se ao assassinato do clero e dos fiéis, seja 
por motivação criminosa ou política. No período em aná-
lise, três padres e um pastor foram violentamente assas-
sinados. A não resolução de alguns destes casos pelas 
autoridades não aliviou as preocupações e os líderes da 
Igreja continuam a apelar à justiça e à responsabilização. 

Durante o período em análise, a situação da liberdade re-
ligiosa permanece negativa devido às preocupações com 
a segurança, que não melhoraram.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são uma federação 
de sete emirados situada no Golfo Pérsico. O Dubai é po-
lítica e economicamente o mais importante de entre eles.

Segundo a Constituição de 1971,1 o Islamismo é a religião 
oficial da federação. O artigo 7.º afirma: “O Islamismo é 
a religião oficial dos Emirados Árabes Unidos. A sharia 
islâmica é a principal fonte de legislação nos Emirados 
Árabes Unidos”. O artigo 25.º exclui a discriminação com 
base na religião. Afirma: “Todas as pessoas são iguais pe-
rante a lei. Não haverá discriminação entre os cidadãos 
dos Emirados com base na raça, nacionalidade, religião 
ou estatuto social.” O artigo 32.º afirma: “A liberdade de 
exercer o culto religioso é garantida de acordo com as 
tradições geralmente aceites, desde que esta liberdade 
seja coerente com a ordem pública ou não viole a moral 
pública”. 

Os cidadãos muçulmanos não podem mudar de religião, 
um acto que é tratado como uma ofensa capital. A apos-
tasia é criminalizada como uma ofensa hudud, que se ba-
seia na lei islâmica (sharia) e está incorporada no Código 
Penal do país. Os crimes hudud incluem “adultério, apos-

tasia, homicídio, roubo, assalto na estrada que envolva 
homicídio, e falsa acusação de cometer adultério”.2 O ar-
tigo 1.º do Código Penal prevê que a lei islâmica se aplica 
em casos hudud, incluindo o pagamento de dinheiro sujo 
em casos de homicídio. O artigo 66.º estipula que as “pu-
nições originais” nos termos da lei se aplicam aos crimes 
hudud, incluindo a pena de morte. Ninguém, contudo, foi 
processado ou punido por um tribunal por tal crime.

A lei criminaliza a blasfémia e impõe multas e penas de 
prisão nestes casos. O insulto a outras religiões é tam-
bém proibido. Os não cidadãos enfrentam a deportação 
em caso de blasfémia.

Embora os Muçulmanos possam fazer proselitismo, exis-
tem penas para os não muçulmanos que façam o mesmo 
entre os Muçulmanos. Se forem apanhados, os não cida-
dãos podem ver revogada a sua residência e enfrentar a 
deportação.

A sharia é aplicada em questões de estatuto pessoal para 
cidadãos e residentes muçulmanos. Os homens muçul-
manos podem casar com mulheres não muçulmanas 
“do livro”, ou seja, cristãos ou judeus, e os filhos destas 
uniões serão muçulmanos. As mulheres muçulmanas só 
podem casar com homens muçulmanos. No caso de um 
casamento misto entre um homem muçulmano e uma mu-
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lher não muçulmana, a guarda dos filhos é concedida ao 
pai. As mulheres não muçulmanas não são elegíveis para 
naturalização.

Muçulmanos e não muçulmanos são obrigados por lei a 
respeitar as horas de jejum durante o Ramadão.

O Governo controla o conteúdo pregado em quase todas 
as mesquitas sunitas. Os livros e currículos escolares, 
tanto nas escolas privadas como públicas, são censura-
dos pelo Ministério da Educação.3

As igrejas cristãs não podem ter companários ou cruzes 
no exterior dos edifícios.

Em Julho de 2015, os Emirados anunciaram nova legis-
lação para crimes relacionados com o ódio religioso e o 
extremismo. As punições incluem a pena de morte. Um 
decreto presidencial proíbe qualquer acto que estimule o 
ódio religioso, bem como a discriminação “baseada na re-
ligião, casta, credo, doutrina, raça, cor ou origem étnica”.4 
De acordo com o decreto, os infractores arriscam-se até 
10 anos na prisão ou a pena de morte se forem condena-
dos por “takfirismo” (declarar outros muçulmanos como 
infiéis) ou extremismo muçulmano sunita.

O Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-pre-
sidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos 
e Emir do Dubai, disse que a lei “garante a liberdade dos 
indivíduos da intolerância religiosa ... e sustenta a política 
de inclusividade dos Emirados”.5

Os não cidadãos residentes vêm para o país principal-
mente como trabalhadores convidados do Sul e Sudeste 
Asiático, mas também do Médio Oriente, Europa e Amé-
rica do Norte.

Sem caminho possível para a cidadania, as minorias reli-
giosas não estão autorizadas a possuir terra. «Isto torna a 
construção de casas de culto difícil, mas não impossível. 
Vários grupos religiosos têm recebido terras de funcioná-
rios governamentais, mas a expansão de casas de culto 
não muçulmanas é rigorosamente controlada”.6

A Igreja Católica está presente através do Vicariato Apos-
tólico da Arábia do Sul (AVOSA) com o seu gabinete de 
representação em Abu Dhabi, e é actualmente chefiada 
pelo Bispo Paul Hinder.7 Há nove paróquias católicas8 e 
10 escolas nos Emirados Árabes Unidos.9 No total, há 
mais de 40 igrejas, bem como dois templos hindus, uma 
pequena gurdwara sikh10 e uma pequena sinagoga.11

As autoridades disponibilizaram também terrenos para 
cemitérios e crematórios não islâmicos, utilizados princi-

palmente pela grande comunidade hindu do país.

Os movimentos e activistas islamistas são fortemente 
visados como ameaças à segurança nacional, 
especialmente na sequência das revoltas da Primavera 
Árabe de 2011. A Irmandade Muçulmana continua oficial-
mente proibida desde 2014 e as leis de blasfémia e anti-ter-
rorismo nos Emirados Árabes Unidos são apresentadas 
pelos funcionários como sendo eficazes para impedir o 
progresso do islamismo extremista, qualquer que seja a 
sua forma.12

Os Emirados impõem um rigoroso controlo estatal sobre 
a prática do Islamismo. Os pregadores e os imãs devem 
pronunciar cuidadosamente os seus sermões durante as 
orações de sexta-feira. Segundo a Associated Press, é 
necessária autorização para a organização de círculos 
de estudo do Alcorão, a recolha de donativos islâmicos, a 
distribuição de livros ou cassetes áudio em mesquitas ou 
a pregação fora das mesquitas.13

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os Emirados Árabes Unidos declararam 2019 como o 
“Ano da Tolerância”,14 simbolizado entre outros aconteci-
mentos pela visita histórica do Papa Francisco a Abu Dha-
bi em Fevereiro de 2019.15 O “Ministério da Tolerância” foi 
criado em 2017 para promover o modelo de tolerância do 
país na região.16

A visita histórica de três dias do Papa Francisco aos Emi-
rados em Fevereiro de 2019 – a primeira vez que um 
papa católico pisou a Península Arábica – foi altamente 
simbólica, representando uma desejada maior compreen-
são entre religiões e credos nesta parte do mundo. Como 
a comunicação social relatou, a primeira Missa celebrada 
pelo pontífice em solo dos Emirados foi histórica e “com-
plicada”, dada a controvérsia que suscitou entre islamis-
tas de linha dura e figuras públicas mais tolerantes.17

Durante a visita, o Papa e o Xeque Ahmed al-Tayeb, gran-
de imã de al-Azhar, a mais prestigiada sede de aprendi-
zagem do Islamismo sunita, assinaram a “Declaração de 
Abu-Dhabi”. Nesta afirma-se: “Declaramos resolutamente 
que as religiões nunca devem incitar à guerra, atitudes 
de ódio, hostilidade e extremismo, nem devem incitar à 
violência ou ao derramamento de sangue”.18 

Desde o início de 2019, a posição dos Emirados a favor 
do Governo chinês contra os Uigures continua em conso-
nância com a de muitos países muçulmanos.19 O silêncio 
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destes governos muçulmanos face à opressão chinesa 
dos muçulmanos uigures tem recebido críticas interna-
cionais generalizadas. Em Julho de 2019, os Emirados, 
juntamente com uma série de outros países muçulmanos, 
bloquearam uma moção da ONU que solicitava o envio 
de “observadores internacionais independentes” para a 
região de Xinjiang.20 O silêncio dos Emirados sobre as 
violações dos direitos humanos em Xinjiang tem sido for-
temente criticado por grande parte da comunidade inter-
nacional como “dando cobertura a esta perseguição”.21 A 
21 de Agosto de 2019, apenas o Catar quebrou as fileiras 
com a decisão tomada por outras nações muçulmanas 
e pelo Conselho de Cooperação do Golfo de ignorar a 
opressão dos Uigures na China.22 Isto contrasta fortemen-
te com o clamor do mundo muçulmano contra a persegui-
ção dos Rohingya em Mianmar, que chegou ao Conselho 
de Direitos Humanos da ONU, em Genebra.23 

Em Dezembro de 2019, realizou-se em Abu Dhabi uma 
conferência conjunta EAU-ONU contra o terrorismo inti-
tulada “Empowerment da Juventude e Promoção da Tole-
rância: Abordagens Práticas para Prevenir e Combater o 
Extremismo Violento conducente ao Terrorismo”. A confe-
rência forneceu uma nova visão sobre formas de prevenir 
o extremismo violento, centrando-se também no papel 
dos “actores comunitários e religiosos para promover os 
valores da tolerância e reforçar a resiliência às narrativas 
terroristas”.24 O comunicado de imprensa final falou do 
trabalho sobre dois elementos importantes: um “envolvi-
mento mais significativo e orientado para a acção entre 
governos e sociedade civil” e um maior envolvimento da 
comunidade, dos elementos religiosos e não tradicionais 
na “promoção do diálogo, compreensão mútua e coexis-
tência pacífica no ‘pleno respeito’ dos direitos humanos”.25 

Em Fevereiro de 2020, o Papa Francisco apelou ao fim 
do terrorismo recordando ao mundo a Declaração de Abu 
Dhabi sobre a Fraternidade Humana, assinada durante a 
sua visita aos Emirados em 2019.26

Em Abril de 2020, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias abriu o seu primeiro templo no Dubai.27 Para 
a Embaixada dos EUA, “a presença do templo no Distrito 
do Dubai 2020 é um legado notável da Expo 2020”.28 

A 22 de Abril, os Emirados realizaram uma conferência 
virtual inter-religiosa online sem precedentes em coope-
ração com o Conselho Mundial das Comunidades Muçul-
manas sobre o tema “Proteger a Humanidade”. Solida-
riedade Inter-Religiosa e Acção Conjunta de Combate ao 
Coronavírus”. A declaração final terminou de forma posi-

tiva.29 

A 13 de Maio de 2020, altos funcionários diplomáticos e 
culturais dos Emirados juntaram-se aos líderes religiosos 
dos Emirados e dos EUA para uma discussão livre online 
sobre fé e comunidade.30

Também em Maio, o embaixador dos EUA nos Emirados 
Árabes Unidos elogiou os notáveis progressos na liberda-
de religiosa alcançados pelo país na sequência da pan-
demia da COVID-19: “Gostaria de elogiar o Governo dos 
Emirados Árabes Unidos por liderar neste tempo de crise 
e pela sua estreita parceria com os Estados Unidos da 
América”.31

Após o encerramento dos locais de culto para ajudar a 
conter a pandemia da COVID-19 a 16 de Março de 2020, 
os Emirados reabriram-nos a 1 de Julho,32 mas apenas a 
30% da sua capacidade.33 Foram feitos esforços intensos 
por todas as comunidades religiosas para manter o dis-
tanciamento social, com impacto nas reuniões religiosas 
e por vezes atrasando a data da reabertura.34

O Ramadão e os rituais relacionados com o jejum e as 
festas de Bairam foram fortemente afectados pela pan-
demia da COVID-19. Embora o período de recolher obri-
gatório tenha sido reduzido, ele foi mantido durante o 
Ramadão, a fim de evitar grandes encontros familiares.35 
As mesquitas permaneceram fechadas. Desde o início do 
Ramadão, o Conselho Fatwa dos Emirados declarou que 
tanto os pacientes da COVID-19 como os profissionais 
de saúde não eram obrigados a jejuar se isso «pudesse 
levar ao enfraquecimento da sua imunidade ou à perda 
dos seus pacientes».36

A 1 de Agosto de 2020, os Emirados testemunharam a 
sua primeira celebração virtual da Festa Adha, um acon-
tecimento inesperado na história do país. Excepcional-
mente, não se realizaram orações públicas e só se reali-
zaram orações em casa.37

Devido à suspensão das viagens aéreas e a uma procura 
crescente de cremações por causa das mortes por CO-
VID-19, houve cada vez mais pedidos de mais cremató-
rios nos Emirados.38 Entretanto, os diferentes credos tive-
ram de alterar os seus ritos funerários para se adaptarem 
às novas circunstâncias.39

A 6 de Agosto de 2020, o Papa Francisco alargou a ju-
risdição dos Patriarcas Católicos Orientais a toda a Pe-
nínsula Arábica, o que inclui os Vicariatos Apostólicos do 
Norte e do Sul da Arábia. Isto inclui seis Igrejas Patriarcais 
Católicas Orientais: Alexandria dos Coptas, Antioquia dos 
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Maronitas, Antioquia dos Sírios, Antioquia dos Greco-Mel-
quitas, Babilónia dos Caldeus e Cilícia dos Arménios.40

A 8 de Agosto de 2020, o Governo dos Emirados Árabes 
Unidos destacou-se novamente ao ajudar pela primei-
ra vez uma família judia com membros no Iémen e no 
Reino Unido a encontrar-se. A reunificação da família foi 
elogiada pela imprensa mundial e pelo Ocidente como a 
realização de um «sonho impossível».41

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Com os esforços de inclusão social para crentes não mu-
çulmanos no país a remontar à fundação do Estado em 
1971, os Emirados Árabes Unidos continuam a ser um re-
lativo refúgio para a liberdade de culto entre os países do 
Conselho de Cooperação do Golfo. As leis que restringem 
o ódio religioso e os esforços intransigentes para com-
bater o extremismo, como exemplificado pela renovação 
em 2020 dos regulamentos anti-extremismo de 2013, têm 
ajudado a institucionalizar mudanças mais profundas que 
apoiam as liberdades religiosas limitadas.42

Também a nível internacional, e não obstante o seu 
principal interesse em refrear os movimentos islamistas 
ameaçadores e em projectar uma face moderada para o 
Ocidente, os Emirados deram, e continuam a dar, passos 
importantes no sentido de uma maior tolerância religiosa. 
No período em análise, estes foram exemplificados pelo 
Ano da Tolerância, em 2019, aberturas diplomáticas sem 
precedentes, incluindo a primeira Missa papal na Penín-
sula Arábica (perante críticas da linha dura), a assinatura 
da “Declaração de Abu-Dhabi” e a presença de um pavi-
lhão israelita na Expo 2020.43

Apesar disso, a Constituição apenas garante a liberdade 
de culto “desde que tal liberdade seja consistente com a 
política pública”,44 “uma designação vaga que os críticos 
dizem dar ao Governo um amplo campo de interpretação 
do que são formas aceitáveis de culto”.45

As perspectivas para a liberdade religiosa nos Emirados 
Árabes Unidos continuam a ser positivas.

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 afirma que o povo do 
Equador “reconhece as nossas raízes antigas […], ce-
lebra a Pacha Mama (Mãe Terra) […] e invoca o nome 
de Deus e reconhece as nossas formas diversas de 
religião e espiritualidade”. 

Segundo o artigo 1.º, o país é descrito como um “esta-
do intercultural, multinacional e secular”. 

O Estado, de acordo com o artigo 3.º (n.º 4), garante 
“a ética secular como base para o serviço público e 
sistema regulador legal”. Segundo o artigo 11.º (n.º 2), 
“ninguém pode ser discriminado por razões de identi-
dade cultural, […] religião [ou] ideologia.”

Segundo o artigo 66.º (n.º 8), o Estado reconhece e ga-
rante “o direito a que as pessoas […] pratiquem, man-
tenham, alterem, [ou] professem em público ou em pri-
vado a sua religião ou crenças, e o direito a divulgá-las 
individual ou colectivamente, com os limites impostos 
pelo respeito pelos direitos dos outros”. No âmbito do 
mesmo artigo, o Estado também protege “a prática reli-
giosa voluntária e a expressão dos que não professam 
qualquer religião”. 

De acordo com o artigo 19.º, “é proibido emitir anúncios 
que fomentem […] a intolerância religiosa ou política”.

O artigo 57.º (n.º 12) prevê que as comunidades indí-
genas tenham “os direitos colectivos […] de defender, 
proteger e desenvolver o conhecimento colectivo, a 
sua ciência, tecnologias e sabedoria ancestral […], o 
direito a restaurar, promover e proteger rituais e locais 
sagrados”. O n.º 21 do mesmo artigo estabelece “que a 
dignidade e diversidade das suas culturas [e] tradições 
esteja reflectida na educação pública e nos meios de 
comunicação social.”

O artigo 66.º (n.º 11) prevê “o direito à confidencialida-
de sobre as próprias convicções [incluindo] as próprias 
crenças religiosas”. Ninguém é obrigado a “fazer de-
clarações sobre estas convicções”. O artigo 66.º (n.º 
12) reconhece o “direito à objecção de consciência”. 

De acordo com o artigo 28.º, “a educação pública é 
universal e secular”. O artigo 29.º declara que os pais 
ou encarregados de educação são livres de escolher 
a educação dos seus filhos de acordo com as suas 
crenças. 

Segundo o Código das Crianças e Adolescentes,2 o 
Estado, no artigo 61.º, garante às crianças e adoles-
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EQUADOR
centes o direito à liberdade de pensamento, consciên-
cia e religião. 

O artigo 34.º garante o direito das pessoas a preserva-
rem e desenvolverem a sua identidade e valores espiri-
tuais, culturais e religiosos. Este Código, no artigo 52.º 
(n.º 2), também proíbe o uso de crianças e adolescentes 
para fins de proselitismo político e religioso.

Em 1937, o Governo do Equador celebrou um acor-
do com a Santa Sé através do qual a Igreja Católica 
tem garantia de liberdade para realizar o seu minis-
tério e disponibilizar educação. Às dioceses e outras 
instituições católicas foi concedido o reconhecimento 
legal.3

Para serem registadas, as organizações religiosas 
não-católicas devem ter o seu carácter religioso acre-
ditado. Não podem ter fins lucrativos e estão isentas 
de impostos. Uma vez cumpridos os requisitos, serão 
legalmente reconhecidas.4

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Agosto de 2018, organizações religiosas no seio do 
Conselho Nacional de Liberdade e Igualdade Religio-
sa (Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa, 
CONALIR) expressaram preocupação com a abolição 
do Ministério da Justiça e da Religião e com a forma 
como irão doravante interagir com o Governo.5

Em Janeiro de 2019, bispos católicos e o presidente 
equatoriano reuniram-se para reforçar o diálogo e a co-
laboração. Na reunião foi anunciado que o Ministério 
do Interior seria novamente responsável pela liberdade 
de religião e culto.6

Em Janeiro de 2019, a Conferência Episcopal católica 
do Equador pronunciou-se contra um projecto de lei 
para descriminalizar o aborto.7

Incidentes isolados de intolerância em 2019: em Junho 
uma suástica foi pintada num parque de estacionamen-
to de uma escola judaica em Quito; em Setembro, de-
pois de a Assembleia Nacional ter votado contra uma 
lei descriminalizando o aborto em caso de violação, 
activistas pró-aborto em Quito enrolaram lenços ver-
des à volta de uma estátua da Virgem Maria e afixaram 
online os rostos dos legisladores que se opunham à 
proposta de lei do aborto.8

Em Dezembro de 2019, a CONALIR, a Confraria Evan-

gélica e a Comunidade Judaica declararam Quito uma 
“Zona de Coexistência Inter-Religiosa” destinada a 
promover a coexistência inter-religiosa.9

Em Fevereiro de 2020, o Centro Islâmico de Guaya-
quil começou a dar aulas gratuitas de teologia islâmica 
e árabe básico, abrindo as suas portas ao público às 
sextas-feiras – o dia de descanso muçulmano – a fim 
de combater a discriminação, a xenofobia e a associa-
ção desta comunidade ao terrorismo.10

Em Março de 2020, o Governo decretou uma emer-
gência sanitária devido à pandemia da COVID-19 e as 
Igrejas tomaram medidas preventivas, suspendendo 
as reuniões e actividades religiosas. As Missas passa-
ram a ser transmitidas online.11

Em Abril de 2020, foi criada uma comissão conjunta 
Governo-Igreja Católica para desenvolver protocolos 
para a reabertura de locais de culto e actividades pas-
torais. Os bispos também se comprometeram a colabo-
rar em campanhas de solidariedade a fim de ajudar os 
mais vulneráveis.12

Em Maio de 2020, os bispos apresentaram um proto-
colo para a abertura gradual dos locais de culto, “li-
gado às restrições de código de cores do Governo”.13 
Inicialmente, a abertura de cada local de culto exigiu 
a autorização prévia de uma “Comissão Diocesana” 
e, mais tarde, a aprovação do Comité Governamental 
para Operações de Emergência Nacional encarregado 
da crise.14

Em Agosto de 2020, a Assembleia Nacional do Equa-
dor aprovou a Lei Orgânica de Saúde. A Conferência 
Episcopal Católica do Equador criticou a lei, entre ou-
tras razões, por promover o aborto, violar o direito dos 
médicos à objecção de consciência e aprovar o uso 
de contraceptivos para menores sem o consentimento 
dos pais. Nesse sentido, apelou ao Governo para que 
vetasse a lei,15 o que o presidente fez em Setembro de 
2020. O presidente referiu ainda que a questão será 
revista no prazo de um ano.16

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Foram relatados episódios isolados de intolerância re-
ligiosa durante o período em consideração. Algumas 
comunidades empreenderam acções em prol da coe-
xistência religiosa. Os grupos religiosos são livres de 
expressar as suas opiniões. A situação não mudou em 
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relação ao período anterior e as perspectivas para o 
futuro são positivas. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Em 1997, quatro anos após a independência, a Assem-
bleia Nacional da Eritreia aprovou a Constituição do país. 
O artigo 19.º (n.º 1) afirma: “Cada pessoa deve ter direito 
à liberdade de pensamento, consciência e crença.” Além 
disso, acrescenta-se: “Cada pessoa deve ter a liberdade 
de praticar qualquer religião e de manifestar a sua práti-
ca.” O artigo 19.º (n.º 4) acrescenta ainda: “Toda a pessoa 
tem a liberdade de praticar qualquer religião e de manifes-
tar tal prática”.1

Contudo, a Constituição como tal nunca foi implementada 
e as autoridades governaram sempre por decreto. Num 
desses decretos, emitido em 1995, o Governo indicava 
que apenas quatro comunidades religiosas iam ser re-
conhecidas pelo Estado: a Igreja Ortodoxa Tewahedo da 
Eritreia, a Igreja Evangélica Luterana da Eritreia, a Igreja 
Católica e o Islamismo sunita.2 Outras religiões não são 
permitidas e são consideradas ilegais.3 Além disso, as re-
ligiões que são autorizadas a actuar fazem-no sob certas 
restrições.4

Em geral, o Governo mantém um forte controlo sobre to-
das as Igrejas cristãs, com algumas excepções, e sobre 

a comunidade muçulmana. O partido no poder, a Frente 
Popular para a Democracia e a Justiça (PFDJ), nomeia os 
principais líderes da comunidade muçulmana e da Igreja 
Ortodoxa. O Governo também paga os salários dos altos 
funcionários da Igreja e controla os seus meios de trans-
porte, incluindo as rações de combustível, bem como as 
suas actividades e recursos financeiros. Em contraparti-
da, a Igreja Católica e a Igreja Luterana têm mantido um 
certo grau de autonomia.

As quatro comunidades religiosas autorizadas do país 
ainda necessitam de autorização do Gabinete de Assun-
tos Religiosos para imprimir e distribuir literatura religiosa 
entre os seus fiéis.5 Os líderes religiosos e os meios de 
comunicação religiosos não estão autorizados a comen-
tar questões políticas. Para assegurar o cumprimento, to-
dos os anos o Gabinete dos Assuntos Religiosos reitera 
aos líderes da Igreja a disposição contida no decreto de 
1995 no que diz respeito às organizações religiosas.6 Os 
líderes religiosos são obrigados a apresentar semestral-
mente ao Governo relatórios sobre as suas actividades. O 
Gabinete também proíbe as quatro religiões reconhecidas 
de aceitarem fundos provenientes do estrangeiro, o que 
restringe os recursos financeiros a fundos gerados local-
mente e em geral limita as actividades religiosas ao culto. 
O decreto estabelece ainda que, se as Igrejas desejarem 
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ERITREA
dedicar-se a obras sociais, devem registar-se como ONG 
e conceder às autoridades a supervisão do seu financia-
mento do estrangeiro. 

O procedimento de registo que as comunidades religiosas 
não reconhecidas têm de seguir é complexo e deixa a 
porta aberta ao assédio dos grupos afectados. 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Devido às restrições governamentais, ao rigoroso controlo 
da comunicação social e a uma “sociedade extremamen-
te secreta”,7 é difícil encontrar informações fiáveis sobre 
a situação actual da liberdade religiosa na Eritreia. A fal-
ta de transparência do Governo e o medo de represálias 
para aqueles que testemunhariam torna igualmente difícil 
saber quantas pessoas foram presas por causa da sua 
fé. Aqueles que parecem sofrer mais, contudo, são mem-
bros dos grupos religiosos não reconhecidos – a maioria 
pertencente às comunidades pentecostal ou evangélica, 
embora também se saiba que os Muçulmanos sofrem de-
tenções e abusos – que relataram casos de detenção e 
morte na prisão devido a maus-tratos. Os observadores 
dos direitos humanos calculam que em 2018 cerca de 345 
líderes religiosos foram presos sem acusação ou julga-
mento e o número de fiéis leigos presos está estimado 
entre 800 e 2.000.8 Na prisão, é proibido “rezar em voz 
alta, cantar, pregar e possuir livros religiosos”.9

A maioria dos locais de culto não filiados nas quatro reli-
giões oficialmente registadas permaneceu fechada, ape-
sar de alguns grupos ortodoxos e judeus gregos não re-
gistados continuarem a utilizar vários edifícios religiosos 
existentes em Asmara.10

Os cristãos foram detidos apenas por se terem reunido e 
participado em cerimónias. A polícia realizou rusgas em 
casas prendendo crentes de religiões não reconhecidas 
que estavam reunidos para rezar. A libertação da prisão 
está condicionada ao repúdio da própria fé.11 Em Março 
de 2018, 35 cristãos mantidos na prisão durante quatro 
anos foram libertados sob certas condições, nomeada-
mente que “deixassem de assistir a encontros ou cultos 
das suas Igrejas”.12 A alguns foi dito que renunciassem à 
sua fé ou que se juntassem à Igreja Ortodoxa Eritreia. E 
que, se não o fizessem, seriam transferidos para um lugar 
com piores condições.13

Cerca de 53 testemunhas de Jeová foram detidas depois 
de se recusarem a renunciar à sua fé ou a fazer o servi-

ço militar.14 Um número não comunicado de muçulmanos 
também permaneceu detido depois de terem sido presos 
em protestos em Outubro de 2017 e Março de 2018, em 
Asmara.15 O Patriarca da Igreja Ortodoxa Eritreia, Abune 
Antonios, continuou em prisão domiciliária durante todo 
o ano de 2019, preso desde 2006 por protestar contra a 
interferência do Governo nos assuntos da Igreja.16

Em Outubro de 2017, um estabelecimento educativo priva-
do muçulmano, a Escola Secundária Islâmica al Diaa, foi 
encerrado pelas autoridades, provocando protestos sem 
precedentes na capital. O director, Haji Musa Mohammed 
Nur, juntamente com outros colegas, foi preso por se opor 
ao encerramento e morreu na prisão em Março de 2018. 
A escola foi mais tarde autorizada a reabrir.17

No Verão de 2019, cerca de 150 cristãos foram presos por 
causa da sua fé,18 os primeiros 70 a 23 de Junho de 2019, 
em Keren. Além dos 150, muitos mais foram levados pe-
rante um juiz para renunciarem à sua fé, mais especifica-
mente, para “renunciarem a Cristo”.19

Em Abril de 2020, 15 cristãos foram detidos durante um 
momento de oração numa casa privada na região de As-
mara. Foram colocados na prisão de Mai Serwa, conhe-
cida pelas suas condições desumanas.20 Em Junho de 
2020, um grupo de 30 cristãos e não cristãos foi detido no 
casamento de um casal cristão.21 

Numa declaração de Abril de 2020, Daniela Kravetz, Re-
latora Especial da ONU para os Direitos Humanos na 
Eritreia, relatou que só em 2019 mais de 200 indivíduos 
foram encarcerados devido à sua fé.22

Apesar de ser uma das quatro comunidades registadas, 
a Igreja Católica está também sob pressão e é frequente-
mente atacada. Em meados de Junho de 2019, os milita-
res da Eritreia encerraram à força mais de 20 estabeleci-
mentos de saúde católicos.23 De acordo com testemunhas 
locais, as autoridades destruíram janelas e portas e as-
sediaram o pessoal e os pacientes. Uma irmã francisca-
na, directora de um hospital no norte da Eritreia, foi presa 
quando resistiu ao encerramento.24

Em Setembro de 2019, as autoridades encerraram oito 
escolas, uma delas a conhecida Escola Católica Saint-Jo-
seph, na cidade de Keren.25 No mesmo mês, a Conferên-
cia Episcopal Católica escreveu uma carta ao ministro da 
Educação, Semere Re’esom, protestando contra o encer-
ramento de escolas católicas e referindo: “Se isto não é 
ódio contra a religião, o que é?”26

As autoridades disseram que as escolas cristãs e muçul-
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EA manas foram encerradas devido às regras adoptadas em 
1995 que limitaram as actividades das organizações reli-
giosas.27 Os observadores sugerem que o encerramento 
de clínicas e escolas é uma consequência de o Governo 
procurar o controlo exclusivo do sector social.28

Em Fevereiro de 2020, o Governo recusou a entrada no 
país a uma delegação da Igreja Católica da Etiópia.29 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora concedido o direito na Constituição, o Governo 
autoritário da Eritreia não permite a liberdade de crença 

religiosa e o país sofre um dos piores recordes de liberda-
de religiosa do mundo. As autoridades recusam à maio-
ria dos Eritreus os seus direitos civis e políticos e, como 
consequência, milhares estão a tentar emigrar. Com a 
repressão e detenção arbitrária de membros de grupos 
religiosos não reconhecidos e as crescentes restrições a 
grupos autorizados, de que é exemplo o recente encerra-
mento de escolas e centros de saúde católicos, a situação 
da liberdade religiosa é terrível e não parece susceptível 
de melhorar num futuro próximo.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 24.º (n.º 1) da Constituição garante a liberdade 
de “pensamento, consciência, crença e filiação religio-
sa”, bem como o direito a mudar de religião ou a não ter 
qualquer filiação religiosa.1 As pessoas têm o direito de 
praticar a sua fé em privado e em público, sozinhas ou 
com outros (artigo 24.º, n.º 2). Igrejas e comunidades re-
ligiosas podem gerir os seus próprios assuntos, incluindo 
a nomeação de clero, o estabelecimento de ordens reli-
giosas e o ensino da religião (artigo 24.º, n.º 3). Estes di-
reitos só podem ser restringidos “por lei, se tal medida for 
necessária numa sociedade democrática para proteger a 
ordem pública, a saúde, a moral, ou os direitos e liberda-
des de outrem” (artigo 24.º, n.º 4). Não existe religião ou 
ideologia de Estado (artigo 1.º, n.º 1).

A discriminação com base na religião ou fé é proibida (ar-
tigo 12.º, n.º 2) e a objecção de consciência ao serviço 
militar é protegida (artigo 25.º).

A lei da liberdade religiosa2 reitera muitos dos direitos 
acima mencionados (secções 1 e 2) e define o procedi-
mento de registo para as sociedades religiosas e Igrejas. 
Os grupos não são obrigados a registar-se no Ministério 

da Cultura, mas o Estado apenas reconhece os grupos 
registados (secção 4). O pedido de registo deve conter 
os documentos fundadores e operacionais da organiza-
ção, artigos básicos de fé, uma declaração de que a or-
ganização respeitará as leis e será tolerante com outras 
religiões, juntamente com declarações ajuramentadas de 
pelo menos 50 mil membros adultos que sejam cidadãos 
ou residentes permanentes da Eslováquia, demonstran-
do uma compreensão básica da religião e expressando o 
seu apoio ao seu grupo (secção 12).

A lei que rege os subsídios estatais foi alterada em 2019 
e entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2020.3 As socieda-
des religiosas e Igrejas não registadas podem registar-
-se como associações cívicas, mas não são oficialmente 
identificadas como grupos religiosos.4 O clero de grupos 
religiosos não registados não pode celebrar oficialmen-
te casamentos ou ministrar aos seus fiéis em prisões ou 
hospitais públicos.5

As 18 Igrejas e sociedades religiosas registadas são: Igre-
ja Apostólica, Comunidade Bahá’í, Irmandade da União 
Baptista, Adventistas do Sétimo Dia, Igreja da Irmandade, 
Igreja Hussita Checoslovaca, Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias, Igreja Evangélica da Confissão 
de Augsburgo, Igreja Evangélica Metodista, Igreja Católi-
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ca Grega, Congregações Cristãs, Testemunhas de Jeová, 
Igreja Nova Apostólica, Igreja Ortodoxa, Igreja Cristã Re-
formada, Igreja Católica Romana, Igreja Católica Antiga, 
e União Central das Comunidades Religiosas Judaicas.6

Devido ao pequeno número de membros, a comunidade 
muçulmana não tem sido capaz de se registar legalmente 
como sociedade religiosa. 

Em 2019, a lei que proíbe o enterro de pessoas mais cedo 
do que 48 horas após a morte foi alterada, com efeitos a 
partir de Janeiro de 2020, para permitir o enterro 24 horas 
após a morte.7 O autor da alteração à lei observou que os 
aderentes a algumas religiões tinham de violar as suas 
regras religiosas para cumprirem a regra das 48 horas.8

A educação religiosa das crianças até aos 15 anos é de-
terminada pelos seus pais ou tutores.9 A maioria das es-
colas ensina o Catolicismo, mas os pais podem solicitar 
que o ensino de outras religiões seja incluído. Todos os 
currículos devem ser consistentes com as directrizes do 
Ministério da Educação. As aulas de ética são disponibili-
zadas como alternativa à educação religiosa.10

O abate religioso de animais para obtenção de carne é 
permitido.11

O Código Penal12 proíbe o estabelecimento, apoio ou pro-
moção de um grupo, movimento ou ideologia que endos-
se o ódio religioso (secção 421) e expressões de simpatia 
por tal movimento ou ideologia (secção 422). A negação, 
justificação ou aprovação do Holocausto, dos crimes de 
um regime ou ideologia fascista ou comunista são ilegais 
(secção 422d). A difamação pública de um grupo de pes-
soas com base na sua religião ou não religiosidade (entre 
outras características) é um crime (secção 423) e o incita-
mento à violência ou ódio com base no mesmo é também 
proibido (secção 424).

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Segundo a Fundação para a Investigação Política, Eco-
nómica e Social (SETA), em 2019 “a islamofobia na Es-
lováquia manifestou-se principalmente nas redes sociais, 
em campanhas políticas” e na comunicação social. A Fun-
dação observou também que “a posição legislativa dos 
Muçulmanos [não] se deteriorou”.13 Em 2019, a Fundação 
Islâmica denunciou dois crimes de ódio anti-muçulmanos 
à Organização para a Segurança e Cooperação na Euro-
pa (OSCE): uma mulher turca muçulmana com um bebé 
foi agredida por um homem que usou o seu lenço islâmi-

co para lhe apertar o pescoço; um estudante muçulmano 
sírio foi atacado num autocarro.14 Em 2018 houve quatro 
crimes de ódio relatados à OSCE, todos eles envolvendo 
ataques a mulheres que usavam o lenço islâmico.15

Em Agosto de 2018, altos funcionários do Governo, in-
cluindo o presidente Andrej Kiska, juraram publicamente 
combater o anti-semitismo e a negação do Holocausto 
com “tolerância zero para o extremismo”, inclusive na In-
ternet.16 

Em Outubro de 2020, Marian Kotleba, líder do Partido 
Popular A nossa Eslováquia (Ľudová strana - Naše Slo-
vensko, ĽSNS), foi condenada a quatro anos de prisão 
após ter sido condenada por uso ilegal de símbolos neo-
nazis. Em 2017, tinha doado 1.488 euros (um número 
com um significado simbólico para os neonazis) a três 
famílias. O Supremo Tribunal rejeitou o pedido do procu-
rador-geral para a proibição do partido ĽSNS como grupo 
extremista neonazi.17

A 9 de Setembro de 2019, o primeiro-ministro Peter Pelle-
grini participou na cerimónia anual das Vítimas do Holo-
causto e da Violência Racial no Memorial do Holocausto 
em Bratislava.18 A comemoração em 2020 contou com a 
presença de funcionários do Governo e do partido da opo-
sição.19

Em 2019 foram relatados dois incidentes anti-semitas à 
OSCE.20 Em Dezembro de 2019, dois cemitérios judeus 
foram alvo de vândalos que derrubaram e danificaram um 
total de 80 lápides.21 Os esforços de restauro ocorreram 
em Abril de 2020, apoiados por pessoas de Israel, Áustria, 
Alemanha, Austrália e Suíça, além da Eslováquia.22

Durante a Primavera de 2020, devido ao surto da CO-
VID-19, o Governo eslovaco suspendeu as celebrações 
religiosas públicas e impôs medidas de controlo à entrada 
nos locais de culto durante seis semanas.23 Devido a um 
segundo surto de infecções em Setembro de 2020, o Go-
verno impôs novas medidas proibindo todos os eventos 
públicos, incluindo as cerimónias religiosas. A Conferên-
cia Episcopal Eslovaca criticou a medida como “despro-
porcionada”, considerando que apenas os bispos a deve-
riam impor. “Isto não é algo que o Estado possa fazer sem 
o seu consentimento”.24

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Parece não ter havido significativas restrições governa-
mentais novas ou acrescidas à liberdade religiosa durante 
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o período em análise. A retórica anti-semita e anti-muçul-
mana continua a ser um problema, particularmente na In-
ternet, mas a situação global da sociedade permanece 
estável.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição eslovena1 garante a liberdade religiosa e a sepa-
ração entre Igreja e Estado (artigo 7.º). Todos são iguais perante 
a lei e a todos são garantidos direitos e liberdades iguais (artigo 
14.º). O artigo 41.º protege a liberdade de consciência e prevê 
que “as crenças religiosas e outras podem ser professadas livre-
mente na vida privada e pública” e que os pais têm o direito de 
criar os seus filhos de acordo com as suas crenças. O incitamen-
to à discriminação religiosa ou ao ódio e à intolerância são proi-
bidos nos termos do artigo 63.º. A objecção de consciência ao 
serviço militar obrigatório é permitida nos termos do artigo 123.º.

A Lei da Liberdade Religiosa2 da Eslovénia reitera as protecções 
constitucionais e enumera ainda as liberdades religiosas indivi-
duais e colectivas, bem como o estatuto legal e os direitos das 
comunidades religiosas. O artigo 3.º proíbe “a discriminação com 
base na crença religiosa, expressão ou exercício de tal crença”. 
O artigo 5.º define Igrejas e comunidades religiosas como “orga-
nizações de benefício geral” e o artigo 29.º estipula que o Estado 
pode dar apoio material às comunidades religiosas registadas 
devido ao “benefício geral” que estas proporcionam. As Igrejas 
e comunidades religiosas não são obrigadas a registar-se (artigo 
6.º); contudo, o mesmo artigo exige que as actividades não de-

vem “entrar em conflito com a moral e a ordem pública”, enquan-
to o artigo 12.º proíbe a violência, o incitamento e a obtenção 
de lucros. O artigo 13.º declara que, para ser registada, uma co-
munidade religiosa deve ter actuado na Eslovénia durante pelo 
menos 10 anos e deve ter pelo menos 100 membros adultos.

De acordo com o Gabinete das Comunidades Religiosas, em 
2020 havia 56 comunidades religiosas registadas na Eslovénia, 
incluindo a Igreja Católica Romana, várias Igrejas Protestantes, 
Igrejas Ortodoxas (Sérvia, Copta e Macedónia), a Comunidade 
Judaica da Eslovénia, bem como vários grupos de muçulma-
nos, Bahá’ís, Budistas e Hindus. As Testemunhas de Jeová e os 
Cientologistas também foram registados.3

Em 2004, a Eslovénia ratificou um acordo de 2001 com a Santa 
Sé regulando questões legais entre o Estado e a Igreja Católica.4 

A Lei de Desnacionalização de 1991 regula o processo de recla-
mações de restituição de bens apreendidos depois de 1945 sob 
o antigo regime comunista da Jugoslávia.5 Contudo, esta lei não 
se aplica aos bens confiscados aos judeus pelos nazis, uma vez 
que foram confiscados antes de 1945 e a maioria da população 
judia local foi morta ou fugiu do país durante o Holocausto, os 
que fez com que essas propriedades ficassem “sem herdeiros”.6 
A Organização Mundial de Restituição Judaica e o Ministério da 
Justiça lançaram um projecto conjunto para determinar o âmbito 
de potenciais reclamações7 e as delegações destas organiza-
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ESLOVENIA
ções reuniram-se em Novembro de 2019.8

Em Setembro de 2020, a queixa apresentada pela Arquidiocese 
de Ljubljana ao abrigo da Lei de Desnacionalização para a de-
volução de propriedades no vale dos lagos Triglav, na cascata 
Savic e na costa do lago Bohinj foi rejeitada após muitos anos de 
litígio porque a propriedade tinha sido originalmente apreendida 
pelos nazis antes de 1945.9

Cinquenta anos após o pedido inicial ter sido feito, a primei-
ra mesquita de Ljubljana foi aberta a 3 de Fevereiro de 2020. 
Depois de receber permissão para iniciar em 2013, o projecto 
enfrentou oposição, bem como dificuldades financeiras. O Cen-
tro Cultural Islâmico custou 34 milhões de euros, dos quais 28 
milhões foram doados pelo Catar.10

Segundo o Departamento de Estado norte-americano, os gru-
pos muçulmanos e judeus continuaram a enfrentar dificuldades 
em circuncidar os rapazes e muitas vezes optaram pela realiza-
ção do procedimento na Áustria.11 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em 2019, a polícia registou dois crimes de ódio cometidos por 
“preconceito contra membros de outras religiões ou crenças”, 
de acordo com dados fornecidos à Organização para a Segu-
rança e Cooperação na Europa (OSCE).12 A Santa Sé relatou 

incidentes de ódio, incluindo o vandalismo repetido de igrejas e 
a destruição de cruzes à beira da estrada com explosivos.13 Não 
foram relatados crimes de ódio contra outros grupos religiosos 
por parte de organizações da sociedade civil.

Nenhum crime de ódio registado pela polícia foi relatado à OSCE 
relativo a 2018.  Organizações da sociedade civil muçulmana 
relataram alguns incidentes à OSCE em 2018,14 todos dirigidos 
a uma mesquita, como por exemplo a colocação de ossos de 
porco à entrada do edifício em Novembro de 2018.15 A Santa Sé 
relatou dois incidentes em 2018, incluindo ameaças de morte 
contra um representante da Igreja Católica eslovena.16

As restrições aos encontros religiosos públicos devido à pan-
demia do coronavírus em 2020 resultaram na suspensão dos 
serviços religiosos, inclusive durante o Ramadão, a Páscoa e a 
Páscoa Judaica. Os líderes dos principais grupos religiosos en-
corajaram os crentes a permanecerem em casa.17 A celebração 
do Eid pela comunidade islâmica em 2020 foi modificada para 
limitar as cerimónias de grupo a 50 pessoas.18

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Parece não ter havido significativas restrições governamentais 
novas ou acrescidas à liberdade religiosa durante o período em 
análise.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 16.º da Constituição de 19781 protege a liberdade 
religiosa e de culto. Este direito fundamental é regulado 
pela Lei Orgânica 7/1980 sobre a Liberdade Religiosa,2 
o Decreto Real 594/2015 (3 de Julho) sobre Entidades 
Religiosas,3 o Decreto Real 932/2013 (29 de Novembro) 
sobre o Comité Consultivo da Liberdade Religiosa,4 o De-
creto Real 589/1984 (8 de Fevereiro) sobre as Fundações 
Religiosas da Igreja Católica,5 e o Decreto Real 593/2015 
(3 de Julho) que regulamenta a Declaração do Estatuto 
Jurídico das Confissões Religiosas em Espanha.6

Outras leis que afectam directa ou indirectamente a liber-
dade religiosa são a Lei Orgânica 1/2002 sobre o Direito 
de Associação,7 a Lei Orgânica 2/2006 sobre a Educa-
ção,8 a Lei Orgânica 10/1995 sobre o Código Penal,9 a Lei 
Orgânica 8/2013 sobre a Melhoria da Qualidade Educa-
tiva10 e a Lei Orgânica 6/2001 sobre as Universidades.11

A 28 de Julho de 1976, a Espanha e a Santa Sé iniciaram 
o reforço das suas relações, processo que culminou nos 
acordos de 3 de Janeiro de 1979 sobre questões jurídi-
cas, económicas e culturais, incluindo a assistência reli-
giosa nas Forças Armadas e o serviço militar dos mem-

bros do clero.12

O Governo espanhol também chegou a acordos com as 
outras religiões do país através das seguintes peças le-
gislativas: a Lei 24/1992 que aprova o Acordo de Coope-
ração com a Federação de Entidades Religiosas Evangé-
licas de Espanha,13 a Lei 25/1992 que aprova o Acordo de 
Cooperação com a Federação de Comunidades Israelitas 
de Espanha,14 e a Lei 26/1992 que aprova o Acordo de 
Cooperação com a Comissão Islâmica de Espanha.15

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em 2019 e 2020 foi relatado um número semelhante de 
actos de vandalismo contra igrejas e propriedades da 
Igreja Católica aos ocorridos em anos anteriores, incluin-
do, entre outros, profanações, roubos e grafitti. 

Os ataques físicos não foram incidentes isolados, uma 
vez que ocorreram em praticamente todas as regiões es-
panholas e, ao abrigo da lei espanhola, podiam ser classi-
ficados como crimes de ódio.

Os graffiti ofensivos nas paredes exteriores e fachadas 
de igrejas e edifícios religiosos foram a infracção mais co-
mum, pintados nas maiores ou mais arquetípicas igrejas, 
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ESPANHA
como a fachada da Catedral de Santiago de Compostela16 
em Março de 2019, mas também em edifícios mais pe-
quenos, incluindo o Convento das Clarissas em Almería.17 
Na maioria dos casos, os perpetradores destes actos de 
vandalismo continuam a ser desconhecidos.

É também importante referir actos de profanação do 
Santíssimo Sacramento, com hóstias consagradas 
roubadas ou danificadas em províncias como Cuenca18 e 
Jaén,19 só para citar algumas, bem como ataques físicos 
contra sacerdotes, embora sem consequências graves, 
como foi o caso de Palma de Maiorca, em Abril de 2019.20

Estes actos de vandalismo e insultos verbais na comuni-
cação social tenderam a aumentar significativamente em 
relação aos feriados cristãos como o Natal,21 o Domingo 
de Ramos,22 o Domingo de Páscoa e o Corpo de Deus. 
Vários ataques verbais e actos de vandalismo23 foram re-
latados a 8 de Março de 2020, Dia Internacional da Mu-
lher, contra igrejas24 e seus representantes.25

O desenvolvimento mais significativo nos últimos anos 
tem a ver com as reformas educativas em curso pros-
seguidas pelo actual Governo de coligação espanhol 
(PSOE-Unidas Podemos), no qual, pela primeira vez 
numa democracia, a sociedade civil, mais particularmente 
a sua comunidade de educadores, foi excluída dos deba-
tes no Parlamento.26

A ministra da Educação, Isabel Celaá, afirmou publica-
mente que os pais não tinham o direito constitucional de 
escolher a educação religiosa dos seus filhos,27 apesar de 
este princípio estar consagrado no artigo 27.º (n.º 3) da 
Constituição.28

Organizações de pais, associações patronais e escolas 
privadas e os seus principais sindicatos uniram forças 
para se oporem directamente a esta nova lei, porque ela 
viola a liberdade de escolha e impõe um modelo único de 
educação.29 

A nova lei da educação também impossibilita a educa-
ção privada subsidiada.30 Até à data, a noção de “procura 
social” teve em conta a decisão das famílias na escolha 
de uma determinada escola para os seus filhos,31 mas a 
partir de agora apenas o Estado realizará acordos com os 
estabelecimentos de ensino.

A lei também retira à religião o valor académico como dis-
ciplina, apesar de o seu ensino nas escolas estar abran-
gido pelo Acordo entre a Espanha e a Santa Sé.32 Segun-
do o projecto de lei, as aulas de religião deixarão de ser 
obrigatórias e as notas deixarão de contar para o acesso 

à universidade ou a bolsas de estudo.33 Além disso, os es-
tudantes que não escolham esta disciplina não serão obri-
gados a inscrever-se numa disciplina comparável, como é 
actualmente o caso.

A Conferência Episcopal Espanhola pronunciou-se em 
inúmeras ocasiões alertando para os reveses da liber-
dade religiosa e da liberdade de educação. O secretário-
-geral da conferência, Arcebispo Luis Argoello, declarou 
que estas propostas “põem fim à liberdade dos pais de 
escolherem para os seus filhos uma educação que esteja 
de acordo com as suas convicções morais e religiosas”.34 
Apelando a um pacto educativo, a conferência apresen-
tou uma proposta sobre o tema da religião.35 Na altura 
em que o presente relatório foi redigido, o projecto de lei 
ainda se encontrava no Parlamento.

Durante os últimos dois anos, a Igreja Católica tem sido 
objecto de uma campanha política relacionada com uma 
isenção histórica do Imposto Predial (Impuesto de Bie-
nes Inmuebles ou IBI) sobre os seus bens imobiliários, 
normalmente atribuída a todas as instituições, organiza-
ções, partidos políticos e associações que tenham um fim 
social. O partido Unidas Podemos apresentou propostas 
nos parlamentos regionais36 e nas câmaras municipais de 
Cádis,37 Saragoça38 e Valência,39 entre outras, bem como 
no Parlamento Europeu,40 para forçar a Igreja Católica a 
pagar o IBI. Até à data, a iniciativa não teve sucesso. 

Numa plataforma política acordada conjuntamente, os 
dois partidos de esquerda no poder, o Partido Socialista 
Operário Espanhol (PSOE) e o Partido Unidas Podemos, 
continuam a insistir em alterações a esta lei, supostamen-
te para “facilitar a recuperação desses bens indevidamen-
te registados pela Igreja com base no privilégio de registar 
bens no Registo Predial a partir de simples declarações 
dos seus próprios membros”.41 Apesar de repetidos pedi-
dos, o Governo ainda não publicou a lista de quase 35 mil 
propriedades registadas pela Igreja Católica entre 1998 e 
2015.42

Em 2020, um relatório provisório do Tribunal de Contas 
acusou a Igreja Católica de não cumprir a lei no que diz 
respeito à forma como utilizava o dinheiro dos impostos 
recebidos. Meses mais tarde, o tribunal rectificou a sua 
posição.43

Relativamente aos efeitos da pandemia do coronavírus 
na liberdade religiosa, a questão principal foi o facto de 
terem sido impostas medidas mais restritivas aos serviços 
religiosos do que a outras actividades cívicas. Por exem-
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plo, durante o confinamento em Barcelona, o Governo 
catalão (Generalitat) só permitiu que um máximo de 10 
pessoas participassem numa Missa fúnebre em Julho de 
2020 na Basílica da Sagrada Família, enquanto um dia 
antes, os turistas eram autorizados a entrar na Basílica 
até 50% da sua capacidade. A Arquidiocese de Barcelona 
celebrou o funeral a 23% da sua capacidade.44 Depois de 
apresentar um processo contra a Igreja em Barcelona, as 
autoridades catalãs aumentaram mais tarde a capacidade 
permitida para um terço para as celebrações eucarísticas.

Em Ibiza, as autoridades sanitárias encerraram duas pa-
róquias numa área restrita. A diocese local descreveu a 
medida como um ataque à liberdade religiosa e apresen-
tou recurso da decisão.45 Em Salamanca e Valladolid, o 
número de pessoas autorizadas a participar nos serviços 
religiosos foi limitado a 25 pessoas durante o surto da 
COVID-19, o que a Igreja considerou desproporcionado.46 
A participação acabou por ser permitida até um terço da 
sua capacidade.

Pela primeira vez, em vez de um funeral de Estado re-
ligioso para os mais de 40 mil espanhóis que morreram 
devido à pandemia do coronavírus, o Governo realizou 
uma “cerimónia de Estado civil”, um tributo secular em 
sua memória.47

Em relação ao Islamismo, o último relatório do Observató-
rio Andaluz da União das Comunidades Islâmicas de Es-
panha48 destacou o crescimento da “islamofobia” na Inter-
net e ainda mais na comunicação social, especialmente 
contra as mulheres que usam hijabs. De um modo geral, 
os meios de comunicação social mantêm estereótipos e 
preconceitos alegadamente usando expressões jornalísti-
cas que demonstram “falta de conhecimento sobre o Isla-
mismo” ou implicam “conotações negativas”.49

Os Muçulmanos e os seus bens continuaram a ser alvo de 
ataques violentos. Críticos observaram que, nas escolas, 
o Islamismo foi tratado sem a devida clareza, enquanto 
as autoridades municipais ainda não deram aos muçul-
manos espaço para os seus locais de culto e cemitérios. 

De acordo com a Federação de Comunidades Judaicas 
de Espanha, as acções anti-semitas continuam inaltera-
das como nos anos anteriores. A Internet e a comunica-
ção social tornaram-se plataformas onde o ódio e a re-
jeição dos Judeus são expressos com maior frequência 
e impunidade.50 Ainda assim, em 2019, a polícia relatou 
apenas um ataque físico contra uma mulher. Numa nota 
positiva, a Espanha aceitou a noção de anti-semitismo tal 
como definida pela Aliança Internacional para a Memória 
do Holocausto.51

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora a liberdade religiosa esteja garantida em Espa-
nha, existe uma grande preocupação quanto ao interesse 
do actual Governo em mudar a natureza não confessional 
do Estado, tal como reconhecida na Constituição, para a 
de um Estado laico.52

Propostas que incluem a reforma da lei da educação com 
impacto na liberdade dos pais de escolherem uma educa-
ção para os seus filhos de acordo com as suas convicções 
religiosas, e a exclusão da religião como disciplina do cur-
rículo académico, são condições indicativas de uma res-
trição à liberdade religiosa e de falta de pluralismo, ambas 
uma preocupação numa democracia madura.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Em Abril de 2018, através da aprovação de uma lei pelo 
Rei Mswati III, o último monarca absoluto de África, este 
pequeno país da África Austral rodeado por terra mudou 
oficialmente o seu nome de Reino da Suazilândia para 
Reino de Eswatini1 (Reino dos Suazis).

Embora Eswatini seja um país com diversidade de re-
ligiões, a vasta maioria da população é constituída por 
cristãos. As Igrejas africanas independentes estão repre-
sentadas, além dos Protestantes, Anglicanos e Católicos. 
Crê-se que cerca de 40% da população pratica uma mis-
tura entre ritos cristãos e ritos africanos tradicionais. Esta 
forma híbrida é referida como Sionismo africano.2

A Constituição de 2005 reconhece e protege a liberdade 
religiosa. O n.º 2 do artigo 20.º afirma: “[...] uma pessoa 
não pode ser discriminada por motivos de género, raça, 
cor, origem étnica, tribo, nascimento, credo ou religião, ou 
por situação social ou económica, opinião política, idade 
ou deficiência”.3  O n.º 3 do mesmo artigo refere que a dis-
criminação “significa dar tratamento diferente a pessoas 
diferentes”. O n.º 1 do artigo 23.º inclui o direito à “liber-
dade de pensamento, consciência e religião”. A Constitu-

ição também protege a “liberdade de culto, sozinho ou em 
comunidade” (artigo 23.º, n.º 2).4

Os chefes das aldeias exercem grande influência sobre 
a população. Enquanto representantes do rei, controlam 
efectivamente o Governo local. São também eles que 
aprovam a construção de edifícios religiosos. Alegad-
amente, o direito a um julgamento justo não é respeita-
do pelos tribunais tradicionais, à frente dos quais estão 
muitas vezes estes chefes das aldeias.5 Por isso, é difícil 
avaliar a situação da liberdade religiosa no país apenas 
com base na Constituição. 

As comunidades que se definem como cristãs devem 
apresentar o pedido de registo a uma das três asso-
ciações nacionais interconfessionais: a Liga das Igrejas, a 
Conferência de Igrejas de Eswatini e o Conselho de Igre-
jas de Eswatini. Na sequência desse pedido podem obter 
uma recomendação para o registo estatal e registar-se 
junto do Ministério da Justiça.6 O Conselho de Igrejas de 
Eswatini inclui anglicanos, menonitas, episcopalianos, 
metodistas e sionistas africanos. A Igreja Católica tem es-
tatuto de observadora neste Conselho.7 A Liga das Igrejas 
inclui a Comunidade Sionista e outras Igrejas africanas 
independentes.8 A Conferência de Igrejas de Eswatini rep-
resenta os Evangélicos.9 As três organizações trabalham 
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em conjunto em projectos de desenvolvimento rural e em 
assuntos gerais da missão.

A educação religiosa é uma disciplina obrigatória nas es-
colas primárias e secundárias.10 Em Janeiro de 2017, foi 
publicado um decreto que exigia que as escolas públicas 
disponibilizassem apenas o ensino do Cristianismo. As re-
ligiões como o Islamismo e o Judaísmo foram excluídas 
do programa de estudos e os manuais escolares apenas 
mencionam a Bíblia.11 

Os únicos grupos religiosos de jovens autorizados nas 
escolas são cristãos. Sexta-feira Santa, Segunda-feira de 
Páscoa, Dia da Ascensão e Natal são feriados nacionais.12

Muitas das actividades religiosas cristãs são apoiadas 
pelo Governo e pela família real de Eswatini. A rádio e 
a televisão estatais emitem gratuitamente programação 
religiosa cristã. Os grupos não cristãos solicitaram o mes-
mo privilégio, que lhes foi negado durante anos, pelo que 
deixaram de pedir espaço gratuito de emissão.13

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O presidente do Conselho Municipal Sandlane Zwane foi 
acusado de comportamento xenófobo em relação à co-
munidade muçulmana após rejeitar o seu pedido de con-
strução de uma mesquita.14

Esforços para criar um banco cristão têm aumentado à 
medida que a comunidade cristã aspira a desempenhar 
um papel mais importante na economia do país.15

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Em geral, as relações entre grupos religiosos são pací-
ficas e é pouco provável que isso vá mudar num futuro 
próximo. Durante a pandemia da COVID-19 em 2020, 
várias comunidades muçulmanas consideraram o con-
finamento como uma ameaça à sua liberdade religiosa, 
mas a emergência sanitária não parece ter afectado neg-
ativamente a coexistência e harmonia inter-religiosa.

NOTAS
1  “Swaziland king renames country ‘the Kingdom of eSwatini’”, BBC, 19 de Abril de 2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-43821512 
(acedido a 11 de Agosto de 2020). 

2  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Eswatini”, Report on International Religious Freedom for 2018, Departamento de 
Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/eswatini/ (acedido a 6 de Agosto de 2020).

3  Swaziland 2005, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Swaziland_2005?lang=en (acedido a 21 de Outubro de 
2019).

4  Ibid.

5  “Freedom in the World 2018 - Swaziland”, Freedom House, 27 de Agosto de 2018, https://www.refworld.org/docid/5b8d24af26.html (ace-
dido a 21 de Fevereiro de 2020). 

6  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, op. cit.
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8  League of African Churches, Wikipedia (em sueco), https://sv.wikipedia.org/wiki/League_of_African_Churches (acedido a 21 de Outubro 
de 2019).
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ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A primeira emenda da Constituição dos EUA garante a 
liberdade religiosa, afirmando que “o Congresso não fará 
nenhuma lei relativa ao estabelecimento de uma religião 
ou à proibição do livre exercício desta.”1 A 14.ª emenda da 
Constituição garante a protecção igual das leis e o direito 
ao procedimento adequado para “todas as pessoas nasci-
das ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua 
jurisdição”, incluindo todas as pessoas religiosas e não 
religiosas.2 O artigo 6.º da Constituição diz que “nenhum 
teste religioso pode alguma vez ser exigido como qualifi-
cação para qualquer cargo ou lugar público nos Estados 
Unidos”.3 As constituições dos 50 Estados têm mandatos 
semelhantes.

Colectivamente, estas disposições constitucionais esta-
duais e federais garantem o exercício livre da religião a 
todos os indivíduos e comunidades religiosas e proíbem 
uma religião estabelecida. A Declaração de Direitos fede-
ral e as várias declarações de direitos estaduais servem 
o mesmo fim: garantir que os indivíduos e os grupos têm 
soluções legais quando os governos usurpam direitos 
fundamentais específicos que existem antes do Estado e, 

por isso, não são criados pelo Estado. O primeiro desses 
direitos é o livre exercício da religião. O papel do Gover-
no é reconhecer, proteger e encorajar o livre exercício da 
religião na vida pública, em parte proibindo o estabeleci-
mento estatal da religião.

Além das disposições constitucionais acima identificadas, 
os seguintes estatutos, listados por ordem cronológica, 
estão incluídos no quadro legal da liberdade religiosa nos 
Estados Unidos:

– A Lei dos Direitos Civis de 1964 proíbe a discriminação 
“com base na raça, cor, religião, origem ou sexo”. O n.º 7 
desta lei “requer que os empregadores acomodem razoa-
velmente as práticas religiosas sinceras dos candidatos e 
colaboradores, excepto se isso impuser dificuldades ina-
ceitáveis no funcionamento do negócio do empregador”.4

– A Lei da Restauração da Liberdade Religiosa de 1993 
afirma que “o Governo não irá sobrecarregar substancial-
mente o exercício da religião de uma pessoa mesmo que 
essa carga resulte de uma regra de aplicabilidade geral”.5 
Os únicos casos em que o Governo está autorizado a “so-
brecarregar substancialmente o exercício da religião de 
uma pessoa” é se “a aplicação da carga à pessoa (1) for 
no cumprimento de um interesse premente do Governo; e 
(2) for o meio menos restritivo para cumprir esse interesse 
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premente do Governo”.6 Vinte e um estados também pro-
mulgaram Leis da Restauração da Liberdade Religiosa.7

– A Lei do Uso Religioso da Terra e das Pessoas Institu-
cionalizadas de 2000 proíbe regulamentação de uso dis-
criminatório da terra contra “uma pessoa, incluindo uma 
assembleia ou instituição religiosa” e garante o livre exer-
cício da religião às pessoas institucionalizadas.8 

Nos últimos dois anos, houve uma série de decisões ju-
diciais significativas no Supremo Tribunal dos Estados 
Unidos que reafirmaram a primazia da liberdade religio-
sa no direito americano, mas surgiram algumas fracturas 
significativas.

No processo Espinoza v. Montana Department of Reve-
nue, o Supremo Tribunal decidiu a 30 de Junho de 2020 
contra o Departamento Fiscal de Montana e a favor dos 
pais que enviaram os seus filhos para uma escola religio-
sa que o Estado considerou não poder beneficiar de cré-
ditos fiscais ao abrigo do Programa de Bolsas de Estudo 
do Montana com Crédito Fiscal.9 O Estado citou um esta-
tuto anti-religioso do séc. XIX conhecido como a Emenda 
Blaine que proíbe o Estado de prestar ajuda directa ou 
indirecta a escolas religiosas. As Emendas Blaine esta-
vam em vigor em 37 constituições estatais e tiveram a 
sua origem em preconceitos e campanhas anti-católicas 
do séc. XIX, realizadas em todos os Estados Unidos, para 
assegurar que nenhum financiamento público fosse para 
as escolas católicas.10 A decisão do Supremo Tribunal em 
Espinoza tornou efectivamente as emendas Blaine letra 
morta e constituiu uma vitória significativa para a liberda-
de religiosa.

A decisão no processo American Legion v. American Hu-
manist Association tratou da campanha de 2014 da Asso-
ciação Humanista Americana para que fosse retirado um 
memorial de guerra sob a forma de uma cruz cristã de 
um local em Bladensburg, Maryland. O caso foi um teste 
à cláusula de não estabelecimento na Primeira Emenda 
da Constituição dos Estados Unidos. Na sua decisão de 
20 de Junho de 2019 a favor da Legião Americana, que 
defendeu a Cruz de Bladensburg e anulou uma decisão 
do Tribunal da Quarta Circunscrição, os juízes argumen-
taram que “destruir ou desfigurar a Cruz que permaneceu 
intacta durante quase um século não seria neutro e não 
fomentaria os ideais de respeito e tolerância consubstan-
ciados na Primeira Emenda”.11

A decisão conjunta do Supremo Tribunal nos processos 
Our Lady of Guadalupe School v. Morrissey-Berru e St. 

James School v. Biel tratou do que é referido como a “ex-
cepção ministerial” que assegura que as escolas religio-
sas têm o direito de determinar quem empregam como 
professores. Os dois casos envolviam professores cujos 
contratos não tinham sido renovados pelas duas escolas 
primárias católicas em questão devido a mau desempe-
nho. Os professores processaram as escolas, mas na sua 
decisão de 8 de Julho de 2020, os juízes anularam as 
decisões dos tribunais inferiores a favor dos professores 
e mantiveram a excepção ministerial segundo a qual o 
Governo não pode controlar quem as escolas religiosas 
contratam para ensinar os seus alunos.12 Esta decisão 
manteve o princípio da liberdade das escolas religiosas.

Numa longa saga judicial envolvendo as Irmãzinhas dos 
Pobres, uma ordem religiosa católica que está ao serviço 
dos pobres, dos doentes e dos moribundos, o Supremo 
Tribunal deliberou a 8 de Julho de 2020, numa decisão 
memorável de 7-2, a favor do livre exercício da religião.13 
Os juízes decidiram que as Irmãzinhas não deveriam ser 
obrigadas pelo Departamento Federal de Saúde e Servi-
ços Humanos (HHS) a financiar serviços de contracepção 
através do seguro de saúde fornecido pelo empregador. 
As Irmãzinhas travaram repetidas batalhas legais em vá-
rios estados para obter uma isenção religiosa, um direi-
to que acabou por ser confirmado por uma decisão do 
Supremo Tribunal em 2016 e confirmado através de uma 
alteração ao mandato do HHS em 2017.14 A Pensilvânia 
processou o Governo federal para retirar a isenção religio-
sa às Irmãzinhas dos Pobres. Nas batalhas judiciais que 
se seguiram, duas decisões foram contra as Irmãzinhas, 
até que o seu direito à liberdade religiosa foi confirmado 
em Julho de 2020 pelo Supremo Tribunal.15 Ao comentar 
a decisão, o Becket Fund, um grupo de defesa dos direi-
tos religiosos, declarou: “Ganhar os casos do mandato do 
HHS estabelece um precedente importante, confirmando 
que as agências federais não podem forçar desnecessa-
riamente as pessoas religiosas a violarem as suas cren-
ças a fim de promover um objectivo do Governo”.16

No processo Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil 
Rights Commission, o Supremo Tribunal dos Estados 
Unidos decidiu sobre um caso altamente publicitado que 
colocava os direitos de livre exercício de um pasteleiro 
cristão devoto, Jack Philips, contra os direitos civis de um 
casal do mesmo sexo no Colorado. O casal do mesmo 
sexo tinha pedido a Philips que fizesse um bolo para a 
cerimónia do seu casamento. Philips recusou-se, decla-
rando que isso ia contra as suas crenças como cristão. O 
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casal apresentou queixa de discriminação com base na 
orientação sexual, um motivo proibido, através da Comis-
são de Direitos Humanos do Colorado. Na sequência das 
conclusões da Comissão e do Tribunal de Recurso do Co-
lorado de que os direitos civis do casal foram violados, o 
Supremo Tribunal decidiu que as objecções religiosas ao 
casamento entre pessoas do mesmo sexo são opiniões 
protegidas e que, “ao abrigo da Cláusula de Exercício Li-
vre, um Estado tinha o dever de não basear leis ou re-
gulamentos na hostilidade a uma religião ou a um ponto 
de vista religioso. A Cláusula de Exercício Livre impedia 
mesmo desvios subtis da neutralidade em assuntos de 
religião”.17

A decisão sobre a Masterpiece Cakeshop foi amplamente 
retratada como uma vitória na chamada Guerra da Cultu-
ra entre conservadores religiosos e progressistas liberais 
que tem dominado a política e a cultura norte-americana 
durante a maior parte dos últimos 40 anos. Este conflito 
encontrou mais expressão judicial na decisão do Supremo 
Tribunal no processo Bostock v. Clayton County que abor-
dou se o termo “sexo” na Lei dos Direitos Civis de 1964 in-
corpora a orientação sexual como um motivo proibido de 
discriminação.18 O tribunal decidiu que a Lei deveria ser 
interpretada como tal, anulando assim as decisões dos tri-
bunais inferiores contra Gerald Bostock, um homem com 
atracção pelo mesmo sexo que contestou a sua demissão 
do seu emprego no Condado de Clayton, Geórgia.19 Este 
caso foi amplamente visto entre os progressistas liberais 
como uma vitória para o movimento LGBTQ e entre mui-
tos comentadores religiosos como abrindo a porta à impo-
sição de uma antropologia e ideologia particular sobre as 
instituições religiosas.20

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O Relatório Estatístico de Crimes de Ódio do Federal 
Bureau of Investigation (FBI) de 2018 mostra que 1.419 
incidentes de “crimes de ódio motivados pela violência 
religiosa” foram relatados pela polícia em 2018.21 Isto re-
presenta um aumento em relação aos 1.273 incidentes 
reportados em 2016.22 Cerca de 59% dos crimes foram 
classificados como anti-semíticos, enquanto aproximada-
mente 13% foram classificados como anti-islâmicos, um 
aumento e uma diminuição significativos, respectivamen-
te, em relação aos números de 2016.23

Estes números ilustram uma tendência profundamente 
preocupante nos Estados Unidos, nomeadamente o nú-

mero crescente de incidentes anti-semitas, muitos dos 
quais violentos. De facto, os crimes de ódio anti-semi-
ta surgem em primeiro lugar depois dos crimes de ódio 
contra os negros.24 De acordo com dados da Liga Anti-
-Difamação (ADL), os ataques anti-semitas em 2019 fo-
ram os mais registados desde que os primeiros registos 
foram feitos em 1979.25 A ADL relatou 2.100 incidentes de 
agressão, vandalismo e assédio contra judeus e institui-
ções judaicas em 2019, o que representa um aumento de 
56% em agressões e um aumento de 12% em incidentes 
gerais desde 2018.26

A 27 de Outubro de 2018, um homem entrou na Sinagoga 
da Árvore da Vida em Pittsburgh, Pensilvânia, durante os 
serviços religiosos de sábado de manhã. Depois de gritar 
“morram todos os judeus”, abriu fogo sobre a congrega-
ção, matando 11 pessoas e ferindo outras seis.27 A 27 de 
Abril de 2019, um jovem entrou na Sinagoga de Chabad 
Poway em Poway, Califórnia, e abriu fogo, matando uma 
pessoa e ferindo três no último dia da Páscoa Judaica.28 
A 20 de Novembro de 2019, um judeu ortodoxo foi esfa-
queado repetidamente por um assaltante enquanto cami-
nhava para as orações matinais em Monsey, Nova Iorque, 
uma área com uma grande população hassídica.29

A 10 de Dezembro de 2019, dois membros de um gru-
po israelita hebreu negro que professa crenças anti-se-
mitas entraram no supermercado JC Kosher na cidade 
de Jersey e dispararam tiros, matando três pessoas. Os 
assaltantes barricaram-se dentro da loja e, depois de se 
envolverem num tiroteio com a polícia, foram mais tarde 
encontrados mortos.30

A 28 de Dezembro de 2019, uma festa Hanukkah na casa 
de um rabino hassídico local em Monsey, Nova Iorque, foi 
interrompida por um homem que empunhava uma faca 
grande. O homem esfaqueou e feriu aleatoriamente cinco 
pessoas.31

A “American Muslim Poll 2019” do Institute for Social 
Policy and Understanding reportou que o índice de isla-
mofobia, que mede o nível de apoio a cinco estereótipos 
públicos negativos de muçulmanos, testemunhou um au-
mento de 24 para 28.32 No seu rastreio dos grupos de 
ódio nos Estados Unidos, o Southern Poverty Law Center 
(SPLC) identificou 84 grupos anti-muçulmanos a actuar 
em 2019.33 [Para sua informação: O SPLC, segundo mui-
tas pessoas, é uma fonte tendenciosa e não fidedigna].

A 24 de Março de 2019, um incendiário desenhou graffiti 
numa mesquita em Escondido, Califórnia, referindo-se ao 
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ataque à mesquita de Christchurch na Nova Zelândia, e 
depois ateou um incêndio que queimou parte do exterior 
da mesquita.34 A 12 de Maio de 2019, no início do mês 
islâmico do Ramadão, um incendiário ateou um incêndio 
que danificou gravemente uma mesquita em New Haven, 
Connecticut, deixando-a inutilizável.35 A 28 de Abril de 
2020, a polícia em Cape Girardeau, Missouri, acusou um 
homem de estar relacionado com um incêndio numa mes-
quita local no início do Ramadão, a 24 de Abril. O homem 
em questão já tinha um registo de vandalismo em mesqui-
tas. Os danos na mesquita foram declarados como “perda 
total”.36

Na primeira metade de 2020, houve uma série de ata-
ques a igrejas e locais religiosos católicos. Na sequência 
do movimento Black Lives Matter e dos protestos contra 
o alegado racismo sistémico nos Estados Unidos, foram 
vandalizadas inúmeras estátuas de São Junípero Serra, o 
missionário franciscano do séc. XVIII na Califórnia. A 13 
de Agosto de 2020, uma estátua do santo foi destruída em 
frente ao Serra Retreat Center, em Malibu.37 A 4 de Julho 
de 2020, outra estátua do santo foi derrubada por manifes-
tantes em Capitol Park, em frente do capitólio estadual da 
Califórnia.38 Durante a semana de 10 de Agosto de 2020, 
a estátua do santo localizada em frente à Missão de San 
Fernando em Mission Hills foi vandalizada com tinta ver-
melha nas mãos e a palavra “assassino” foi pintada com 
spray no monumento.39 Durante um protesto de 10 de Ju-
nho de 2020 pelas ruas de Santa Cruz, os manifestantes 
vandalizaram a Missão de Santa Cruz, com 230 anos de 
idade, pintando obscenidades com spray nas paredes da 
missão e numa placa histórica nas proximidades.40

Outros ataques às igrejas católicas no auge do movimen-
to Black Lives Matter e protestos relacionados incluem a 
pintura com spray da palavra “ídolo” numa estátua da Vir-
gem Maria em frente da Escola Preparatória da Catedral 
em Queens, Nova Iorque, a 10 de Julho de 2020.41 A 11 
de Julho de 2020 em Ocala, Florida, um homem passou 
com a sua carrinha à frente da Igreja Queen of Peace, 
espalhou gasolina no átrio e pegou-lhe fogo, causando 
grandes danos.42 Também a 11 de Julho, a Missão San 
Gabriel Arcángel, fundada em 1771, em Los Angeles foi 
alvo de fogo posto que destruiu o telhado de madeira e 
causou mais danos ao edifício.43 Mais uma vez, a 11 de 
Julho, a estátua da Virgem Maria na Igreja de St. Ste-
phen’s em Chattanooga, Tennessee, foi arrancada do seu 
pedestal e a cabeça cortada. A 15 de Julho de 2020, vá-
rios símbolos satânicos e anarquistas foram pintados com 

spray nas portas da Igreja de St. Joseph em New Haven, 
Connecticut.44

COVID-19

A pandemia da COVID-19 trouxe várias formas e níveis 
de restrições ao culto público em todos os Estados Uni-
dos, com início em Março de 2020. Estas restrições foram 
aplicadas a nível municipal, distrital e estatal, com agên-
cias do Governo dos EUA a desempenhar um papel de 
liderança a nível nacional. No entanto, a Administração 
Trump colocou muito poucas (ou nenhumas) restrições ao 
culto. A severidade das restrições dependia de uma varie-
dade de factores, incluindo o número de casos numa de-
terminada área, a capacidade do sistema de saúde, etc.

Existem inúmeros casos documentados e não documen-
tados de excesso de acção governamental na restrição da 
prática religiosa, mesmo quando as comunidades religio-
sas estavam a respeitar as restrições de saúde pública. 
Há também inúmeros exemplos de desigualdade entre a 
forma como os locais de culto eram tratados em relação a 
outros espaços públicos fechados, além da desigualdade 
entre jurisdições. 

As comunidades religiosas responderam de várias formas 
às restrições, incluindo com acções judiciais e, em alguns 
casos, desobediência civil. Abaixo encontra-se apenas 
uma pequena amostra de incidentes relacionados com 
a COVID-19 com impacto na liberdade religiosa. Várias 
ONG começaram a documentar estes casos.

A 24 de Abril de 2020, a Alliance for Defending Freedom, 
uma ONG cristã de defesa da liberdade, desafiou o con-
dado de Wake, Carolina do Norte, após o condado ter al-
terado as suas restrições de segurança COVID-19 a 15 de 
Abril, proibindo os serviços de drive-in, o dízimo (mesmo 
que as contribuições fossem colocadas em baldes para 
posterior recolha), e a recepção da comunhão. Como 
consequência do protesto, o condado de Wake concor-
dou em permitir que as igrejas recebessem o dinheiro do 
dízimo e fornecessem a comunhão pré-embalada.45

A 13 de Maio de 2020, o Governador do Minnesota Tim 
Walz emitiu uma ordem executiva que permitia a reaber-
tura de empresas retalhistas, restaurantes e bares a 50% 
da sua capacidade, mas limitava os encontros para culto 
público a 10 pessoas sem um plano claro para quando 
essas restrições seriam atenuadas.46 Em resposta ao que 
consideraram ser restrições pouco razoáveis ao culto pú-
blico e falta de equidade, os bispos católicos do Minneso-
ta anunciaram a 20 de Maio que iriam desafiar a ordem 
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executiva e retomar as Missas públicas em todo o estado 
com um limite de um terço de capacidade para os fiéis. A 
23 de Maio, o governador Walz emitiu uma ordem a auto-
rizar o recomeço do culto público.47

A 3 de Junho de 2020, o Center for Disease Control, uma 
agência federal dos EUA, alterou a sua assessoria sani-
tária, aconselhando o Governo estadual e local a ter em 
conta os direitos da Primeira Emenda relativamente ao 
culto presencial e a assegurar uma maior equidade nas 
restrições a todas as entidades, incluindo os locais de cul-
to.48

A 4 de Junho de 2020, no meio de protestos do movimen-
to Black Lives Matter, o presidente da Câmara da cidade 
de Nova Iorque, Bill de Blasio, declarou que o direito de 
assistir aos serviços religiosos não é igual a abordar “400 
anos de racismo”.49 Também a 4 de Junho de 2020, o go-
vernador do Nevada, Steve Sisolak, permitiu que empre-
sas como piscinas, spas, ginásios e lojas de marijuana 
abrissem a 50% da sua capacidade, ao mesmo tempo 
que limitava as casas de culto a 50 pessoas, independen-
temente do seu tamanho.50

A partir de Junho de 2020, o governador do Estado de 
Washington Jay Inslee permitiu a abertura de empresas 
a 50% de capacidade, mantendo as igrejas a 25%. Além 
disso, ameaçou apresentar acusações civis e criminais 
mais graves contra igrejas do que contra fábricas de cer-
veja ou lojas de marijuana se estas não respeitassem as 
restrições.51

A 22 de Setembro de 2020, a Igreja Baptista do Capi-
tólio entrou com uma acção judicial contra o presidente 
da Câmara de Washington, D.C. por encorajar grandes 
manifestações de protesto enquanto recusava o pedido 
da igreja para uma isenção da regra das 100 pessoas, 
apesar das muitas precauções de segurança que a igreja 
implementou.52 A 9 de Outubro de 2020, o juiz Treavor 
McFadden aceitou finalmente a moção da igreja para a 
concessão de uma medida cautelar, permitindo-lhe reali-
zar serviços religiosos ao ar livre, com distância social e 
uso obrigatório de máscara.53

A 6 de Outubro de 2020, grupos judeus no condado de 
Rockland processaram o Governador de Nova Iorque An-
drew Cuomo, alegando uma “onda de discriminação anti-
-semita” em relação à forma como o governador estabe-
leceu as “zonas vermelhas” da COVID com o objectivo de 
reduzir a propagação do vírus. As zonas visadas são pre-
dominantemente zonas judaicas ortodoxas com encon-

tros presenciais restritos a um máximo de 10 pessoas.54

A 12 de Outubro de 2020, o governador Cuomo e o pre-
sidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, res-
ponsabilizaram os Judeus ortodoxos por um aumento dos 
casos de COVID-19 e utilizaram tácticas de intimidação 
física e ameaças de encerramento total das sinagogas se 
os Judeus celebrassem o festival de Sukkot.55

A 25 de Novembro de 2020, o Supremo Tribunal decidiu o 
processo Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo, 
considerando que a ordem executiva do governador de 
Nova Iorque violou um “requisito mínimo de neutralidade” 
ao “sinalizar casas de culto para tratamento especialmen-
te duro”, ao mesmo tempo que permitia o funcionamento 
de empresas seculares classificadas como “essenciais”. 
Por esta razão, o Tribunal decidiu que as restrições de-
vem passar por um “escrutínio rigoroso”. Os juízes obser-
varam que “a perda das liberdades da Primeira Emenda, 
mesmo por períodos mínimos de tempo, constitui inques-
tionavelmente um prejuízo irreparável”. Por último, o Tri-
bunal determinou que o Governo não alegou que a parti-
cipação nos serviços religiosos resultasse na propagação 
de doenças e, por conseguinte, não demonstrou que a 
medida cautelar prejudicaria o público. Por conseguinte, o 
Tribunal decidiu que a aplicação das restrições aos servi-
ços religiosos não deve ser imposta.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa continua a ser um direito fundamen-
tal nos Estados Unidos. As recentes decisões do Supremo 
Tribunal acima mencionadas demonstram-no. No entanto, 
a trágica politização desta liberdade entre conservadores, 
muitos dos quais são membros de comunidades religio-
sas, e liberais progressistas tem o potencial de causar da-
nos profundos à vida colectiva dos norte-americanos e de 
infligir feridas profundas na democracia americana. 

As principais fracturas são culturais-políticas, em torno do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo, da ideologia 
de género, das reivindicações LGBTQ, das liberdades in-
dividuais e do poder estatal. Se não houver um reconhe-
cimento novo e mais amplo através de linhas ideológicas 
de que podem coexistir na praça pública diferenças bem 
fundamentadas, não violentas e sinceras na teologia, 
antropologia e política, então a liberdade religiosa está 
ameaçada. 

Outra preocupação significativa é a crescente violência e 
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assédio contra os Judeus, especialmente os judeus visi-
velmente identificáveis como tal. Este ressurgimento do 
anti-semitismo e o crescente anti-catolicismo e sentimen-
tos anti-muçulmanos devem ser vistos como sintomáticos 
de uma intolerância crescente na sociedade norte-ameri-
cana. Devem ser tomadas acções públicas concertadas a 
todos os níveis da vida pública, especialmente a nível das 
comunidades locais, para fomentar o respeito renovado 
pela liberdade religiosa como uma marca da dignidade 
humana.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição estabelece a separação entre a Igreja e 
o Estado. O artigo 40.º declara que os indivíduos são li-
vres de pertencer a qualquer grupo religioso e de prati-
car qualquer religião, por si próprios ou com outros, em 
público ou em privado, excepto se isso for “prejudicial 
para a ordem pública, a saúde ou a moral”.1 O artigo 12.º 
proíbe o incitamento ao ódio religioso, à violência ou à 
discriminação. De acordo com o artigo 124.º, os objecto-
res de consciência têm o direito constitucional de se re-
cusar a prestar serviço militar por motivos religiosos, mas 
são obrigados por lei a desempenhar um serviço alterna-
tivo.

A Lei das Igrejas e Congregações de 2002 regulamenta as 
actividades das associações e sociedades religiosas.2 As 
associações religiosas são definidas como “igrejas, con-
gregações, associações de congregações e mosteiros” 
(secção 2, n.º 1). As sociedades religiosas são definidas 
como “associações voluntárias” cujas principais activida-
des são religiosas ou ecuménicas por natureza, relacio-
nadas com “moral, ética, educação, cultura, reabilitação 
confessional ou ecuménica, diaconal e social externa às 

formas tradicionais dos ritos religiosos de uma Igreja ou 
congregação e que não precisam de estar ligadas a uma 
associação religiosa de congregações ou a uma congre-
gação específica” (secção 4, n.º 1)

As Igrejas, congregações e associações de congrega-
ções são obrigadas a estabelecer o seu próprio conselho 
directivo, que deve localizar-se na Estónia “independente-
mente da localização do seu centro espiritual” (secção 6, 
n.º 2). Para pedir o registo formal, uma associação religio-
sa precisa de um mínimo de 12 membros. Os membros 
do conselho directivo devem assinar e certificar notarial-
mente o pedido de registo, que deve igualmente conter 
a acta da sua reunião constitutiva e uma cópia dos esta-
tutos (secção 13). O registo das associações religiosas 
é regido pela Lei das Associações Sem Fins Lucrativos 
(secção 5, n.º 2 e secção 4, n.º 2). O registo concede-lhes 
certos benefícios fiscais, como por exemplo a isenção 
do imposto sobre o valor acrescentado.3 Ao todo, estão 
registadas mais de 500 associações religiosas na Estó-
nia.4 As associações religiosas não registadas podem 
realizar actividades religiosas, mas não podem agir como 
entidades jurídicas.5

A educação religiosa opcional nas escolas municipais e 
estatais é não confessional e baseada num currículo na-
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ESTÔNIA
cional que abrange diferentes religiões e visões do mun-
do.6 Nas escolas privadas, a educação religiosa voluntária 
pode ser de natureza confessional.7

Como “portadoras de tradição histórica e cultural”, todas 
as associações religiosas podem solicitar apoio para man-
ter e restaurar edifícios religiosos.8 Segundo o Relatório 
da Liberdade Religiosa Internacional do Departamento de 
Estado Norte-Americano para 2019, o Governo pagou 6,75 
milhões de euros à Igreja Evangélica Luterana Estónia 
e 1,15 milhões de euros à Igreja Ortodoxa Apostólica 
Estónia como compensação pelos danos causados às 
suas propriedades durante a Segunda Guerra Mundial e 
sob ocupação soviética.9 O Governo também financiou 
o Conselho de Igrejas da Estónia, um organismo de 10 
membros que inclui a Igreja Luterana e as duas Igrejas 
Ortodoxas do país.10 Em Outubro de 2020, o Governo atri-
buiu 1 milhão de euros para a construção de uma igreja 
luterana em Jõgeva.11 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
De acordo com o Ministério da Justiça, a polícia registou 
seis crimes de ódio em 2018, cinco dos quais relaciona-
dos com religião, raça ou origem.12 O Governo não re-
portou quaisquer crimes de ódio à Organização para a 
Segurança e Cooperação na Europa para 2018 ou 2019.13

A Fundação para a Investigação Política, Económica e 
Social (SETA), um grupo de reflexão turco, relatou um 
ataque com graffiti a um centro islâmico em 2018.14 No 
ano seguinte, o Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (ACNUR) relatou a agressão física 
de uma pessoa muçulmana, bem como insultos antimu-
çulmanos contra um requerente de asilo que se acreditou 
ter essa religião.15 

Em Agosto de 2018, o Memorial do Holocausto Kalevi-Lii-
va foi vandalizado com graffiti anti-semitas e incendiado 
com um maçarico.16 O incidente foi condenado pelo pri-
meiro-ministro da Estónia e pelo ministro da Justiça.17 Fo-

ram também partidas e derrubadas campas no cemitério 
judeu de Rahumae, em Junho de 2019, e foram pintadas 
suásticas com spray perto de uma paragem de autocar-
ro.18 

Durante uma visita à Estónia em Setembro de 2018, o 
Papa Francisco exortou os Católicos do país a “deixar os 
nossos medos para trás e sair dos nossos lugares segu-
ros, porque hoje em dia a maioria dos estónios não se 
identificam como crentes”.19 Ser poucos em número é um 
apelo a “dar testemunho como povo santo”.20 

Em 2019, a Santa Sé relatou um incidente em que quatro 
lápides e uma cruz foram derrubadas num cemitério.21

Em Setembro de 2019, o Instituto Estónio de Memória 
Histórica realizou uma conferência internacional para co-
memorar o 75.º aniversário do massacre de aproximada-
mente 2.000 judeus no campo de concentração de Kloo-
ga.22 Em 2020, foi organizada uma cerimónia em honra da 
memória da Comunidade Judaica da Estónia.23 

O Papa Francisco recebeu o presidente da Estónia numa 
audiência privada no Vaticano, em Novembro de 2019.24

As igrejas na Estónia permaneceram abertas em 2020 
durante a pandemia do coronavírus, mas as celebra-
ções religiosas presenciais foram suspensas de Março a 
Maio.25 O Centro Islâmico Estónio em Tallinn cancelou em 
Maio as suas celebrações presenciais do Eid al-Fitr.26 A 
Sinagoga de Tallinn atrasou a reabertura para além de 
Maio, afirmando que “a lei judaica exige que tomemos 
precauções adicionais”.27 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Tal como nos anos anteriores, a situação na Estónia per-
manece estável, sem novas restrições governamentais à 
liberdade religiosa ou aumento significativo destas, bem 
como com poucos incidentes de violência religiosa. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Etiópia de 1993 consagra, no artigo 11.º 
(n.º 1 e 2), o princípio da separação entre o Estado e a 
religião. O n.º 3 do mesmo artigo acrescenta que nenhu-
ma religião pode ser considerada oficial. A Constituição 
afirma ainda que o Estado e os grupos religiosos não de-
vem interferir nos assuntos uns dos outros. O artigo 27.º 
(n.º 1) reconhece a liberdade de consciência e religião de 
todos os cidadãos etíopes, incluindo a liberdade, “seja in-
dividualmente ou em comunidade com outros, em público 
ou em privado, de manifestar a própria religião ou crença 
através do culto, observância, prática e ensino”. Os n.º 
2 e 3 do mesmo artigo certificam o direito do indivíduo à 
disseminação das suas crenças e a converter-se a ou-
tra religião, bem como o direito dos pais de educarem os 
seus filhos na religião que praticam.1

O preâmbulo da Constituição expressa a convicção de 
que “o desenvolvimento igual das várias culturas e reli-
giões” é uma das condições indispensáveis para “garantir 
uma paz duradoura, uma democracia irreversível e prós-
pera e um desenvolvimento económico e social acelerado 
para o nosso país, a Etiópia”.

A Constituição proíbe o ensino religioso em todas as es-
colas, tanto públicas como privadas. O n.º 2 do artigo 90.º 
afirma: “A educação será disponibilizada livre de qualquer 
influência religiosa, de partidarismo político ou preconcei-
tos culturais.” A instrução religiosa é permitida em igrejas 
e mesquitas.2

A lei proíbe a formação de partidos políticos baseados na 
religião.3

Segundo uma lei introduzida em Fevereiro de 2009 – a 
Proclamação das Instituições e Obras de Caridade4 – to-
das as Igrejas e grupos religiosos são considerados como 
“organizações de caridade” e, como tal, para serem reco-
nhecidos como órgãos jurídicos, são obrigados a solicitar 
o registo junto do Ministério da Justiça e a renovar este 
registo de três em três anos. Na ausência desse registo, 
não podem envolver-se em actividades como, por exem-
plo, a abertura de uma conta bancária, nem podem ser 
legalmente representados. A Igreja Ortodoxa da Etiópia 
e o Conselho Supremo dos Assuntos Islâmicos da Etió-
pia (EIASC) estão isentos do processo de renovação do 
registo a cada três anos. As igrejas e outras agências 
especializadas em trabalho de caridade e de desenvol-
vimento são obrigadas a registar-se junto da Agência das 
Instituições e Obras de Caridade em separado do órgão 
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religioso ao qual pertencem e, por isso, estão sujeitas à 
actual legislação das ONG. Há um limite de 10% para o 
financiamento recebido do estrangeiro.5

Os pedidos de registo como grupo religioso enquadram-
-se na Direcção de Fé e Assuntos Religiosos do Ministério 
da Paz. O registo confere às organizações religiosas um 
estatuto legal que lhes dá o direito de se reunirem, de ob-
terem terrenos para construir locais de culto e de construí-
rem cemitérios.6 Os grupos religiosos registados devem 
fornecer relatórios anuais e declarações financeiras.

A Igreja Ortodoxa da Etiópia, que é a maior denominação 
religiosa (44% da população), é sobretudo dominante nas 
regiões de Tigray e Amhara e nalgumas partes de Oromia. 
Entretanto, os Muçulmanos sunitas, que representam um 
terço de todos os etíopes, são dominantes nas regiões de 
Oromia, Somali e Afar. Os Cristãos evangélicos e pente-
costais representam cerca de 9% da população e estão 
sobretudo concentrados no sudoeste do país.7

Uma lei de 2008 considera que é crime o incitamento à 
hostilidade entre religiões através da comunicação so-
cial,8 bem como a blasfémia e a difamação de líderes reli-
giosos.9 Várias iniciativas governamentais e da sociedade 
civil procuraram promover a co-existência harmoniosa 
entre religiões, e impedir e resolver conflitos relacionados 
com a religião. O Governo criou o Conselho Nacional In-
ter-religioso para a Paz10 que trabalha com os governos 
regionais para promover a co-existência religiosa.

O Governo não concede vistos permanentes a trabalha-
dores religiosos estrangeiros, a não ser que estes estejam 
envolvidos em projectos de desenvolvimento geridos por 
ONG registadas e associadas à Igreja à qual o missioná-
rio estrangeiro pertença. Esta política não é normalmente 
aplicada no caso da Igreja Ortodoxa da Etiópia. Uma vez 
que a Igreja Católica é considerada como obra de carida-
de, os missionários estrangeiros não estão autorizados 
a reformar-se na Etiópia e habitualmente continuam a 
trabalhar para além dos 65 anos. No início de 2018, as 
autoridades impediram a renovação de autorizações de 
trabalho para quem tivesse mais de 65 anos. Embora 
situações semelhantes tenham sempre sido resolvidas 
com sucesso no passado, algumas fontes da Igreja 
Católica expressaram desconforto com o que vêem como 
falta de uma política clara em relação a este assunto.11

Relativamente à resolução de conflitos de acordo com a 
lei, se ambas as partes forem muçulmanas e consenti-
rem, são autorizadas a recorrer aos tribunais da sharia 

para resolver casos de âmbito pessoal.12

Abiy Ahmed tem sido primeiro-ministro do país desde 
Abril de 2018. Tem trabalhado continuamente para alcan-
çar a paz e a cooperação internacional. Os seus princi-
pais esforços foram dirigidos para a resolução do conflito 
fronteiriço com a Eritreia. Por isso, foi galardoado com o 
Prémio Nobel da Paz em 2019.13 O novo primeiro-ministro 
trouxe uma nova era ao país, libertando presos políticos, 
convidando líderes políticos e académicos religiosos exi-
lados a regressarem ao país,14 abrindo o acesso a canais 
de televisão e meios de comunicação encerrados, crian-
do discussões sobre tolerância religiosa e radicalização, e 
apoiando a reconciliação no seio da Igreja Ortodoxa Etío-
pe ou no seio da comunidade muçulmana. 15

Oficialmente, o Governo reconhece os feriados cristãos 
e muçulmanos e determina uma pausa para almoço de 
duas horas à sexta-feira, para permitir que os Muçulma-
nos façam as orações numa mesquita. As empresas pri-
vadas não são obrigadas a aplicar esta medida.16 Os fe-
riados oficiais incluem: Natal, Epifania, Sexta-feira Santa, 
Páscoa, Meskel, Eid al-Adha, o Nascimento do Profeta 
Maomé e o Eid al-Fitr.17

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Junho de 2018, foram mortos 20 cristãos na zona de 
Bale Goba, em Oromia. Uma fonte local afirmou que tal 
ocorreu após o grupo se ter oposto ao plano de um monu-
mento dedicado a um líder muçulmano.18

Desde Julho de 2018, cerca de 30 igrejas pertencentes 
à Igreja Ortodoxa Etíope de Tewahedo foram atacadas, 
metade delas completamente queimadas. A ONG Inter-
national Christian Concern relata que o número de casos 
é possivelmente muito superior.19 Em Agosto de 2018, fo-
ram mortos 15 padres da Igreja Ortodoxa e 10 igrejas or-
todoxas foram danificadas na região oriental da Somália. 
Além disso, nove igrejas foram saqueadas ou vandaliza-
das e 30 pessoas mortas, embora fontes locais afirmas-
sem que o número de mortos poderia atingir os 50.20 

Vinte e seis anos de cisma na Igreja Ortodoxa Etíope ter-
minaram em Agosto de 2018 após a reconciliação do Pa-
triarca Abune Merkorios e do Patriarca Abune Mathias.21 O 
primeiro-ministro Abiy desempenhou um papel importante 
no processo de reconciliação. Além disso, iniciou esforços 
para resolver as disputas entre o Conselho Supremo dos 
Assuntos Islâmicos Etíopes (EIASC) e o Comité de Arbi-

ETIÓPIA
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tragem Muçulmano Etíope.22

Agosto de 2018 foi também fundamental para a Diocese 
Ortodoxa Etíope de Adis Abeba, quando 300 dos seus pa-
dres foram reintegrados depois de terem sido suspensos 
em 2016 pela liderança diocesana.23

Ainda foram relatadas tensões entre protestantes e cris-
tãos ortodoxos. Alguns muçulmanos continuaram a quei-
xar-se da crescente interferência do Governo nos assun-
tos religiosos, afirmando que o EIASC, que gere 40 mil 
mesquitas no país, carecia de autonomia em relação ao 
Governo. No entanto, o Governo do primeiro-ministro Abiy 
tem vindo a melhorar as relações com a comunidade mu-
çulmana. Entre Fevereiro e Maio de 2018, uma dezena de 
activistas muçulmanos foram libertados da prisão. Tinham 
sido presos em 2015 na sequência de uma nova lei anti-
terrorista.24 

Em Janeiro de 2019, foram encontrados na Líbia 34 
corpos de cristãos etíopes, assassinados em 2015 pelo 
Daesh.25

Em Fevereiro de 2019, três mesquitas foram incendiadas 
na região de Gondar do Sul. O líder do EIASC condenou 
os ataques e declarou que tal comportamento não repre-
sentava nem Cristãos nem Muçulmanos. Anteriormente, 
nesse mês, sete igrejas tinham sido destruídas e incen-
diadas por muçulmanos radicais na região sul de Halaba 
Kulito.26 

Em Junho de 2019 surgiram tensões relativamente a um 
pedido de construção de uma mesquita em Aksum, cida-
de histórica e capital de um antigo reino onde a maioria 
dos residentes pertence à Igreja Ortodoxa Etíope.27 A ci-
dade é considerada um lugar sagrado para os Cristãos 
ortodoxos.28

Em Agosto de 2019, um polícia foi demitido, preso e acon-
selhado a mudar-se para outra parte do país depois de ter 
falado com os seus colegas sobre o Cristianismo. Tinha-
-se convertido do Islamismo dois anos antes.29

Em Outubro de 2019, confrontos entre manifestantes e 
forças de segurança em torno da capital Adis Abeba e na 
região de Oromia resultaram em 86 mortes. O primeiro-mi-
nistro Abiy disse que, entre os mortos, 40 eram cristãos e 
36 muçulmanos. Os líderes da Igreja Cristã Ortodoxa acu-
saram o Governo de não proteger os seus seguidores e 
o Papa Francisco disse estar perturbado com os ataques 
aos Cristãos ortodoxos da Etiópia.30 

Houve um conflito entre o Estado e a Congregação da 

Igreja Etíope em Novembro de 2019, com as autoridades 
a perturbarem as reuniões cristãs, pedindo-lhes que se 
deslocassem 80 km para a cidade de Gonda, no sudoeste 
do país.31 Depois de o grupo se recusar a deslocar-se, a 
polícia prendeu membros e líderes da congregação. Os 
detidos tiveram de assinar formulários declarando que 
nunca mais se reuniriam na localidade de Debark antes 
de serem libertados.

Em Dezembro de 2019, milhares de muçulmanos etíopes 
foram para as ruas protestar contra a queima de quatro 
mesquitas na região de Amhara.32

A 4 de Fevereiro de 2020, a polícia tentou demolir uma 
igreja construída sobre um terreno em disputa, cuja pro-
priedade foi reclamada pela Igreja Ortodoxa Etíope. Mem-
bros da Igreja protestaram e tentaram resistir à demoli-
ção, resultando em 17 feridos e três mortos.33

O conflito violento na região norte do Tigray começou em 
Novembro de 2020 entre a Frente Popular de Libertação 
do Tigray (TPLF) e o Governo. Durante as primeiras se-
manas do conflito, centenas de pessoas foram mortas e 
milhares fugiram para o Sudão em busca de refúgio. O 
Papa Francisco apelou ao “diálogo e a uma resolução pa-
cífica da discórdia”34 e os bispos etíopes lamentaram que 
as tensões tivessem aumentado apesar dos esforços dos 
líderes religiosos para atenuar o conflito.35 

No meio da crise do coronavírus, as autoridades proibi-
ram grandes encontros, incluindo os serviços religiosos. 
Alguns líderes religiosos, contudo, mantiveram os locais 
de culto abertos, fornecendo orientações sobre como 
prestar culto em segurança.36 A 15 de Maio de 2020, a 
Igreja Ortodoxa da Etiópia reabriu todas as suas igrejas, 
tomando todas as medidas de segurança apropriadas.37 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Dado o contexto de violência étnica e de facciosismo po-
lítico que tem resultado em edifícios religiosos como alvo 
e líderes mortos, a situação da liberdade religiosa no país 
deteriorou-se significativamente desde o relatório ante-
rior. A religião é muito importante na Etiópia, onde cerca 
de 98% da população afirma ter uma filiação religiosa. 

A Igreja Ortodoxa da Etiópia de Tewahedo (EOTC), que é 
seguida por cerca de metade da população, não é apenas 
uma organização religiosa, mas está também muito liga-
da à história do país e à identidade dos Etíopes. Como tal, 
o impacto que a queima de edifícios religiosos tem sobre 
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a população não pode ser subestimado. Quer as mortes 
e os ataques a igrejas e mesquitas sejam a causa ou uma 
consequência da contínua tensão étnica e política, o re-
sultado prático poderá ser uma escalada da violência se 
nada for feito. 

Os combates mortais que começaram em Novembro de 
2020 na região do Tigray entre a liderança do Tigray e o 
Governo central suscitam preocupações quanto às con-
sequências sobre a liberdade religiosa para a população. 
Além disso, a Etiópia é fundamental para a estabilidade 
da região e um conflito pode potencialmente pôr em pe-

rigo a situação nos países vizinhos. Quando a situação 
começou a escalar, o Governo retirou tropas da Somália, 
onde estavam a combater o grupo terrorista Al-Shabaab 
através de uma missão da União Africana,38 demonstran-
do a influência negativa da violência civil na região mais 
vasta do Corno de África. 

Resta saber se as eleições, inicialmente marcadas para 
Agosto de 2020 mas remarcadas para 2021 devido à pan-
demia da COVID-19, irão estabilizar o país ou agravar a 
situação.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Nas Fiji, a crença religiosa está intimamente ligada à iden-
tidade étnica. Cerca de 55% da população é constituída 
por cidadãos indígenas (iTaukei) que são maioritariamen-
te cristãos, enquanto a maioria dos fijianos de descen-
dência asiática, o segundo maior grupo étnico (37,5%), 
é sobretudo constituído por hindus e uma larga compo-
nente de muçulmanos. Cerca de um terço da população é 
composta por metodistas.1

Segundo a Constituição de 2013, a religião e o Estado 
são separados (secção 4, n.º 3) e a liberdade religiosa, 
de consciência e de crença é um princípio base do Esta-
do secular (secção 4, n.º 3). A Constituição proíbe a dis-
criminação baseada na religião e o incitamento ao ódio 
religioso foi criminalizado, incluindo por motivos religiosos 
(secção 17, n.º 2, alínea c, I, e secção 26, n.º 3, alínea a).2 

O princípio da liberdade religiosa é geralmente respeita-
do na prática, sendo os grupos religiosos obrigados pelas 
autoridades a registarem-se.3

A instrução religiosa não obrigatória é permitida e os gru-
pos religiosos podem estabelecer os seus próprios locais 
de educação, desde que mantenham qualquer padrão de-

finido por lei. As propriedades dos grupos religiosos são 
geridas através de administradores, depois de ser efec-
tuado o registo junto das entidades governamentais.4 

Em Agosto de 2018, as Fiji ratificaram o Pacto Internacio-
nal sobre os Direitos Civis e Políticos (ICCPR), que entrou 
em vigor em Novembro do mesmo ano.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Outubro de 2018, o Fiji Times relatou que, para a maio-
ria dos partidos políticos envolvidos na campanha que 
conduziu às eleições gerais de Novembro, “raça e religião 
são questões importantes para o povo e são levantadas e 
expressas pelo povo”.6 Sitiveni Rabuka, o líder do Partido 
Liberal Social Democrata da oposição (SODELPA), disse 
que o primeiro-ministro Voreqe Bainimarama estava erra-
do ao sugerir que o SODELPA era etnocêntrico, apenas 
para o iTaukei, na sua maioria cristão.7 

De acordo com o Fiji Sun, em Julho de 2018, 60% das 
mil pessoas entrevistadas concordaram que “a oposição 
estava a usar raça ou religião nas suas campanhas”.8 Foi 
também noticiado que um residente da Nukuloa, Jashwant 
Lal, tinha mencionado que um candidato provisório do 
Partido da Federação Nacional (NFP) da oposição o tinha 
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FÍJIvisitado e disse que “se o Fiji First [partido do Governo] 
ganhar, [o procurador-geral] Aiyaz Sayed-Khaiyum torna-
rá todos muçulmanos”.9 Houve também alegações de que 
três outros candidatos provisórios do NFP “tinham expres-
sado sentimentos anti-muçulmanos nas suas campanhas 
políticas”.10 Os candidatos negaram as alegações e o pre-
sidente da Comissão Eleitoral declarou que tal comporta-
mento não seria tolerado.11

O Fiji Sun relatou também que houve um aumento geral 
das plataformas anti-muçulmanas nas redes sociais até 
às eleições de 14 de Novembro de 2018.12 

Em relação à pandemia da COVID-19, como pequena na-
ção insular, as Fiji têm estado bem posicionadas geogra-
ficamente para lidar com ela. Até 8 de Setembro de 2020, 
o país registou zero mortes e apenas 32 casos, com oito 
ainda activos. 13

No entanto, como no resto do mundo, o vírus também teve 
impacto: devastação do mercado de turismo e viagens,14 
cadeias de abastecimento alteradas, 15 e o aumento da 
violência doméstica,16 etc. No início da pandemia, os ser-

viços religiosos nas Fiji também foram suspensos em res-
posta ao surto.17

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é estabelecida e protegida nas Fiji, 
e há poucas indicações de afastamento desta realidade 
num futuro próximo. Ainda assim, a religião, a etnia e a 
política estão estreitamente interligadas na sociedade fi-
jiana e é por vezes difícil isolar os elementos religiosos e 
culturais em certos incidentes.

Num passado não muito distante, os indo-fijianos sofre-
ram com leis e políticas discriminatórias e as tensões 
culturais também afectaram a sociedade civil. Agora, os 
Fijianos parecem ter-se afastado em grande parte des-
tes problemas, apesar de alguns incidentes isolados. O 
princípio da liberdade religiosa é regularmente defendido 
como um grande valor na esfera pública.

NOTAS
1  “Fiji”, The Cia World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html (acedido a 22 de Setembro de 
2020). 

2  Fiji 2013, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Fiji_2013?lang=en (acedido a 14 de Fevereiro de 2020).

3  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Fiji”, 2018 Report International Religious Freedom, Departamento de Estado Norte-A-
mericano, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/fiji/ (acedido a 21 de Setembro de 2020).

4  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.

5  Ibid.

6  Nasik Swami, “Political parties refute claims by Government”, The Fiji Times, 19 de Outubro de 2018, https://www.fijitimes.com/political-
-parties-refute-claims-by-government/ (acedido a 22 de Setembro de 2020).

7  Ibid.

8  Yogesh Chandra, “NFP provisional candidate accused of uttering anti-Muslim remarks”, Fiji Sun, 24 de Julho de 2018, https://fijisun.com.
fj/2018/07/24/nfp-provisional-candidate-accused-of-uttering-anti-muslim-remarks/ (acedido a 22 de Setembro de 2020).

9  Ibid.

10  Sheenam Chandra, “Keep poll campaign clean: Chandra”, Fiji Sun, 14 de Agosto de 2018, https://fijisun.com.fj/2018/08/14/keep-poll-cam-
paign-clean-chandra/ (acedido a 22 de Setembro de 2020).

11  Ibid.

12  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.

13  “Latest information on Coronavirus (Covid-19) in Fiji”, Informação sobre o coronavirus em Fiji, https://www.fiji.travel/covid-19 (acedido a 22 
de Setembro de 2020).

14  Sheldon Chanel, “Fiji: COVID-19’s catastrophic effects on tourism results to enormous job cuts”, Business and Human Rights Resource 
Centre, 15 de Abril de 2020, https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/fiji-covid-19s-catastrophic-effects-on-tourism-results-to-enor-
mous-job-cuts/ (acedido a 22 de Setembro de 2020).

15  “Impacts of COVID-19 on the food systems of Pacific Small Island Developing States (PSIDS) and responses”, Food and Agriculture Or-
ganization (FAO), http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/news/detail/en/c/1278570/ (acedido a 22 de Setembro de 2020).

16  “Fiji records increase in domestic violence cases during Covid-19 lockdowns”, RNZ, 5 de Maio de 2020, https://www.rnz.co.nz/international/
pacific-news/415881/fiji-records-increase-in-domestic-violence-cases-during-covid-19-lockdowns (acedido a 22 de Setembro de 2020).

17  Tracey Bridcutt, “Church services in NZPUC and Fiji suspended due to COVID-19”, Adventist Record, 20 de Março de 2020, https://record.
adventistchurch.com/2020/03/20/church-services-in-nzpuc-and-fiji-suspended-due-to-covid-19/ (acedido a 22 de Setembro de 2020).

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html
https://www.constituteproject.org/constitution/Fiji_2013?lang=en
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/fiji/
https://www.fijitimes.com/political-parties-refute-claims-by-government/
https://www.fijitimes.com/political-parties-refute-claims-by-government/
https://fijisun.com.fj/2018/07/24/nfp-provisional-candidate-accused-of-uttering-anti-muslim-remarks/
https://fijisun.com.fj/2018/07/24/nfp-provisional-candidate-accused-of-uttering-anti-muslim-remarks/
https://fijisun.com.fj/2018/08/14/keep-poll-campaign-clean-chandra/
https://fijisun.com.fj/2018/08/14/keep-poll-campaign-clean-chandra/
https://www.fiji.travel/covid-19
http://www.fao.org/in-action/food-for-cities-programme/news/detail/en/c/1278570/


298  | ACN - Aid to the Church in Need

RELIGIÃO

FIL
IPI

NA
S 

FILIPINAS 

Religiões tradicionais

Muçulmanos

2.3%
Outras
1.5%

90.8%
Cristãos

5.4%

 Área

300,000 Km2

PIB per capita

7,599 US$

População

109,703,396
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
44.4

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A actual Constituição das Filipinas, promulgada em 1987, 
garante o livre exercício da religião e prevê a separação 
entre a Igreja e o Estado. A secção 5 do artigo 3.º (“Decla-
ração de Direitos”) afirma: “Nenhuma lei será feita em re-
lação ao estabelecimento de uma religião ou à proibição 
do seu exercício. O exercício livre e o gozo da profissão e 
do culto religioso, sem discriminação ou preferência, será 
permitido para sempre.”1 O preâmbulo especifica que a 
Constituição é promulgada pelo “povo Filipino soberano”, 
que assim “implora a ajuda de Deus Todo-Poderoso”. 

Após a Espanha ter cedido as Filipinas aos Estados Uni-
dos em 1898, muitas ideias e práticas culturais america-
nas foram também adoptadas, incluindo a separação en-
tre Igreja e Estado ao estilo americano. De acordo com a 
secção 6 do artigo 2.º (“Declaração de Princípios e Polí-
ticas Estatais”), “A separação entre a Igreja e o Estado é 
inviolável”.

Segundo a Constituição filipina, os grupos religiosos são 
obrigados a registar-se a fim de obterem o estatuto de 
isenção fiscal. Às instituições envolvidas em actividades 
“religiosas, caritativas ou educativas” ao abrigo do arti-

go 6.º (secção 28) é atribuído este estatuto. Mais espe-
cificamente, podem ser “instituições caritativas, igrejas e 
presbitérios ou conventos a elas associados, mesquitas, 
cemitérios sem fins lucrativos e todas as terras” por eles 
exclusivamente utilizadas.

O Cristianismo tem exercido uma influência significativa 
na cultura das Filipinas desde o ano de 1500, quando os 
Espanhóis iniciaram a sua colonização do arquipélago. 
Apesar da separação constitucional entre Igreja e Estado, 
a Igreja Católica mantém uma posição influente na políti-
ca nacional. Por exemplo, há muito que a Igreja Católica 
tem moldado o sistema educativo do país. Um reflexo da 
sua influência é que o Governo permite o ensino religioso 
com o consentimento escrito dos pais ou tutores de um 
aluno num ambiente de escola pública. A secção 3 do ar-
tigo 14.º declara: “À opção expressa por escrito pelos pais 
ou tutores, será permitido o ensino da religião aos seus 
filhos ou crianças à sua guarda nas escolas primárias e 
secundárias públicas dentro do horário normal de aulas”.

Apesar de ser um país predominantemente cristão, as 
Filipinas têm uma pequena mas significativa minoria mu-
çulmana, particularmente concentrada na grande ilha me-
ridional de Mindanau. A maioria dos Muçulmanos em Min-
danau são sunitas, enquanto uma minoria mais pequena 
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de xiitas vive nas províncias de Lanao Del Sur, no centro 
de Mindanau, e Zamboanga Del Sur, no extremo oeste da 
ilha. A integração da minoria muçulmana continua a ser 
uma questão importante e não resolvida na política nacio-
nal. Em Mindanau, os seguidores do Islamismo, que eram 
referidos como moros (mouros) pelos Espanhóis, consti-
tuem a maioria. Apesar da promessa do artigo 10.º (n.º 
1) da Constituição de estabelecer “Mindanau muçulmano” 
como uma “região autónoma”, o violento conflito entre o 
Governo filipino e os insurgentes muçulmanos moros está 
em curso desde 1969.

Na sequência dos acordos de paz assinados entre o Go-
verno das Filipinas e a Frente Moro de Libertação Islâmica 
(MILF) em 2018, o presidente Duterte assinou a propos-
ta de Lei Orgânica de Bangsamoro (BOL). Ratificada em 
2019, a BOL aboliu formalmente a Região Autónoma de 
Mindanau muçulmana. A nova lei proporcionou à popula-
ção maioritária muçulmana da região uma maior autono-
mia e uma área um pouco maior.2 Segundo o presidente 
Duterte, “a ratificação bem-sucedida desta lei orgânica 
permitir-nos-á criar um ambiente propício à coexistên-
cia pacífica entre os muçulmanos, cristãos... e todas as 
tribos... que considerarão Mindanau como a sua casa”.3 
No entanto, apesar destes esforços de paz, a violência 
tem continuado em toda a Mindanau, enquanto grupos 
terroristas excluídos das negociações governamentais se 
envolvem em ataques generalizados que sujeitam as co-
munidades religiosas minoritárias a uma horrível violência 
e a deslocações.

O Governo reconhece e autoriza os tribunais de sharia a 
actuarem em Mindanau. De acordo com o decreto presi-
dencial n.º 1083, o Código das Leis Pessoais Muçulma-
nas das Filipinas, um membro da Ordem dos Advogados 
Sharia das Filipinas pode ser nomeado como juiz de cir-
cuito sharia a partir de uma lista restrita de nomeados 
apresentada ao presidente pelo Conselho da Ordem dos 
Advogados Judiciais. Para que os muçulmanos residen-
tes noutras áreas do país prossigam uma acção num tri-
bunal de sharia, devem viajar para os distritos de Minda-
nau com tribunais de sharia reconhecidos. Os tribunais 
de sharia têm autoridade apenas em matérias de direito 
consuetudinário muçulmano e direito pessoal. A sua ju-
risdição é restrita aos muçulmanos e não têm autoridade 
sobre questões de direito penal. Além disso, actuam sob 
a supervisão administrativa do Supremo Tribunal das Fili-
pinas. Com a ratificação da Lei Orgânica de Bangsamoro, 
foi estabelecido um Supremo Tribunal de Sharia com ju-

risdição sobre a população muçulmana da região.4

O Código Penal revisto, em vigor desde a década de 30, 
criminaliza certos actos cometidos no contexto do culto 
religioso. O artigo 133.º proíbe qualquer pessoa de rea-
lizar “actos notoriamente ofensivos aos sentimentos dos 
fiéis” num local de culto religioso ou “durante a celebração 
de qualquer cerimónia religiosa”. O artigo 132.º criminali-
za a prevenção ou perturbação de um serviço religioso 
por uma autoridade do Estado.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em 2019 morreu Carlos Celdran, o primeiro e único filipino 
a ser condenado ao abrigo do artigo 133.º. Com isto o seu 
caso chegou ao fim. Em 2010, Celdran, um artista e guia 
turístico, entrou numa cerimónia religiosa na Catedral 
Católica de Manila e ergueu uma placa com a palavra 
“Damaso”, uma referência a uma personagem vil no 
famoso romance filipino Noli Me Tangere. O Pe. Damaso 
era um sacerdote que personificava as hipocrisias da Igreja 
durante o domínio colonial espanhol. Na altura, a intenção 
de Celdran era condenar a oposição da hierarquia da 
Igreja Católica a uma lei de saúde reprodutiva destinada 
a expandir o acesso à contracepção artificial. Celdran foi 
julgado e condenado, mas acabou por pedir desculpa à 
Arquidiocese de Manila (que disse tê-lo “perdoado”), mas 
teve de esperar oito anos por uma decisão final no seu 
caso. Em Agosto de 2018, o Supremo Tribunal rejeitou o 
seu recurso e manteve uma pena mínima de três meses e 
uma pena máxima de um ano. Celdran deixou as Filipinas 
antes que um mandado de captura pudesse ser cumprido, 
entrou em auto-exílio em Espanha e aí morreu de ataque 
cardíaco em Outubro de 2019.6

Após a morte de Carlos Celdran, foi apresentado na 
Câmara dos Representantes das Filipinas o projecto 
de lei n.º 5170, a fim de revogar o artigo 133.º. Caso 
fosse aprovado, todos os processos penais pendentes 
e processos civis relacionados com violações do artigo 
133.º seriam rejeitados. No entanto, a medida parece 
enfrentar uma oposição considerável e é pouco provável 
que venha a ser promulgada num futuro próximo.7

Membros do grupo rebelde extremista islâmico Abu 
Sayyaf, que alega fidelidade ao Daesh, desempenharam 
um papel num atentado suicida que atingiu um serviço 
religioso na Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Jolo, 
província de Sulu, em Janeiro de 2019. Pelo menos 22 
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pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas. O 
presidente da Frente Moro de Libertação Islâmica e os 
líderes cristãos locais condenaram o atentado bombista 
contra a catedral de Jolo.8

Em Agosto de 2019, um pastor protestante da Igreja 
Unida de Cristo nas Filipinas, conhecido pelo seu trabalho 
na promoção dos direitos humanos, foi abatido a tiro. 
Embora os motivos subjacentes ao assassinato do pastor 
não tenham sido estabelecidos, o Fórum Ecuménico 
dos Bispos referiu que os ataques violentos contra os 
defensores cristãos dos direitos humanos “aumentaram de 
forma alarmante nos três anos do Governo do presidente 
Duterte”.9

Vários líderes católicos e protestantes criticaram 
fortemente a administração de Duterte, especialmente no 
que diz respeito à guerra do presidente contra a droga e 
à sua reintegração da pena de morte. De facto, a Igreja 
Católica em particular desafiou abertamente a “direcção” 
da guerra da droga de Duterte, que visa abertamente 
“na sua maioria pessoas pobres [...] brutalmente 
assassinadas sob a mera suspeita de ser um pequeno 
consumidor e vendedor de drogas, enquanto os grandes 
contrabandistas e os senhores da droga ficam impunes”. 
Muitas das mortes relacionadas com a droga que 
ocorreram sob a administração do presidente envolvem 
os filipinos mais pobres.10

Apesar da assistência que as Igrejas cristãs têm prestado 
para ajudar antigos consumidores de drogas e vítimas 
das mortes a levarem uma nova vida, os líderes da Igreja 
lamentam que enfrentem por vezes abusos virulentos por 
parte do actual Governo filipino e do próprio presidente 
Duterte.

Duterte foi antagonista da Igreja Católica mesmo antes 
da sua eleição a 9 de Maio de 2016. No início de Maio de 
2016 disse que a Igreja Católica era “a instituição mais 
hipócrita”. Nesse mesmo ano, quando a campanha anti-
droga estava a ganhar força e centenas de pessoas já 
tinham morrido, o presidente chamou “filhos da mãe” aos 
membros do clero católico romano por criticarem as suas 
acções nesta área. 

O presidente Duterte também denunciou vários bispos 
pelo nome, utilizando linguagem gráfica e abusiva. 
Anteriormente tinha chamado “estúpido” a Deus e descrito 
as doutrinas da Igreja Católica como “tontas”.11 Disse 

também que a Igreja não tem autoridade moral para o 
criticar e, em Fevereiro de 2019, previu que “o Catolicismo 
desaparecerá em 25 anos por causa dos alegados 
abusos do clero”.12 Ainda assim, Duterte continua a ser 
muito popular, com uma taxa de aprovação de 91% entre 
os Filipinos, em Outubro de 2020.13

Em Janeiro de 2020, a polícia prendeu dois militantes 
de Abu Sayyaf encarregados de realizar um atentado 
bombista numa catedral católica na província de Basilan.14

No mesmo mês, na cidade de Davao, Mindanau, um abrigo 
gerido pela Igreja para pessoas de tribos deslocadas foi 
cercado por homens que empunhavam facas e que mais 
tarde derrubaram um muro e ocuparam as instalações. 
O Conselho de Bispos da Igreja Unida de Cristo das 
Filipinas exigiu um pedido de desculpas público e uma 
declaração completa dos membros do grupo paramilitar 
responsável pelo incidente. A polícia que se encontrava 
nas proximidades não tomou qualquer medida.15

Em Fevereiro de 2020, o Conselho Anti-Lavagem 
de Dinheiro do Governo filipino congelou as contas 
bancárias de certas organizações da Igreja por alegado 
“financiamento do terrorismo”. A organização missionária 
cujas contas bancárias foram afectadas emitiu uma 
declaração a dizer que tal acção “apenas está a privar 
os pobres nas zonas rurais da ajuda e dos serviços que 
merecem e que o Governo se recusa a prestar”.  O grupo 
acrescentou que foram acusados no passado de serem 
uma frente comunista e terrorista, lamentando que os 
seus membros tenham sido assediados e ameaçados 
como consequência dessas acusações.16

Também em Fevereiro de 2020, um tribunal de Manila 
emitiu mandados de captura de dois sacerdotes católicos, 
um antigo senador e oito pessoas por conspiração para 
cometerem sedição. Os dois sacerdotes negaram as 
acusações. O Departamento de Justiça concluiu que uma 
queixa semelhante contra quatro bispos não apresentava 
provas.17 Os dois sacerdotes, Pe. Flaviano Villanueva, 
svd, e Pe. Albert Alejo, sj, compareceram no tribunal 
em Outubro de 2020 para se declararem formalmente 
“inocentes”.18

Em Julho de 2020, foi aprovada uma lei anti-terrorismo 
defendida pelo presidente Duterte. Esta lei autoriza o 
presidente a prender suspeitos sem acusação. Embora 
se destinasse a prevenir o “terrorismo”, muitos activistas 
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dos direitos humanos estão preocupados com o facto de o 
Governo poder utilizar a lei para desencorajar o activismo, 
criminalizando a defesa dos direitos humanos básicos. 

A lei confere às forças de segurança plenos poderes – 
quase sem aprovação ou supervisão judicial – para 
perseguir suspeitos, realizar até 90 dias de vigilância 
e escutas telefónicas, e deter suspeitos até 24 dias. A 
Conferência Episcopal Católica das Filipinas publicou 
uma carta escrita pelo Bispo Broderick Pabillo a denunciar 
veementemente a medida anti-terrorismo.19 Considerando 
as críticas contra a administração por grupos cristãos, 
existe um perigo real e iminente de que o Governo possa 
usar a nova lei para atingir os líderes cristãos que têm 
sido críticos em relação ao presidente Duterte e às suas 
políticas. 

Em finais de Julho de 2020, pouco depois da aprovação 
da lei anti-terrorismo, o Bispo Gerardo Alminaza referiu 
que “no meio de uma crise de saúde global, continuam 
as mortes injustas em todo o país. Nós, infelizmente, 
temos de admitir que é improvável que o nosso Governo 
use o seu poder para o impedir, porque desde o início 
da administração Duterte, [estas mortes] são oficialmente 
endossadas”. O prelado também criticou a prática da 
administração de “marcação vermelha”, ou seja, rotular as 
organizações de direitos humanos e justiça social como 
frentes comunistas, o que por sua vez levou a prisão 
sem mandado, detenções, torturas, desaparecimentos 
forçados e execuções extrajudiciais. Além disso, o Bispo 
constata que “a guerra contra a droga se infiltrou numa 
guerra contra os direitos, derramando sangue entre o 
nosso rebanho”.20

Durante uma Missa dominical em Julho de 2020, o 
pároco da Paróquia de San Isidro Labrador apanhou 
polícias fardados a fotografá-lo. As autoridades locais 
afirmaram que estavam a realizar inspecções de rotina 
para se certificarem de que a paróquia estava a seguir as 
restrições da COVID-19 relativas aos encontros. Contudo, 
o incidente deixou o clérigo a temer pela sua segurança 
devido a anteriores ameaças de morte que recebeu 
depois de se pronunciar contra a guerra de Duterte contra 
a droga.21

Em Agosto de 2020, Jolo testemunhou ataques terroristas 
simultâneos por parte das mulheres dos jihadistas mortos. 
Pelo menos sete soldados, seis civis e um polícia foram 
mortos, enquanto 80 pessoas foram feridas.22

Em Outubro de 2020, as autoridades capturaram uma 
mulher indonésia e duas mulheres filipinas que se crê 
serem casadas com militantes de Abu Sayyaf. Encontradas 
com coletes suicidas, eram suspeitas de conspirar um 
ataque suicida em Jolo. As autoridades acreditam que os 
indivíduos detidos podem estar ligados aos responsáveis 
pelo ataque à catedral de Jolo, em Janeiro de 2019.23

Apesar das críticas do Governo, a Igreja Católica tem 
recebido elogios generalizados pelos seus esforços e 
recolha de fundos para ajudar os necessitados durante 
a pandemia da COVID-19. Muitas fundações e grupos 
de caridade da Igreja lançaram campanhas nacionais 
para ajudar a amortecer os efeitos da COVID-19 e 
têm-se coordenado eficazmente com as autoridades 
governamentais locais para prestar auxílio.24

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apesar das salvaguardas constitucionais para a liberdade 
religiosa e da separação entre Igreja e Estado, o sistema 
de justiça criminal ao abrigo do artigo 133.º tem o poten-
cial de proteger certos titulares de cargos, instituições, 
práticas, ideias e pontos de vista das críticas e debates 
públicos sobre assuntos religiosos. Com o domínio demo-
gráfico e cultural do Catolicismo nas Filipinas, os grupos 
religiosos minoritários sentem-se vulneráveis ao assédio 
legal se expressarem opiniões que a maioria católica con-
sidere ofensivas. 

O Governo do presidente Duterte tem apresentado vários 
desafios directamente relacionados com a liberdade reli-
giosa. Embora a Constituição garanta a liberdade religio-
sa, os recentes desenvolvimentos e incidentes violentos 
apontam para uma trajectória problemática nos próximos 
anos.

A lei anti-terrorismo cria desafios significativos e abre ca-
minho a potenciais abusos legais por parte de pessoas 
com autoridade, ou seja, a administração de Duterte, 
contra críticos do Governo, incluindo líderes da Igreja e 
defensores dos direitos humanos apoiados pela Igreja. 
As igrejas e organizações cristãs nas Filipinas criticaram 
veementemente esta e outras políticas semelhantes.

Os ataques verbais e legais abertos do presidente Duter-
te contra os líderes da Igreja continuam a constituir uma 
séria ameaça à liberdade religiosa, um elemento central 
da qual é a liberdade dos líderes religiosos e das comu-
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nidades de contribuírem para as deliberações públicas 
sobre o bem comum, particularmente na defesa dos mais 
vulneráveis.

Além disso, os Cristãos e outros grupos minoritários em 
Mindanau continuam a ser alvo de ataques violentos por 
parte de grupos extremistas. Apesar da ratificação e pro-

mulgação da Lei Orgânica de Bangsamoro em 2019, pa-
rece ser difícil uma solução verdadeiramente duradoura 
e abrangente para o extremismo islamista violento e para 
os conflitos em curso em Mindanau. Isto ameaça as pers-
pectivas de plena liberdade religiosa e de coexistência 
pacífica na região no futuro.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição garante a liberdade religiosa e de consciên-
cia, que inclui o direito a professar e praticar uma religião, 
a expressar as próprias crenças e a pertencer ou não a 
uma comunidade religiosa (capítulo 2, n.º 11).1 Todos são 
iguais perante a lei e é proibida a discriminação baseada 
na religião (capítulo 2, n.º 6).  As queixas de discriminação 
podem ser feitas ao provedor da Não Discriminação.2

O Código Penal da Finlândia proíbe “a violação da san-
tidade da religião”, incluindo a blasfémia ou o insulto em 
público do que é considerado sagrado por uma comuni-
dade religiosa, além da proibição de perturbar, interferir 
ou impedir práticas religiosas (capítulo 17, n.º 10 e 11).3 

O Código Penal da Finlândia (capítulo 11, n.º 10), conven-
cionalmente designado por “lei de agitação étnica”, proíbe 
a expressão de opiniões que ameacem, insultem ou difa-
mem um determinado grupo com base em certas carac-
terísticas, tais como religião, crença e orientação sexual.4 

A Lei da Liberdade Religiosa5 aplica-se à Igreja Evangéli-
ca Luterana da Finlândia, à Igreja Ortodoxa da Finlândia 
e às comunidades religiosas registadas (capítulo 1, n.º 2), 
tais como as Testemunhas de Jeová, a Igreja Evangélica 

Livre da Finlândia e a Igreja Católica.6 

A religião pode ser praticada sem registo, mas o registo é 
exigido para se ser elegível para fundos governamentais.7 
Para se registar, uma comunidade deve ter pelo menos 
20 membros, um objectivo religioso e estatutos escritos 
(capítulos 2, 8 e 9).8

Os membros da Igreja Luterana ou da Igreja Ortodoxa de-
vem pagar um imposto religioso, enquanto outras comuni-
dades religiosas não estão autorizadas a tributar os seus 
membros.9 A Igreja Luterana recebe financiamento estatal 
para cumprir as suas obrigações estatutárias e a Igreja 
Ortodoxa e outras comunidades religiosas registadas re-
cebem subsídios governamentais.10

Em 2017, a única diocese católica da Finlândia foi conde-
nada a contratar os seus antigos padres voluntários como 
trabalhadores, a fim de lhes pagar impostos e benefícios. 
Raimo Goyarolla, o administrador da Diocese de Helsín-
quia, disse que esta mudança de política deixou a dio-
cese como “uma das mais pobres da Europa”. “Tivemos 
de demolir o centro diocesano para retiros e campos de 
férias, e muitos especialistas aconselham-nos a encerrar 
três das oito paróquias”.11

A filiação religiosa de crianças menores de 12 anos é de-
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FINLÂNDIA
cidida conjuntamente pelos pais ou tutores legais. A filia-
ção religiosa de crianças entre 12 e 15 anos só pode ser 
alterada com o consentimento tanto da criança como dos 
pais ou tutores legais.12 

A educação religiosa é obrigatória e os estudantes rece-
bem instrução religiosa de acordo com as suas religiões 
registadas, enquanto outros podem escolher entre educa-
ção religiosa ou ética secular.13

A Lei do Bem-Estar dos Animais permite alguns abates 
religiosos, desde que os animais sejam mortos e atordoa-
dos simultaneamente.14 

A objecção de consciência ao serviço militar por motivos 
religiosos é permitida, desde que os objectores realizem 
serviço civil alternativo. O não cumprimento de um destes 
serviços pode resultar em pena de prisão.  

Em Fevereiro de 2019, os legisladores finlandeses pu-
seram fim à isenção geral do serviço militar e civil para 
as Testemunhas de Jeová após uma decisão judicial de 
2018 ter considerado a prática discriminatória para outros 
objectores de consciência.15

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
De acordo com a base de dados de Denúncias de Crimes 
de Ódio de 2018, houve 65 crimes motivados por precon-
ceitos anti-cristãos (31 agressões físicas, 29 ameaças/
comportamentos ameaçadores, três incidentes de crimes 
contra a propriedade, e dois ataques a locais de culto).16 
Um total de 46 crimes foram denunciados no ano ante-
rior.17

Uma igreja no leste da Finlândia foi destruída por fogo 
posto por um incendiário em Setembro de 2018.18 Suspei-
tou-se igualmente de fogo posto num incêndio em Julho 
de 2019 em Hyvinkää, propriedade da igreja.19

Uma deputada finlandesa cristã foi objecto de uma inves-
tigação criminal e foi interrogada pela polícia ao abrigo do 
capítulo 11, secção 10 do Código Penal da Finlândia,20 
a chamada “lei de agitação étnica”, por ter escrito um 
panfleto para a igreja em 2004 e falado publicamente em 
2019 e 2020 sobre a sua perspectiva cristã da visão bíbli-
ca da sexualidade humana. As suas observações foram 
consideradas um insulto aos homossexuais.21

Os números oficiais da base de dados de Denúncias de 
Crimes de Ódio para 2018 indicam 21 crimes motivados 
pelo anti-semitismo (2 agressões físicas, 15 incitamen-

tos à violência/ameaças/comportamento ameaçador, e 4 
casos de vandalismo/crimes contra a propriedade).22 Em 
2017, a Finlândia comunicou 9 crimes anti-semitas.23

Houve um aumento súbito nos ataques anti-semitas na 
Finlândia em 2019. Em Novembro de 2019, autocolan-
tes anti-semitas foram “colados nas paredes de toda a 
cidade” de Helsínquia no aniversário da Kristallnacht,24 
também conhecida como a Noite dos Cristais, quando 
um pogrom anti-judaico foi realizado em toda a Alema-
nha nazi a 9-10 de Novembro de 1938. Aparentemente, 
os autocolantes faziam parte de um plano coordenado 
por grupos nórdicos neonazis. Políticos e líderes comu-
nitários realizaram um comício em solidariedade com a 
comunidade judaica.25 

Em Fevereiro de 2020, o presidente Sauli Niinistö conde-
nou o aumento do anti-semitismo e do racismo no país, 
citando dois incidentes (vandalismo da sinagoga Turku e 
a queima de uma bandeira israelita por um grupo neona-
zi) no Dia Internacional da Memória do Holocausto.26 

De acordo com a base de dados de Denúncias de Cri-
mes de Ódio de 2018, houve 50 crimes motivados por 
preconceitos anti-muçulmanos, incluindo crimes de ódio 
“cometidos entre muçulmanos xiitas e sunitas” (20 agres-
sões físicas, 19 incitamentos à violência/ameaças/com-
portamentos ameaçadores, 8 incidentes de crimes contra 
a propriedade, e 3 perturbações da paz).27 Este número 
foi significativamente mais baixo do que os 137 crimes 
comunicados em 2017.28

Em Dezembro de 2018, uma rapariga muçulmana de 10 
anos foi alegadamente atacada por colegas de turma por 
usar um hijab na escola.29 

Após os ataques a mesquitas em Christchurch, Nova Ze-
lândia, a 15 de Março de 2019, a mesquita de Helsínquia 
foi vandalizada com graffiti anti-muçulmanos.30 Uma bom-
ba de fumo foi atirada por uma janela da mesquita Oulu 
da Sociedade Islâmica do Norte da Finlândia em Feverei-
ro de 2019, tendo esta sido “a nona vez que a mesquita foi 
vandalizada no espaço de um ano”, disse o imã.31 Outros 
incidentes incluíram vandalismo contra bens materiais e a 
destruição de carne halal congelada.32

Um homem da Letónia que falava russo foi preso em 
Outubro de 2018 sob a acusação de conspiração para 
detonar bombas caseiras durante as celebrações do Ano 
Novo de 2018 em Helsínquia. A acusação disse que os 
seus alvos planeados incluíam “estrangeiros e muçulma-
nos”.33
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De acordo com o Gabinete para a Liberdade Religiosa 
Internacional dos EUA, “as ONG que trabalham com mi-
grantes, incluindo o Centro de Aconselhamento para Re-
fugiados finlandês e a Amnistia, continuaram a levantar 
preocupações sobre a capacidade das minorias religiosas 
alojadas em centros de acolhimento de migrantes para 
prestarem culto sem assédio por parte de outros migran-
tes alojados no mesmo centro”.34

Como consequência da pandemia da COVID-19, a Fin-
lândia impôs restrições rigorosas às actividades religio-
sas,35 suspendendo as celebrações públicas mas permi-
tindo a oração privada em locais de culto.36 Isto afectou 
o Ramadão (24 de Abril-23 de Maio), a Páscoa (5-12 de 
Abril), e a Páscoa Judaica (8-16 de Abril). A abordagem 
da Finlândia foi descrita como sendo de nível “elevado” 
(em comparação com “muito elevado”, “moderado” ou 
“baixo”).37 Devido a despedimentos maciços relacionados 
com o vírus, estima-se que a Igreja Evangélica Luterana 
poderá sofrer uma diminuição de 5% nas suas receitas 

fiscais, o que representa uma diminuição de cerca de 44 
milhões de euros.38 

Em Janeiro de 2020, o Papa Francisco recebeu uma de-
legação ecuménica da Finlândia,39 que incluía o Bispo 
luterano de Helsínquia e membros das Igrejas Católica 
Romana e Ortodoxa do país, no âmbito de uma tradição 
anual para celebrar São Henrique, o santo padroeiro da 
Finlândia.40

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não parece ter havido significativas restrições governa-
mentais novas ou acrescidas à liberdade religiosa durante 
o período em análise, mas a liberdade de expressão po-
derá ser um risco através do uso da “lei de agitação étni-
ca”. O aumento dos crimes de ódio anti-semitas é preocu-
pante, mas os líderes políticos estão a abordar a questão, 
responsabilizando os agressores à luz da lei. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição de França1 estabelece o país como um 
Estado secular: “A França é uma República indivisível, 
secular, democrática e social. Ela garante a igualdade de 
todos os cidadãos perante a lei, sem distinção de origem, 
raça ou religião. Ela respeita todas as crenças.” (artigo 
1.º).

A Lei de 9 de Dezembro de 19052 relativa à separação 
entre o Estado e as religiões é um pilar fundamental do 
princípio francês da laïcité (laicismo). O artigo 1º afirma: 
“A República garante a liberdade de consciência. Garante 
o livre exercício da religião, limitada pelo interesse pela 
ordem pública.” O artigo 2º afirma: “A República não re-
conhece, remunera ou subsidia qualquer denominação 
religiosa.” A lei não se aplica em três departamentos da 
região da Alsácia-Mosela, que ainda são regidos pela 
Concordata de 1801.3

O Estado é proprietário e é responsável pela manutenção 
de todos os locais de culto construídos antes de 1905. 
Oitenta e sete das 154 catedrais (todas construídas an-
tes de 1905) no país são propriedade do Estado francês. 
Quase todas as restantes 67 são propriedade de municí-

pios.4 Por exemplo, a Catedral de Notre-Dame em Paris, 
que foi devastada por um incêndio em Abril de 2019,5 é 
propriedade do Estado francês e o seu restauro é da res-
ponsabilidade do Governo.6

Apesar da separação entre o Estado e as religiões, os 
grupos religiosos podem registar-se como associações 
de culto ou associações culturais, ou ambas, para recebe-
rem alguns benefícios governamentais, tais como garan-
tias de empréstimo ou propriedades arrendadas a taxas 
reduzidas, e os locais de culto podem estar isentos de 
impostos sobre imóveis.7

Existem três tipos de escolas em França: escolas públicas 
gratuitas e seculares com um currículo estatal, escolas 
privadas “com contrato” com o Estado e escolas privadas 
“sem contrato”. As escolas “com contrato”, 97% das quais 
são católicas, recebem subsídios do Estado, implemen-
tam o currículo do Estado e aceitam todas as crianças 
independentemente da sua filiação religiosa. As escolas 
independentes “sem contrato” não recebem assistência 
estatal nem são obrigadas a seguir o currículo estatal.8 
Uma lei de 2018 (a “Lei Gatel”) aumentou os requisitos 
para abrir e administrar escolas privadas independentes, 
incluindo que os directores das escolas e os professores 
de nível secundário devem ter nacionalidade francesa.9 
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Esta exigência tem sido criticada como afectando de for-
ma desproporcional as escolas muçulmanas.10

Num discurso de Outubro de 2020 sobre a “luta con-
tra o separatismo islâmico”, após uma série de ataques 
terroristas, o presidente francês Emmanuel Macron anun-
ciou que as escolas estariam sob o foco do Governo. O 
presidente expressou o desejo de ver o ensino doméstico 
proibido para evitar crianças “fora do sistema” nas chama-
das escolas “muitas vezes administradas por extremistas 
religiosos”.11 Referiu-se à “Lei Gatel” que regula as esco-
las independentes, dizendo que “a escola deve, antes de 
mais, instilar os valores da República e não os de uma 
religião, e educar os cidadãos em vez de os fiéis”.12

Em Dezembro de 2020 foi proposta legislação abrangen-
te – um projecto de lei “que confirma o respeito pelos prin-
cípios da República”.13 Contudo, nesta legislação o Go-
verno recuou na proibição total do ensino doméstico, mas 
propôs uma série de restrições à educação, incluindo ins-
tituições de ensino privadas e ensino doméstico (artigos 
21.º-24.º). Outras secções da lei proposta incluíam puni-
ções mais severas por “provocação à prática de actos de 
terrorismo” (artigo 3.º), discurso de ódio e conteúdo ilegal 
online (artigos 18.º-20.º), ameaça a funcionários públicos 
(artigo 4.º), e dissolução de grupos ou encerramento de 
locais de culto que perturbem seriamente a ordem pública 
ou violem direitos ou liberdades fundamentais (artigos 8.º 
e 44.º). A proposta também incluiu uma disposição para 
proibir os profissionais de saúde de emitirem “certificados 
de virgindade” (artigo 16.º) e protecções contra casamen-
tos forçados (artigo 17.º). 

No Título II da proposta de lei relacionada com a religião 
foram incluídas disposições garantindo: o livre exercício 
do culto (artigo 30.º); o aumento das sanções por inter-
ferência no culto religioso (artigo 39.º); uma simplificação 
da lei relacionada com as associações religiosas e o seu 
financiamento; e o aumento das exigências de apresenta-
ção de relatórios do financiamento proveniente de fora de 
França (artigos 26.º-28.º, 35.º). 

A lei proíbe os estudantes das escolas estatais de usarem 
vestuário ou insígnias que “manifestem ostensivamente 
uma filiação religiosa”.14 Em 2018, a Assembleia Nacional 
francesa adoptou um código de vestuário que proíbe os 
deputados de usarem “qualquer sinal religioso evidente, 
um uniforme, um logótipo ou mensagem comercial, ou 
slogans políticos”.15 Uma lei de 2010 proíbe “a ocultação 
do rosto no espaço público”, incluindo o uso do niqab (véu 
que mostra apenas os olhos) ou da burqa (véu que tapa 

todo o rosto).16 No entanto, durante a pandemia do coro-
navírus de 2020, o uso de máscaras faciais era obrigató-
rio para todos. Alguns críticos disseram que este era um 
exemplo do preconceito anti-muçulmano por detrás da lei 
de 2010.17 

A objecção de consciência por razões morais ou religiosas 
não é reconhecida aos farmacêuticos em França.18 Em 
2020, foi introduzido um projecto de lei de bioética que 
iria reduzir as restrições ao aborto, alargar a tecnologia 
de reprodução assistida a todas as mulheres e remover 
uma cláusula de objecção de consciência específica do 
aborto. A proposta em 2019, e o projecto de lei de 2020, 
foram recebidos com manifestações de grupos pró-vida e 
pró-família19 e tiveram a oposição de líderes religiosos, in-
cluindo o conselho permanente da Conferência Episcopal 
Francesa, o Rabino-Chefe de França e o Comité Evangé-
lico Protestante da Dignidade Humana (CPDH).20 Os le-
gisladores foram convidados a fazer uma segunda leitura 
do projecto de lei em Fevereiro de 2021, após revisão por 
um comité especial de bioética em Janeiro.21 

Os activistas católicos e pró-vida em todo o mundo, junta-
mente com funcionários católicos franceses, expressaram 
preocupação de que o resultado do que ficou conhecido 
como “L’affaire Lambert” abrisse as portas à eutanásia em 
França.22 A batalha legal sobre o tratamento continuado 
ou a retirada do suporte de vida a Vincent Lambert, que 
estava num “estado vegetativo” desde 2008, terminou 
quando o mais alto tribunal francês decidiu em Julho de 
2019 que a nutrição artificial e a hidratação poderiam ser 
retiradas. Após a morte de Lambert, em Julho de 2019, o 
Papa Francisco afirmou: “Não construamos uma civiliza-
ção que descarte pessoas cujas vidas já não considera-
mos dignas de viver: cada vida é valiosa, sempre”.23 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO 
O ano de 2020 foi marcado por vários ataques terroristas 
islamistas em França, tendo levado à criação de legis-
lação que alguns vêem como visando especificamente 
os Muçulmanos. A 29 de Outubro de 2020, três pessoas 
foram assassinadas na Basílica de Notre Dame de l’As-
somption em Nice por um homem tunisino que empunha-
va uma faca e entrou em França após chegar a Itália em 
Setembro. A polícia disse que o homem foi detido depois 
de ter sido atingido por agentes da polícia enquanto gri-
tava “Allahu akbar”.24 Este ataque foi precedido da deca-
pitação de um professor num subúrbio de Paris menos 
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um professor de história do liceu, foi alvo de uma “fátua” 
depois de mostrar cartoons do Profeta Maomé aos seus 
alunos. Paty avisou a turma com antecedência de que 
mostraria as imagens para que os estudantes muçulma-
nos pudessem sair da sala para evitar ofensas.25 A 25 de 
Setembro de 2020, um agressor feriu as vítimas com um 
cutelo de carne no exterior do antigo escritório do Charlie 
Hebdo, perto do início do julgamento à revista pelo ataque 
islamista em 2015.26

Segundo Jean-François Ricard, responsável pelo Gabi-
nete do Procurador Nacional Anti-Terrorismo, no final de 
Agosto de 2020, o Governo tinha desvendado nos meses 
anteriores pelo menos seis planos para ataques terroris-
tas.27 Mais de 8.000 pessoas estavam a ser vigiadas pelo 
Governo por uma possível radicalização terrorista, mas, 
em 2020 e 2021, estava programada a libertação de mui-
tos dos terroristas condenados detidos.28 Em Janeiro de 
2020, foi divulgado um relatório do serviço francês de se-
gurança interna, que afirmava que pelo menos 150 bair-
ros em França eram “controlados” por islamistas.29

Os números oficiais de crimes de ódio do Ministério do 
Interior francês para 2018 indicavam que, após dois anos 
de declínio, o número de incidentes anti-semitas aumen-
tou acentuadamente em 2018 (de 311 para 541). Ao mes-
mo tempo, os incidentes anti-muçulmanos registados 
atingiram o seu mínimo em dez anos, com 100 incidentes. 
O número de incidentes anti-cristãos foi quase o mesmo 
do ano anterior, com 1.063 incidentes registados.30 Nos 
dados oficiais comunicados à OSCE para 2018, os nú-
meros registados foram mais elevados: 588 crimes an-
ti-semitas; 145 crimes anti-muçulmanos; e 1.944 crimes 
anti-cristãos.31

Em 2019, o número de incidentes anti-semitas aumentou 
em 27% (687 incidentes, descritos como sendo na sua 
maioria ameaças, com os ataques pessoais a cair drasti-
camente); os incidentes anti-muçulmanos permaneceram 
relativamente baixos (154 incidentes, com 91 ameaças); 
e foram relatados 1.052 incidentes anti-cristãos, a maioria 
dos quais foram crimes contra a propriedade religiosa.32 
Mais uma vez, os números comunicados à OSCE foram 
mais elevados: 741 crimes anti-semitas; 204 crimes com 
um preconceito contra muçulmanos; e 2.038 crimes com 
um preconceito contra cristãos.33

Exemplos de incidentes anti-semitas durante o período do 
relatório incluíram um homem judeu espancado até ficar 
inconsciente num elevador de Paris,34 ameaças envia-

das por correio ao porta-voz do Governo, Gabriel Attal,35 
ameaças anti-semitas e retórica contra o filósofo judeu 
Alain Finkielkraut, bem como danos na sinagoga de Es-
trasburgo durante as manifestações dos coletes amare-
los.36 Foi cortada uma árvore em memória da vítima judia 
de um assassinato em 2006, foi vandalizada uma padaria 
com a palavra alemã “Juden”, e foram encontradas suás-
ticas em caixas postais de Paris.37 Em 2020, foram vistas 
online teorias da conspiração e mensagens anti-semitas 
relacionadas com a pandemia do coronavírus. O Gabine-
te Nacional de Vigilância contra o Anti-Semitismo (BNV-
CA) apresentou cerca de 50 queixas de Março a Julho de 
2020.38 Em Outubro de 2020, escolas e sinagogas judai-
cas fecharam temporariamente em Nice após um homem 
a gritar “Allahu akbar” ter morto três pessoas numa igreja. 
“Estamos todos a sentir-nos ameaçados”, disse o rabino-
-chefe de Nice.39

Um homem foi preso em Outubro de 2019 por disparar 
tiros no exterior da mesquita de Bayonne e disparar con-
tra dois homens enquanto tentava incendiar a porta. O 
incidente foi condenado pelo presidente Macron.40 Em 
Dezembro de 2020, pelo menos 76 mesquitas e escolas 
privadas islâmicas foram encerradas pelas autoridades 
desde o início do ano para “combater o Islão extremis-
ta”.41 Em Novembro de 2020, o Colectivo contra a Islamo-
fobia em França (CCIF) dissolveu voluntariamente a sua 
organização depois de funcionários do Governo terem 
anunciado que iria dissolver o grupo após o assassinato 
do professor Samuel Paty, tendo acusado a organização 
de alimentar um “clima de ódio” e de ser uma “farmácia 
islamista que trabalha contra a República”. Dois outros 
grupos, BarakaCity e Sheik Yassine, foram dissolvidos 
pelo Governo.42

Alarmados com o número de incidentes que visavam lu-
gares cristãos, em 2019 vários políticos franceses sub-
meteram perguntas ao Ministério do Interior exigindo in-
formações mais completas sobre o que estava a ser feito 
para os proteger.43 O Ministério respondeu que o Governo 
tinha instruído os responsáveis de segurança a darem 
“tratamento prioritário” aos ataques a locais religiosos.44

Os incidentes durante o período abrangido pelo relató-
rio incluíram o já mencionado ataque islamista com faca 
numa igreja de Nice em Outubro de 2020, onde três pes-
soas morreram,45 e uma tentativa de fogo posto na Cate-
dral de Rennes em Junho de 2020.46 Uma amostra dos 
incêndios intencionalmente ateados nas igrejas relatados 
pelo Observatório do Património Religioso durante o pe-
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ríodo do relatório incluiu: a Igreja de Saint-Sulpice em Pa-
ris, a Catedral de Lavour, a Igreja de Saint-Jacques em 
Grenoble, a Igreja de Sélestat, a Catedral de Saint-Maclou 
em Pontoise, a Basílica de Nancy, a Igreja Evangélica de 
Annemasse, a Igreja de Saint-Pierre de Neuilly sur Seine, 
a Igreja La Tour du Pin.47 Um crucifixo de 10 metros de 
altura no cume do Pic Saint-Loup foi derrubado e destruí-
do, tendo sido colocadas inscrições em volta do pedes-
tal que diziam “Poder da Bruxaria”.48 Crucifixos e figuras 
cristãs foram partidos e vandalizados em cemitérios.49 Os 
cristãos convertidos do Islamismo tiveram dificuldade em 
receber asilo em alguns casos, ou porque o Governo fran-
cês não acredita que houvesse ameaças nos seus países 
de origem de maioria muçulmana, ou porque considera 
que os convertidos não seriam perseguidos aquando da 
deportação.50

Durante a pandemia do coronavírus em 2020, o Governo 
francês proibiu completamente o culto público de 17 de 
Março a 29 de Maio de 2020. A Conferência Episcopal 
Católica apresentou uma queixa contra o Governo. Após 
o Conselho de Estado ter invalidado a proibição, os servi-
ços religiosos foram permitidos com regras de distancia-
mento. Mais uma vez, em Novembro de 2020, o Governo 

suspendeu o culto público como uma medida de saúde 
pública. Grupos cristãos manifestaram-se contra estas 
proibições, que incluíam proibições de culto ou oração ao 
ar livre.51 Mais uma vez, pela segunda vez, o Conselho de 
Estado invalidou a proibição e os serviços religiosos com 
regras de distanciamento foram permitidos.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O princípio da laïcité (separação entre Estado e religião) 
consagrado na Constituição e a Lei de 1905 em França 
são as pedras angulares tradicionais para as relações 
entre Estado e religião. Contudo, os recentes ataques 
terroristas de inspiração islamista levaram o Governo a 
regulamentar ainda mais áreas da vida relacionadas com 
religião ou crença. O crescente anti-semitismo e a ele-
vada incidência de actos anti-cristãos nos últimos dois 
anos são sinais de que a tolerância da sociedade está 
a deteriorar-se. Como o Governo procura conter a maré 
do extremismo e a falta de integração social com uma 
legislação abrangente, os direitos fundamentais de todos 
os crentes poderão ser postos em causa num futuro pró-
ximo.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Gabão de 1991, revista em 2003, 2011 
e 2018, consagra a liberdade de consciência, “pensamen-
to, opinião, expressão, comunicação, e a livre prática da 
religião, [...] limitada apenas pelo respeito pela ordem pú-
blica” (artigo 1.º, secção 2).1 Foi por causa desta reserva 
legal que, em Abril de 2012, o Ministério da Administração 
Interna  proibiu uma igreja chamada “Plenitude Exode”, 
após receber inúmeros relatos de perturbações públicas 
devido aos elevados níveis de ruído durante as suas ce-
rimónias nocturnas de oração.2

O artigo 2.º da Constituição consagra o carácter secular 
do Estado e a igualdade dos seus cidadãos, independen-
temente da sua religião.3 Nos termos do n.º 13 do artigo 
1.º, os cidadãos têm o direito de formar comunidades re-
ligiosas que “se regulamentem a si próprias e aos seus 
assuntos de forma independente, respeitando os princí-
pios da soberania nacional” e da “ordem pública”. Final-
mente, em termos de ensino público, o n.º 19 do artigo 1.º 
da Constituição estipula que o ensino público tem de ser 
neutro em questões religiosas.4 Apesar disso, o ensino re-
ligioso nas escolas públicas “pode ser disponibilizado aos 

estudantes a pedido dos pais”.5

Os grupos religiosos precisam de se registar para evitar 
certas taxas aplicáveis, por exemplo, ao uso de terrenos 
e às licenças de construção.6 Caso um grupo religioso 
não cumpra com estes procedimentos, pode ainda assim 
exercer as suas actividades, mas será obrigado a pagar 
tarifas alfandegárias para quaisquer importações e não 
estará isento de pagar impostos. O Ministério do Interior, 
que normalmente processa pedidos de registo de grupos 
religiosos no prazo de 30 dias, rejeitou mais de 100 pe-
didos7 em 2018. Os grupos religiosos cuja candidatura o 
Ministério rejeitou tendiam a ser “operações unipessoais” 
misturando crenças cristãs com crenças animistas tradi-
cionais.8 Os factores processuais também desempenha-
ram um papel na rejeição de pedidos, uma vez que os 
candidatos muitas vezes não forneceram a documenta-
ção necessária para se registarem.

Embora o Gabão seja membro da Conferência Islâmica 
(porque o Islão é a religião de alguns dos seus líderes), 
constitucionalmente é um Estado secular.9 O acordo exis-
tente com a Santa Sé dá pleno reconhecimento legal à 
Igreja Católica e a todas as suas instituições, reconhe-
cendo também a legalidade dos casamentos contraídos 
ao abrigo da lei canónica.
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GABÃO
As seguintes festas religiosas são consideradas como fe-
riados nacionais: Todos os Santos, Ascensão, Assunção 
de Nossa Senhora, Natal, Domingo de Páscoa, Segunda-
-feira de Páscoa, Pentecostes, Eid al-Fitr e Eid al-Kebir.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período abrangido por este relatório não houve 
quaisquer incidentes de tensão entre religiões, nem in-
cidentes de intolerância, discriminação ou perseguição 
contra qualquer grupo religioso. Após o golpe militar fa-
lhado em Janeiro de 2019, o Arcebispo de Libreville, Basi-
le Mvé Engone, disse que o povo do Gabão “deve tentar 
preservar a paz, a unidade e a coesão social”.10

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A situação da liberdade religiosa irá muito provavelmente 
manter-se sem alterações num futuro próximo, uma vez 
que as relações inter-religiosas permanecem boas num 
ambiente de tolerância religiosa. No entanto, a presença 
crescente de grupos armados jihadistas na África Ociden-
tal pode potencialmente ameaçar o clima de tolerância 
religiosa no país. A ameaça jihadista afecta muitos países 
na região, como por exemplo a Nigéria, os Camarões e a 
República Democrática do Congo. Felizmente, a ameaça 
terrorista permanece relativamente reduzida no Gabão e 
não existe qualquer história recente de terrorismo no país.

NOTAS
1  Gabão 1991 (rev. 2011), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Gabon_2011?lang=en (acedido a 8 de Agosto de 
2020). 

2  “Pollution sonore à Libreville: le silence des autorités”, Gabon Review, 21 de Fevereiro de 2013, http://www.bdpmodwoam.org/arti-
cles/2013/02/21/pollution-sonore-a-libreville-le-silence-des-autorites/ (acedido a 13 de Novembro de 2019).

3  Gabon 1991, op. cit. 

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Gabon”, International Religious Freedom Report for 2018, Departamento de 
Estado Norte-Americano https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/gabon/ (acedido a 13 de Novembro de 2019).

7  Ibid.

8  Ibid.

9  “Historique des concordats et accords conclus par le Saint-Siège”, Zenit, 15 de Novembro de 2005, https://fr.zenit.org/articles/historique-
des-concordats-et-accords-conclus-par-le-saint-siege/ (acedido a 22 de Janeiro de 2020).

10  “Crisis in Togo and Gabon: the Bishops denounce violence and invite them to dialogue”, Agenzia Fides, 14 de Janeiro de 2019, http://
www.fides.org/en/news/65380-AFRICA_Crisis_in_Togo_and_Gabon_the_Bishops_denounce_violence_and_invite_them_to_dialogue (acedido a 13 
de Novembro de 2019). 

https://www.constituteproject.org/constitution/Gabon_2011?lang=en
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http://www.bdpmodwoam.org/articles/2013/02/21/pollution-sonore-a-libreville-le-silence-des-autorites/
https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/gabon/
https://fr.zenit.org/articles/historique-des-concordats-et-accords-conclus-par-le-saint-siege/
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
De acordo com o artigo 1.º (secção 1) da Constituição, 
a Gâmbia é uma “República Soberana”.1 O artigo 25.º 
(secção 1, alínea c)) garante “a liberdade de praticar qual-
quer religião e de a manifestar na prática”. A Constituição 
proíbe a discriminação religiosa (artigo 33.º, secção 4) e 
proíbe os partidos políticos de base religiosa (artigo 60.º, 
secção 2, alínea a)). As comunidades religiosas não são 
obrigadas a registar-se junto das autoridades. No entan-
to, devem registar-se como instituições de caridade caso 
disponibilizem apoio social.2 No caso dos Muçulmanos, 
a sharia (lei islâmica) aplica-se ao casamento, divórcio e 
herança.3 A legislação existente prevê a instrução religio-
sa islâmica e cristã nas escolas estatais e privadas, o que 
é geralmente respeitado pelo Governo.4

A situação da liberdade religiosa na Gâmbia melhorou 
significativamente nos últimos anos. Em Janeiro de 2017, 
o então recém-eleito presidente, Adama Barrow, inverteu 
a decisão do seu antecessor, o ditador Yahya Jammeh há 
longos anos no poder, de fazer da Gâmbia uma república 
islâmica. Segundo uma anterior Constituição, o país era 
um Estado secular, mas em Dezembro de 2015 Jammeh 

transformou-o numa “República Islâmica”, tornando-o o 
segundo país em África depois da Mauritânia a ser desig-
nado como tal.5

Após as eleições presidenciais de Dezembro de 2016, 
o país assistiu a uma transição pacífica do poder, a pri-
meira desde que conquistou a independência em 1965. 
Depois da sua tomada de posse, o novo presidente, Ada-
ma Barrow, disse que o país voltaria a ser simplesmente 
conhecido como uma “República”, eliminando a palavra 
“islâmica”, que tinha sido acrescentada por Jammeh.6 
Além disso, comprometeu-se a promover a boa governa-
ção, o Estado de direito, as instituições democráticas e a 
liberdade de imprensa.7 O presidente Barrow estabeleceu 
uma Comissão de Verdade e Reconciliação para investi-
gar crimes cometidos durante o regime anterior, incluindo 
“tortura, desaparecimentos e execuções extrajudiciais”.8 
E anunciou o regresso à Commonwealth, que o país tinha 
deixado em 2013. O presidente anulou ainda a decisão 
de Jammeh de retirar a Gâmbia do Tribunal Penal Inter-
nacional (TPI).9 O Partido Democrata Unido (UDP), par-
tido do presidente, obteve uma vitória clara nas eleições 
parlamentares realizadas em Abril de 2017,10 eleições que 
foram consideradas pacíficas, livres e justas.11

Actualmente, está a ser redigida uma nova Constituição 
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GÂMBIA
para a era pós-Jammeh.12 Os membros do Conselho 
Cristão da Gâmbia (que representam as Igrejas Católica, 
Anglicana e Metodista) exigiram que a nova Constituição 
incorporasse as palavras “Estado laico”.13 De facto, a ní-
vel nacional, existe neste momento um importante debate 
sobre esta questão.14

Embora a lei não exija que as escolas públicas ou priva-
das disponibilizem instrução religiosa, a maioria fá-lo, e os 
estudantes, de um modo geral, frequentam essas aulas. 
Além disso, as autoridades ajudam as escolas a recrutar 
os professores de religião de que necessitam.15

Existem boas relações entre as instituições islâmicas e a 
Igreja Católica. Além das principais celebrações muçul-
manas, são também celebrados os principais dias festivos 
cristãos, como o Natal, a Sexta-feira Santa e a Segunda-
-feira de Páscoa.16 Os membros do Grupo Inter-religioso 
para o Diálogo e a Paz, que inclui muçulmanos, cristãos 
e bahá’í, reúnem regularmente para discutir assuntos im-
portantes para todas as comunidades religiosas na Gâm-
bia, sobretudo a questão da coexistência entre religiões.17 
Os casamentos entre pessoas de diferentes religiões são 
comuns e são aceites.18

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Nos últimos dois anos, não se registaram incidentes de 
violência inter-religiosa, intolerância, discriminação ou 
perseguição envolvendo qualquer grupo religioso. No en-
tanto, o presidente Adama Barrow foi criticado por mui-
tos observadores quando anunciou planos para construir 
60 mesquitas em todo o país.19 Vários observadores 
consideraram que esta decisão contribuía para esbater as 
linhas entre o Estado e a religião e constituía uma esco-
lha de uma religião em detrimento das outras. Um pastor 
gambiano declarou que “uma parte da população cristã 
da Gâmbia se sentiu marginalizada e alienada pelo anún-
cio do presidente”.20 

A 6 de Dezembro de 2019, o presidente anunciou que 
a pasta dos Assuntos Religiosos seria transferida para o 
Ministério das Terras e Assuntos Regionais, mas não deu 
quaisquer explicações para esta mudança.21 No início de 
Fevereiro de 2020, juntamente com o Togo e o Senegal, 
a Gâmbia decidiu aderir à Aliança de 27 países para a 
Protecção da Liberdade Religiosa, cujo objectivo é “unifi-
car as nações poderosas e usar o poder de influência dos 
seus recursos para impedir a acção dos que contribuem 
para o mal e defender os perseguidos, os indefesos e os 

vulneráveis”.22

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A Gâmbia tem uma longa tradição de tolerância inter-re-
ligiosa e é muito provável que esta se mantenha num fu-
turo previsível. Contudo, há várias questões que podem 
potencialmente afectar as relações inter-religiosas. No 
campo político, o antigo ditador, Yahya Jammeh, anun-
ciou em Janeiro de 2019 a sua intenção de regressar do 
exílio.23 Milhares de apoiantes seus foram para as ruas 
depois disso para exigir o seu regresso.24

Tudo isto está a acontecer numa altura em que o presi-
dente Adama Barrow, mais liberal, é cada vez mais im-
popular. O regresso de Jammeh poderia ser prejudicial 
para as minorias religiosas e os políticos que incentivam 
a secularização do Estado, uma vez que Jammeh é uma 
figura política importante que favorece a islamização da 
Gâmbia. 

As tensões entre os proponentes das ideologias islâmicas 
e seculares estão a afectar o processo de reforma consti-
tucional, com o Estado secular no centro do debate. Além 
disso, a dinâmica regional deve ser tida em conta. A Áfri-
ca Ocidental tem assistido a um importante aumento do 
extremismo islâmico nos últimos anos, com vários grupos 
terroristas jihadistas já a actuar em toda a região. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República do Gana é um dos países de África mais es-
táveis politicamente.1 Isto é verdade em relação aos direi-
tos humanos fundamentais2 e em relação ao desenvolvi-
mento económico. 

Nos termos do artigo 12.º (n.º 2) da Constituição, “todas 
as pessoas no Gana, independentemente da sua raça, 
local de origem, opinião política, cor, religião, credo ou 
sexo, têm direito aos direitos humanos e liberdades fun-
damentais do indivíduo”.3 O artigo 21.º (n.º 1, alínea c) 
reconhece “a liberdade de praticar qualquer religião e de 
manifestar tal prática”.4

Como qualquer ONG, os grupos religiosos devem regis-
tar-se junto das autoridades. Embora o registo os isente 
de uma série de impostos, incluindo impostos sobre esco-
las e universidades privadas, a maioria não o faz. A falta 
de registo não é penalizada.5

O ensino religioso nas escolas públicas é obrigatório e 
os alunos não podem optar por não participar. Elementos 
tanto do Cristianismo como do Islamismo estão incluídos 
no programa escolar. A educação islâmica é coordenada 

por uma unidade especial do Ministério da Educação. São 
permitidas escolas privadas baseadas na fé, mas devem 
seguir o programa do Ministério, excepto para as escolas 
internacionais.6

Em 2000, o Gana assinou o Pacto Internacional sobre Di-
reitos Civis e Políticos.7

Mais de dois terços (72,6%) da população do país são 
cristãos. Em proporção, os muçulmanos são comparativa-
mente menos (18,1%). A maioria dos Muçulmanos gane-
ses são sunitas.8 O extremismo islâmico é raro no Gana. 

As relações entre cristãos e muçulmanos têm sido tradi-
cionalmente pacíficas.9 No âmbito da Conferência sobre 
Religião e Paz, que inclui a Conferência Episcopal Ca-
tólica, cristãos e muçulmanos estão a trabalhar de forma 
construtiva para um objectivo partilhado de coexistência 
pacífica.10

Graças a uma situação económica e política estável, as 
relações entre as diferentes comunidades religiosas do 
Gana são exemplares em muitos aspectos, contrastan-
do com alguns outros países da região.11 A experiência 
do Gana mostra que as tensões religiosas são frequente-
mente menos drásticas onde há menos pobreza. 
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GANAINCIDENTES E EVOLUÇÃO
Há muito que o Gana tem sido considerado como uma 
âncora de estabilidade e um exemplo de coexistência pa-
cífica na África Ocidental. O presidente Akufo-Addo, um 
cristão, e o vice-presidente Mahamudu Bawumia, um mu-
çulmano, enfatizam repetidamente a importância da coe-
xistência religiosa pacífica em declarações públicas.12

No período em análise, continuaram as preocupações 
relativamente ao crescimento de pessoas que se “auto-
denominam” como pastores. A situação tem provocado 
o debate no parlamento sobre qual a melhor forma de 
controlar o fenómeno, incluindo sugestões “para que seja 
criado um organismo independente que actue como um 
controlo da actividade da Igreja”.13 Os legisladores, por 
um lado, exprimiram mal-estar por as chamadas Igrejas 
unipessoais extorquirem dinheiro aos pobres para vive-
rem luxuosamente, mas, por outro, consideraram que a 
promulgação de leis para gerir esta situação pode ser in-
justificada, uma vez que a Constituição protege a liberda-
de religiosa.14

Grupos de cúpula protestantes, incluindo o Conselho 
Cristão do Gana e a Conferência Episcopal Carismática 
do Gana, emitiram declarações a criticar a legislação pro-
posta, apelando em vez disso à auto-regulação.15

O debate prosseguiu sobre um plano controverso do pre-
sidente Akufo-Addo para construir uma catedral nacional 
cristã interdenominacional, situada junto ao parlamento 
ganês. A proposta, apresentada em Março de 2017, é 
publicitada como um meio para criar unidade nacional.16 
O ministro dos Centros Urbanos, Mustapha Abdul-Hamid, 
afirmou: “especialmente num país como o nosso, que 
está fortemente dividido em tantas coisas: etnicidade, po-
lítica, etc. Uma nação como o Gana precisa de um símbo-
lo como este que nos permita unirmo-nos”.17

Pela primeira vez, o Imã Chefe Nacional, Xeque Osman 
Nuhu Sharubutu, participou nos cultos de Domingo de 
Páscoa na Catedral do Cristo Rei em Acra, tendo sido 
acolhido pelo Pe. Andrew Campbell, pároco da igreja. O 
esforço foi em geral calorosamente recebido pelo público 
ganês como um sinal “que fomenta a coesão religiosa e a 
coexistência pacífica”.18

Os esforços do Gana no sentido da coexistência pacífica 
contrastam com uma região cada vez mais marcada pela 
violência, predominantemente levada a cabo por organi-
zações criminosas e grupos islamistas. 

O Gana faz fronteira com o Burkina Faso a norte e com 
a Costa do Marfim a oeste. Ambos os países são afec-
tados em graus variáveis pelo terrorismo, embora o 
Burkina Faso tenha sido o mais duramente atingido pela 
violência.19 Desde Abril de 2015, uma insurreição sa-
lafita-jihadista resultou em ataques em todo o norte do 
Burkina Faso e representa uma ameaça à coexistência 
tradicionalmente pacífica naquele país.20 Os incidentes 
terroristas contra as comunidades católicas, por exemplo 
em Maio de 2019,21 continuaram durante todo o período 
abrangido por este relatório. Desde Agosto de 2020 que 
aumentaram as preocupações de que seja apenas uma 
questão de tempo até que a situação de segurança no 
Gana seja afectada. 

Isto levou a uma maior consciência da necessidade de 
vigilância no país. O Arcebispo da capital, John Bonaven-
ture Kwofie, observou que com a ameaça do terrorismo a 
aproximar-se o nível de “alerta” para a protecção dos fiéis 
que participam nos cultos religiosos dominicais e eventos 
cristãos teve de ser aumentado, após consulta com a po-
lícia.22 As igrejas estão agora sob medidas de protecção 
e as pessoas são alertadas para permanecerem atentas 
de modo a protegerem “pessoas inocentes” que “vêm à 
igreja para prestar culto”.23

Por exemplo, no âmbito do reforço das directrizes de se-
gurança, uma das paróquias da Arquidiocese de Acra, 
a Igreja de Cristo Rei, proibiu as mochilas.24 O Governo 
também intensificou os controlos fronteiriços após os ata-
ques de 15 de Fevereiro de 2019 por um grupo salafita 
no Burkina Faso.25 Nesse dia, quatro agentes aduanei-
ros foram mortos no posto de controlo em Nohao, perto 
da fronteira do Gana.26 O Pe. António César Fernández, 
missionário espanhol dos Salesianos de Dom Bosco, 
também foi morto no ataque.27 Perante a frágil situação 
de segurança, milhares de refugiados do Burkina Faso 
procuraram refúgio nas aldeias fronteiriças do Gana. O 
Centro Africano de Estudos de Segurança e Inteligência 
(ACSIS) alertou para possíveis ataques de grupos salafi-
tas sediados no Burkina Faso a igrejas e hotéis em países 
vizinhos como o Gana.28

Esta acção foi corroborada por uma declaração emitida a 
8 de Maio de 2019, na qual as Nações Unidas alertaram 
para o risco de que as actividades terroristas se pudes-
sem propagar aos países costeiros da África Ocidental, 
incluindo o Gana. Neste contexto, o Arcebispo Bonaven-
ture Kwofie propôs que os líderes da Igreja desenvolves-
sem as suas próprias estratégias de segurança para as 
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suas comunidades.29

Numa reunião dos bispos católicos da região em Novem-
bro de 2019, organizada pelo Catholic Relief Services 
(CRS), a discussão centrou-se em formas de combater 
a crescente ameaça dos grupos jihadistas, antagonismos 
étnicos e outras barreiras ao desenvolvimento. “O CRS e 
a liderança da Igreja local irão abordar as raízes dos con-
flitos: pobreza, desemprego juvenil, falta de educação e a 
erosão do tecido social”, lê-se na declaração dos bispos.30 
Os bispos também sublinharam o seu desejo de procurar 
caminhos eficazes para a prevenção de conflitos, paz du-
radoura e vida sustentável.31

Em Março de 2020, as autoridades do Gana impuseram 
um bloqueio ao país após a Organização Mundial de 
Saúde ter emitido um alerta de pandemia COVID-19. Tal 
como em outros países, o Governo ganês tomou medi-
das que restringiram drasticamente a vida religiosa sem a 
eliminar completamente. Isto afectou todas as religiões e 

denominações.32 A 15 de Março, o Presidente Nana Aku-
fo-Addo anunciou a proibição de encontros, incluindo os 
religiosos, como Missas e funerais. O culto nas igrejas e 
mesquitas foi interrompido durante dois meses.33 No início 
de Junho, os locais de culto foram autorizados a reabrir 
sob condições estritas.34

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apesar do número crescente de ataques de grupos crimi-
nosos e militantes islamistas radicais na região, o Gana 
continua a ser um farol de tolerância. Contudo, a ameaça 
de um alastramento da situação dos países à sua vol-
ta continua a ser real. O futuro da liberdade religiosa no 
Gana, embora presentemente estável, é difícil de prever. 
Apesar disso, há esperança nos esforços da liderança 
política e religiosa do Gana para procurar abertamente o 
diálogo e manter a coesão religiosa.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Geórgia tem fronteiras instáveis e “territórios dispu-
tados”, nomeadamente a Ossétia do Sul e a Abecásia. 
Embora as duas regiões tenham declarado a sua inde-
pendência, o Governo georgiano continua a considerá-las 
parte do seu território soberano. Na sequência da Guerra 
Rússia-Geórgia de 2008, as duas regiões permanecem 
sob ocupação militar russa.1

Cerca de 86% dos Georgianos são cristãos, principal-
mente ortodoxos. A Igreja Ortodoxa da Geórgia é uma 
das mais antigas Igrejas cristãs do mundo. Os Muçulma-
nos representam 11% da população, os Judeus são entre 
2.600 e 6.000, concentrados principalmente na capital, 
Tbilissi,2 e os Católicos estão presentes mas espalhados 
por todo o país.3 

O artigo 16.º (n.º 1-3) da Constituição da Geórgia4 (revista 
em 2018) defende que “todos têm liberdade de crença, 
religião e consciência. Estes direitos só podem ser res-
tringidos de acordo com a lei para garantir a segurança 
pública, ou para proteger a saúde ou os direitos de tercei-
ros, na medida em que seja necessário numa sociedade 
democrática. Ninguém será perseguido por causa da sua 

crença, religião ou consciência, ou coagido a expressar 
as suas visões sobre religião.”

O artigo 11.º (n.º 1-2) da Constituição afirma: “Todas as 
pessoas são iguais perante a lei. É proibida qualquer dis-
criminação com base na raça, cor, sexo, origem, etnia, lín-
gua, religião, opiniões políticas ou outras, filiação social, 
propriedade ou estatuto de titular, local de residência, ou 
por qualquer outro motivo. De acordo com os princípios e 
normas universalmente reconhecidos do direito interna-
cional e da legislação do país, os cidadãos da Geórgia, 
independentemente da sua afiliação étnica e religiosa ou 
língua, terão o direito de manter e desenvolver a sua cul-
tura, e utilizar a sua língua materna em privado e em pú-
blico, sem qualquer discriminação”.

As questões religiosas são geridas pela Agência Estatal 
das Questões Religiosas (SARI).5

A Constituição protege a liberdade de pensamento, cons-
ciência e religião, além de conferir estatuto especial e 
privilégios à Igreja Ortodoxa Autocéfala Apostólica da 
Geórgia (a Igreja Ortodoxa da Geórgia). O artigo 8.º reco-
nhece “o papel proeminente da Igreja Ortodoxa Apostóli-
ca Autocéfala da Geórgia na história da Geórgia, e a sua 
independência do Estado”. A relação entre a Geórgia e a 
Igreja nacional baseia-se numa concordata,6 que conce-
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de à Igreja Ortodoxa direitos que não são dados a outros 
grupos religiosos. Estes incluem imunidade legal para o 
Patriarca ortodoxo, isenção do serviço militar para o cle-
ro ortodoxo e um papel consultivo no Governo, especial-
mente na área da educação.7 

O artigo 13.º da Lei da Educação Geral de 2005 afirma 
que as escolas públicas não podem ser usadas para fins 
de doutrinação religiosa, proselitismo ou assimilação for-
çada.8 Ao mesmo tempo, o artigo 5.º da concordata dá à 
Igreja Ortodoxa da Geórgia o direito a ensinar o seu credo 
nas instituições de ensino e autoriza o Estado a financiar 
as escolas religiosas desta Igreja.9 

Os grupos religiosos podem inscrever-se na Agência Na-
cional do Registo Público como pessoa jurídica de direito 
público ou como organização sem fins lucrativos. O re-
gisto tem benefícios, tais como o reconhecimento legal, 
isenções fiscais parciais e o direito de abrir contas ban-
cárias e comprar propriedades. Os grupos religiosos não 
registados ainda estão autorizados a realizar actividades 
religiosas, mas sem os benefícios legais de que gozam os 
grupos registados.10

As duas repúblicas secessionistas, Ossétia do Sul e Abe-
cásia, são apoiadas pela Rússia. Inspiradas pela proibi-
ção das Testemunhas de Jeová por Moscovo em 2017,11 
as duas repúblicas também proibiram esta comunidade 
religiosa, classificando-a como uma organização extre-
mista.12 De acordo com o Patriarcado ortodoxo, o clero 
ortodoxo não consegue realizar serviços religiosos na Os-
sétia do Sul nem na Abecásia.13  

É importante referir que estes dois territórios têm relações 
diferentes tanto com a Geórgia como com a Rússia. 
Isto tem implicações mais vastas para as liberdades 
fundamentais dentro das suas fronteiras. Enquanto a 
Ossétia do Sul, que tem uma população de apenas 39 
mil habitantes, está isolada do resto do mundo, a Abe-
cásia tem procurado a independência tanto em relação 
à Geórgia como em relação à Rússia. Não existe espaço 
cívico na primeira, mas existem meios de comunicação 
independentes e uma sociedade civil na segunda, embora 
este sector esteja actualmente sob ameaça.14 Em 2019, 
como consequência desta busca de autonomia, a passa-
gem entre o território controlado pela Abecásia e a Geór-
gia foi significativamente restringida, deixando as famílias 
separadas e criando dificuldades económicas. Isto teve 
impacto em todos os aspectos da vida, incluindo a liber-
dade de movimento e de reunião.15

Desde 2015, a SARI tem apelado a uma nova Lei da 
Religião no país, mas várias comunidades religiosas 
têm sublinhado que não são necessários regulamentos 
adicionais. A 26 de Dezembro de 2018, Sophio Kiladze, 
membro do Parlamento da Geórgia pelo partido Georgian 
Dream, convidou ONG, funcionários da SARI e deputa-
dos de outros partidos políticos a participarem numa reu-
nião de um Grupo de Trabalho sobre Liberdade Religiosa 
recentemente criado para examinar os desafios que as 
organizações religiosas enfrentam. Representantes da 
Diocese Apostólica Arménia, da União Judaica da Geór-
gia e da Administração dos Muçulmanos de toda a Geór-
gia – três organizações religiosas financiadas pelo Estado 
– expressaram o seu apoio a uma Lei Religiosa, embora 
nem todos os seus membros o façam. 

Os problemas para alguns grupos religiosos minoritá-
rios resultam não tanto da falta de regulamentação, mas 
também das práticas discriminatórias dos funcionários 
estatais. Os grupos religiosos temem o impacto de um 
maior controlo estatal nas suas vidas e actividades. Os 
Muçulmanos, as Testemunhas de Jeová, os Católicos e 
os Protestantes têm todos encontrado dificuldades quan-
do tentam construir locais de culto, devido à oposição 
das autoridades e da Igreja Ortodoxa da Geórgia. Numa 
declaração à imprensa, o deputado Kiladze disse que o 
objectivo final do grupo de trabalho era desenvolver uma 
lei que garantisse a liberdade de religião, protegendo ao 
mesmo tempo o interesse público.16

Embora a maioria das prisões tenha capelas ortodoxas, 
nenhuma área foi designada para o culto não denomina-
cional. A Igreja Apostólica Arménia, bem como grupos ca-
tólicos, muçulmanos, baptistas e judeus, confirmaram que 
os serviços religiosos só estavam disponíveis mediante 
pedido nas prisões, bem como nas forças armadas.17

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em 2018, houve oito casos reportados de agressões físi-
cas por motivos religiosos contra 12 testemunhas de Jeo-
vá. Houve também relatos de vandalismo contra minorias 
religiosas, incluindo graffiti contra igrejas arménias em 
Adjara e um ataque a um edifício do Salão do Reino das 
Testemunhas de Jeová em Gori.18 

Segundo o Ministério dos Assuntos Internos, em 2019 
houve 44 casos reportados de crimes com um preconcei-
to religioso, dos quais 11 incluíam violência contra pes-
soas, e a maioria deles estavam sob investigação.19
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Em Março de 2018, o deputado Emzar Kvitsiani apresen-
tou uma proposta legislativa ao Parlamento da Geórgia 
para acrescentar um artigo ao Código Penal para punir 
aqueles que “expressem publicamente ódio aos símbo-
los religiosos, uma organização religiosa, clérigos, e um 
crente e/ou publiquem ou mostrem materiais que visem 
insultar os sentimentos dos crentes”. A nota explicativa do 
projecto de lei afirmava que a proposta era inspirada por 
frequentes discursos de ódio dirigidos à Igreja Ortodoxa 
da Geórgia e a outras religiões tradicionais.20 Grupos de 
direitos humanos criticaram duramente a proposta, obser-
vando que ela contradiz claramente o artigo 17.º da Cons-
tituição que protege a liberdade de opinião e expressão.21 
O Parlamento da Geórgia acabou por não aprovar esta 
proposta.

Em Setembro de 2019, o Tribunal da Cidade de Batumi 
anunciou a sua decisão relativa à licença de construção 
de uma mesquita, decidindo que os Muçulmanos tinham 
sido discriminados. Esta decisão baseou-se no facto de 
existirem sete igrejas da Igreja Ortodoxa da Geórgia na 
mesma área residencial, pelo que o tribunal observou que 
a abordagem da câmara municipal em relação às duas 
comunidades era desproporcionada e injusta, e que se 
esperava que a licença fosse emitida.22 

A 30 de Setembro de 2018, Vitali Safarov, activista judeu 
dos direitos humanos, de 25 anos, foi esfaqueado até à 
morte após uma luta na Praça da Liberdade de Tbilis-
si. Em Junho de 2019, um tribunal de Tbilissi rejeitou a 
acusação de “motivação de ódio” no caso de homicídio e 

condenou os dois homens a 15 anos de prisão. Isto ape-
sar do testemunho de que Safarov tinha trabalhado em 
vários grupos de direitos locais no combate ao ódio e à 
xenofobia entre os jovens, e que a testemunha-chave no 
julgamento afirmou que Safarov tinha sido morto por ser 
judeu.23 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A evolução da relação entre a Igreja Ortodoxa da Geór-
gia e outras denominações religiosas determinará as 
perspectivas de liberdade religiosa na Geórgia. Enquanto 
alguns funcionários dentro da Igreja Ortodoxa expressa-
ram o seu apoio à cooperação com minorias religiosas, 
os membros mais radicais da comunidade ortodoxa geor-
giana parecem preferir o status quo de uniformidade re-
ligiosa. 

Apesar disso, é notável que em Janeiro de 2020 a Assem-
bleia Municipal de Tbilissi tenha assinalado o Dia Interna-
cional do Holocausto ao anunciar a sua decisão de criar 
um memorial dedicado às vítimas do Holocausto. Funcio-
nários georgianos e israelitas, assim como o público em 
geral, estão envolvidos nestas actividades.24

Embora o domínio da Igreja Ortodoxa da Geórgia conti-
nue a ser um factor crucial nos futuros desenvolvimentos 
da vida religiosa, ao mesmo tempo os acontecimentos na 
Ossétia do Sul e na Abecásia também moldarão a Geórgia 
e o seu povo, incluindo o seu direito à liberdade religiosa.

GE
OR

GIA
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 afirma que o país se baseia 
em princípios que reconhecem a “paternidade e supre-
macia de Deus e os deveres do ser humano para com os 
outros seres humanos”. Reconhece também que, “tanto 
quanto o desenvolvimento espiritual é de suprema impor-
tância para a existência humana, e a sua mais elevada 
expressão, é sua aspiração servir esse fim”.  E “acredi-
ta firmemente na dignidade dos valores humanos e que 
todos os homens são dotados pelo Criador de iguais e 
inalienáveis direitos, razão e consciência”.

O artigo 1.º da Constituição garante a protecção dos di-
reitos e liberdades fundamentais de cada pessoa, como 
por exemplo, entre outros, a liberdade de consciência, 
expressão e associação, sem distinção de raça, origem, 
opiniões políticas, cor, credo ou sexo, sujeitas ao respei-
to pelos direitos e liberdades dos outros e pelo interesse 
público.

Ninguém deve ser impedido de gozar a sua liberdade de 
consciência, incluindo a liberdade de pensamento, reli-
gião, a liberdade para mudar de religião ou crença, e para 
manifestar e propagar a sua crença, seja através do culto, 

ensino, prática e observância, individual ou colectivamen-
te, em público ou em privado (artigo 9.º, n.º 1).

A objecção de consciência ao serviço militar é igualmente 
reconhecida (artigo 4.º, n.º 3, alínea c)).

Excepto com o consentimento do próprio (ou da pessoa 
responsável no caso dos menores de 18 anos), ninguém 
que frequente um estabelecimento de ensino pode ser 
obrigado a receber instrução religiosa ou a participar 
numa cerimónia religiosa que não seja da sua religião (ar-
tigo 9.º, n.º 2).

Cada comunidade religiosa tem direito a estabelecer e 
manter os seus próprios estabelecimentos de ensino e 
não vai ser impedida de disponibilizar instrução religiosa 
aos seus membros, quer receba ou não subsídios esta-
tais (artigo 9.º, n.º 3).

O Governo financia as escolas públicas geridas por gru-
pos cristãos (católicos, anglicanos, metodistas, adventis-
tas, menonitas); contudo, o financiamento não se limita a 
eles. Os estudantes não são obrigados a frequentar aulas 
de religião.2

A Constituição também estipula que ninguém pode ser 
obrigado a prestar juramento contra as suas crenças ou 
de maneira que seja contrária à sua religião ou crença 
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(artigo 9.º, n.º 4). 

Nenhuma lei pode ser discriminatória por si ou nos seus 
efeitos, sendo que discriminação significa tratamento dife-
rente de pessoas devido ao seu sexo, raça, origem, opi-
nião política, cor ou credo (artigo 13.º, n.º 5).

Certos tipos de vestuário religioso para a cabeça são 
autorizados nas fotografias de documentos nacionais de 
identidade, desde que o rosto esteja visível.3

Os grupos religiosos podem obter isenções fiscais e al-
fandegárias se estiverem reconhecidos como organiza-
ções sem fins lucrativos e registados junto do Gabinete 
de Assuntos Empresariais e Propriedade Intelectual (CAI-
PO), disponibilizando informação sobre a organização do 
grupo, directores, locais de actuação e natureza das suas 
actividades. Devem também enviar um pedido ao Minis-
tério das Finanças.4

Os missionários estrangeiros devem obter um visto de 
trabalho ou obter uma isenção do Ministério do Trabalho. 
Devem também dar provas de experiência prévia e ser 
financiados por uma organização religiosa registada.5

As questões relacionadas com organizações religiosas 
são tratadas pelo Ministério da Educação, Desenvolvi-
mento de Recursos Humanos, Assuntos Religiosos e In-
formação.6

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
No que diz respeito à pandemia da COVID-19, o ministro 
encarregado dos Assuntos Religiosos, Emmalin Pierre, 

falou favoravelmente em Maio de 2020 sobre o trabalho 
das Igrejas e dos líderes religiosos “pelos seus esforços 
em utilizar todos os meios possíveis para dar esperança à 
nação nestes tempos muito difíceis”.7

Também em Maio de 2020, foi lançado um protocolo so-
bre a reabertura de igrejas. Isto seguiu-se à imposição de 
restrições devido à pandemia da COVID-19. Como con-
sequência, as Igrejas devem solicitar online a permissão 
para reabrir, e devem cumprir uma série de medidas de 
saúde e de distanciamento social.8 O Gabinete de Assun-
tos Religiosos é obrigado a responder a todos os pedidos 
no prazo de dois dias úteis. São permitidos funerais e ca-
samentos com um máximo de 10 pessoas. Todas as ou-
tras cerimónias, incluindo os baptismos, foram suspensas 
até nova ordem.9

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é respeitada e não foram registados 
incidentes de intolerância ou discriminação durante o pe-
ríodo abrangido pelo relatório. O Ministério responsável 
pelos Assuntos Religiosos, bem como alguns funcionários 
governamentais, têm demonstrado apoio ao trabalho das 
Igrejas, e desta forma as perspectivas do direito à liberda-
de religiosa continuam a ser positivas.

NOTAS
1  Grenada 1973 (reinst. 1991, rev. 1992), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Grenada_1992?lang=en (acedido 
a 18 de Setembro de 2020).

2  Gabinete da Liberdade Religiosa Internacional, “Grenada”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/grenada/ (acedido a 18 de Setembro de 2020).

3  Ibíd.

4  Ibíd.

5  Ibíd.

6  Ver Ministério da Educação, Desenvolvimento de Recursos Humanos, Assuntos Religiosos e Informação,  https://www.gov.gd/moe/  (ace-
dido a 18 de Setembro de 2020).

7  “Road is being cleared for public officers to resume work”, The New Today, 8 de Maio de 2020, https://www.thenewtodaygrenada.com/
local-news/road-is-being-cleared-for-public-officers-to-resume-work/ (acedido a 31 de Outubro de 2020).

8  “Covid-19 Protocols: Reopening Churches”, Now Grenada, 16 de Maio de 2020, https://www.nowgrenada.com/2020/05/covid-19-protocol-
s-for-reopening-of-churches/ (acedido a 20 de Agosto de 2020).

9  Ibid.

https://www.gov.gd/moe/
https://www.nowgrenada.com/2020/05/covid-19-protocols-for-reopening-of-churches/
https://www.nowgrenada.com/2020/05/covid-19-protocols-for-reopening-of-churches/
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Muçulmanos

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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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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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição da República da Guatemala 
afirma que a Constituição é feita “invocando o nome de 
Deus”.1 Segundo o artigo 36.º, “o exercício de todas as 
religiões é livre. Qualquer pessoa tem direito a praticar a 
sua religião ou crença, em público e em privado, através 
do ensino, culto e observância, sem outros limites para 
além da ordem pública e do respeito devido pela dignidade 
da hierarquia e dos fiéis de outras crenças.”

O artigo 37.º da Constituição faz o reconhecimento legal 
da Igreja Católica. E também reconhece a propriedade da 
Igreja Católica sobre “bens efectivos que detém pacifica-
mente para os seus fins, desde que eles tenham formado 
parte do património da Igreja Católica no passado”. 

Também segundo o artigo 37.º, outras Igrejas e entidades 
religiosas podem obter reconhecimento legal “de acordo 
com as normas da sua instituição, e o Governo não pode 
negá-lo, excepto por razões de ordem pública”. O artigo 
37.º afirma ainda: “Os bens efectivos das entidades 
religiosas atribuídos a funções de culto, educação 
e assistência social gozam de isenção de impostos, 

avaliações e contribuições.” 

No âmbito dos artigos 186.º, 197.º e 207.º, os ministros 
da religião não podem assumir as funções de presidente, 
vice-presidente ou ministro do Governo, nem podem ser 
magistrados ou juízes.

De acordo com o artigo 71.º, o Estado é responsável por 
disponibilizar educação “sem qualquer tipo de discrimina-
ção”.

De acordo com o artigo 73.º, “a educação religiosa é op-
cional nos estabelecimentos oficiais e pode ser ensinada 
durante as horas normais, sem qualquer discriminação.” 
Da mesma forma, o Estado é responsável por “contribuir 
para a manutenção da educação religiosa sem qualquer 
discriminação”. 

Segundo o artigo 49.º, a autoridade administrativa com-
petente pode autorizar os membros do clero a celebrar 
casamentos civis.

No âmbito do Código Civil, as Igrejas que sejam entida-
des jurídicas têm direito a adquirir, possuir e dispor de 
bens, desde que estes sejam destinados exclusivamente 
a fins religiosos, de assistência social ou educação.2
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GUATEMALA
No âmbito do Código do Trabalho, a discriminação com 
base na religião é proibida em estabelecimentos envol-
vidos em assistência social, educação, cultura, entrete-
nimento ou comércio. Os empregadores não estão au-
torizados a influenciar as convicções religiosas dos seus 
colaboradores. Os sindicados podem ser dissolvidos se 
se provar em tribunal que causaram ou promoveram dis-
putas religiosas.3

O Código Penal impõe sanções penais para quem quer 
que perturbe celebrações religiosas ou realize actos que 
ofendam práticas religiosas e objectos de culto ou quem 
profane locais de culto ou cemitérios. O roubo é sujeito 
a penas mais pesadas se os objectos roubados forem 
objectos usados para o culto ou com elevado significado 
religioso.4

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em 2018, as comunidades cristã, judaica e muçulmana 
relataram um aumento da colaboração inter-religiosa, ten-
do criado uma Comissão Humanitária Inter-religiosa que 
prestou assistência caritativa após a erupção do vulcão 
de Fuego, a 3 de Junho.5

Em Setembro de 2018 foi apresentado ao Congresso da 
República um projecto de lei para instituir um Dia Nacio-
nal de Oração.6  

Em Outubro de 2018, o Congresso da Guatemala adop-
tou uma moção não vinculativa para proibir a entrada no 
país da banda sueca de heavy metal Marduk, uma vez 
que esta “viola os sentimentos religiosos, principalmente 
cristãos, da sociedade guatemalteca”.7 

Em 2019, os líderes maias continuaram a exortar o Go-
verno a permitir-lhes o acesso a locais sagrados em 
terras estatais. O programa governamental “Rota para 
a Prosperidade” (La Ruta Hacia la Prosperidad) indicou 
um maior envolvimento com as comunidades indígenas.8 
Numa série de reuniões ao longo de 2018, 80 líderes na-
tivos identificaram oito prioridades, incluindo o “respeito 
pela terra sagrada, pela cultura indígena e pela religião 
indígena”, que disseram ter sido “historicamente ignora-
dos”.9

Em Setembro de 2019, o secretário de Inteligência Es-
tratégica Mario Duarte esteve na Assembleia Geral das 
Nações Unidas e participou na conferência “Apelo Global 
para Proteger a Liberdade Religiosa” promovida pelos Es-
tados Unidos.10

Em Janeiro de 2020, o Papa Francisco reconheceu o 
martírio de 10 pessoas na Guatemala (três missionários 
espanhóis e sete leigos), “assassinados por ódio à fé du-
rante a guerra civil entre 1980 e 1991”.11

No período de 2018-2020, relatórios indicam que vários 
edifícios e símbolos religiosos foram vandalizados. Em 
Fevereiro de 2019, um indivíduo desconhecido decapitou 
a imagem de Santa Maria de Cervelló na Igreja La Merced 
em Antígua, Guatemala.12

Em Agosto de 2020, a Igreja de Nossa Senhora da Meda-
lha Milagrosa (Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa) 
foi vandalizada na Cidade da Guatemala. Testemunhas 
relataram que os criminosos “ataram uma corda ao pes-
coço da imagem (uma estátua) na parte superior da en-
trada principal da igreja”. Ao tentarem remover a estátua, 
danificaram-na. Foi noticiado que nem a polícia nem as 
autoridades se deslocaram ao local da ocorrência.13

A Conferência Episcopal Católica da Guatemala falou 
abertamente sobre questões de interesse público, por 
exemplo: em Janeiro de 2019, manifestou a sua indig-
nação pela decisão do presidente Jimmy Morales de ex-
pulsar a Comissão Internacional contra a Impunidade na 
Guatemala, observando que isso ia contra os acordos de 
paz destinados a combater grupos criminosos no país e a 
combater a corrupção;14 em Fevereiro de 2019, os bispos 
expressaram a sua preocupação com a “migração força-
da para o Norte” (México e EUA), que afecta particular-
mente os jovens expostos a redes de contrabando de se-
res humanos e tráfico de droga;15 em Fevereiro de 2020, 
os bispos manifestaram esperança de que a prioridade 
dos novos líderes políticos fosse o bem comum e que as 
práticas corruptas acabassem.16  

Após o surto da pandemia da COVID-19 em Março de 
2020, o Governo limitou as actividades públicas e priva-
das, incluindo as actividades religiosas. A Conferência 
Episcopal Católica tomou uma série de medidas e emitiu 
uma declaração em que salientava que as autoridades 
têm o dever de assegurar a saúde pública, expressando o 
seu apreço pelo apelo do Governo para rezar pela Guate-
mala. As igrejas foram autorizadas a permanecer abertas 
a visitas e orações individuais.17

Em Agosto de 2020, o Governo anunciou um novo calen-
dário para actividades religiosas, a fim de evitar a propa-
gação do vírus. Eventos especiais como casamentos e 
baptismos não foram proibidos, mas o número de partici-
pantes foi restringido.18
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PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Durante o período em análise, o vandalismo contra edi-
fícios e símbolos religiosos aumentou sem sinais de que 
as autoridades abrissem investigações. Durante o mesmo 
período, a Igreja Católica foi mais crítica em relação às 
acções do Governo e às eleições. As tensões sociais e 
económicas estão a aumentar, agravadas pela pandemia, 
o que nunca é um bom presságio para o desenvolvimento 
dos direitos humanos. Consideramos que a situação está 
a evoluir de estável para negativa.
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https://agn.gt/archivo/guatemala-da-ejemplo-de-libertad-religiosa-a-otras-naciones-del-mundo/
https://agn.gt/archivo/guatemala-da-ejemplo-de-libertad-religiosa-a-otras-naciones-del-mundo/
https://www.aciprensa.com/noticias/esta-es-la-historia-de-los-nuevos-martires-de-guatemala-34543
https://www.aciprensa.com/noticias/esta-es-la-historia-de-los-nuevos-martires-de-guatemala-34543
http://entrecultura.tv/iglesia-de-la-casa-central-es-vandalizada/
http://entrecultura.tv/iglesia-de-la-casa-central-es-vandalizada/
https://www.religiondigital.org/america/Guatemala-presidente-Comision-Internacional-Impunidad_0_2084791528.html
https://www.aciprensa.com/noticias/obispos-ante-elecciones-en-guatemala-no-queremos-dictaduras-88518
https://www.aciprensa.com/noticias/obispos-ante-elecciones-en-guatemala-no-queremos-dictaduras-88518
http://www.iglesiacatolica.org.gt/CEG-20200207.pdf
http://www.iglesiacatolica.org.gt/CEG-20200207.pdf
https://republica.gt/2020/08/23/coronavirus-amplian-horario-para-eventos-religiosos-en-guatemala/
https://republica.gt/2020/08/23/coronavirus-amplian-horario-para-eventos-religiosos-en-guatemala/
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Religiões tradicionais

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição1 afirma que a Guiana é um Estado secu-
lar. O artigo 145.º (n.º 1) garante a liberdade de cons-
ciência, incluindo a liberdade de pensamento e religião, 
a liberdade para mudar a própria religião ou crença, para 
manifestá-la e propagá-la através do culto, ensino, prática 
e observância, individual ou colectivamente, em público 
ou em privado. A objecção de consciência ao serviço mi-
litar é igualmente reconhecida (artigo 140.º, n.º 3, alínea 
c)).

Nenhuma comunidade religiosa pode ser impedida de dar 
instrução religiosa aos seus membros (artigo 145.º, n.º 
2). Excepto com o consentimento do próprio (ou com o 
consentimento do seu encarregado de educação no caso 
dos menores de 18 anos), ninguém que frequente um 
estabelecimento de ensino pode ser obrigado a receber 
educação religiosa ou a participar numa cerimónia ou ob-
servância religiosa que não seja a da sua própria religião 
(artigo 145.º, n.º 3).

Ninguém pode ser obrigado a prestar um juramento que 
seja contrário à sua religião ou crença, ou a prestar um 
juramento de maneira que seja contrária à sua religião ou 

crença (artigo 145.º, n.º 4).

Nenhuma lei pode ser discriminatória por si ou nos seus 
efeitos, sendo que discriminação significa tratamento dife-
rente de pessoas devido à sua raça, origem, opinião polí-
tica, cor ou credo (artigo 149.º, n.º 2 e 3).

As funções da Comissão de Relações Étnicas incluem o 
incentivo e a criação de respeito pela religião, cultura e 
outras formas de diversidade típicas de uma sociedade 
plural (artigo 212.ºD, alínea f)).

Não existe registo oficial de grupos religiosos, mas eles 
devem seguir os procedimentos de registo das orga-
nizações sem fins lucrativos para obterem o reconhe-
cimento formal.2 O registo requer a apresentação do 
nome do grupo, da morada do seu local de culto e de 
informação sobre os seus líderes. Assim que estiverem 
formalmente registados, os grupos podem realizar 
operações financeiras, adquirir propriedades e beneficiar 
de isenções fiscais.3 

Para entrar no país, os missionários estrangeiros preci-
sam de autorização do Departamento de Cidadania do 
Ministério da Presidência. Nas aldeias ameríndias, os 
grupos religiosos estrangeiros precisam de autorização 
do conselho local.4
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Religiões tradicionais

GUIANAINCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em finais de 2019, o presidente David Granger partici-
pou em várias celebrações religiosas que marcaram ani-
versários importantes para uma série de Igrejas. No 12.º 
aniversário do Templo de Salomão, destacou o papel que 
as Igrejas desempenham na educação, tanto após a in-
dependência como actualmente.5 No 175.º aniversário da 
Igreja Congregacional de Arundel, que contou com a pre-
sença de membros de várias Igrejas, observou como esta 
Igreja tinha contribuído para o processo de construção da 
nação da Guiana.6

Em Maio de 2020, em resposta às restrições impostas 
devido à pandemia da COVID-19, os líderes religiosos 
observaram que as Igrejas continuavam a evangelizar e 
a encorajar as suas comunidades através da Internet, Fa-
cebook, etc., o que lhes permitiu chegar a mais pessoas 
em diferentes partes do mundo. No entanto, isto ainda 

apresenta inconvenientes, uma vez que muitas pessoas, 
especialmente os idosos, podem não ter acesso à Inter-
net e não conseguem participar em serviços religiosos 
online.7

Em Agosto de 2020, os locais de culto foram autorizados 
a realizar celebrações públicas como parte da reabertura 
gradual do país, dentro dos limites estritos das medidas 
de segurança da COVID-19 adoptadas pelas autorida-
des.8

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período 2018-2020, não se verificaram violações da 
liberdade religiosa. O Governo expressou abertamente 
o seu apreço pelas Igrejas e pelo seu papel público. As 
perspectivas de liberdade religiosa mantêm-se positivas.

NOTAS
1  Guyana 1980 (rev. 2016), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Guyana_2016?lang=en (acedido a 17 de Se-
tembro de 2020).

2  Gabinete da Liberdade Religiosa Internacional, “Guyana,” 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/guyana/ (acedido a 31 de Outubro de 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  “’The Church plays a vital role in education’”, Guyana Chronicle, 26 de Agosto de 2019, https://guyanachronicle.com/2019/08/26/the-chur-
ch-plays-a-vital-role-in-education/ (acedido a 23 de Novembro de 2020).

6  “President praises work of church in village revival”, Guyana Chronicle, 25 de Novembro de 2019, https://guyanachronicle.com/2019/11/25/
president-praises-work-of-church-in-village-revival/ (acedido a 14 de Setembro de 2020).

7  “COVID-19 creates churches in many homes”, Guyana Chronicle, 9 de Maio de 2020, https://guyanachronicle.com/2020/05/09/covid-
-19-creates-churches-in-many-homes/ (acedido a 14 de Setembro de 2020).

8  “Some churches to restart indoor ministries today”, Stabroek News, 2 de Agosto de 2020, https://www.stabroeknews.com/2020/08/02/
news/guyana/some-churches-to-restart-indoor-ministries-today/ (acedido a 14 de Setembro de 2020).

https://www.constituteproject.org/constitution/Guyana_2016?lang=en
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/guyana/
https://guyanachronicle.com/2019/11/25/president-praises-work-of-church-in-village-revival/
https://guyanachronicle.com/2019/11/25/president-praises-work-of-church-in-village-revival/
https://guyanachronicle.com/2020/05/09/covid-19-creates-churches-in-many-homes/
https://guyanachronicle.com/2020/05/09/covid-19-creates-churches-in-many-homes/
https://www.stabroeknews.com/2020/08/02/news/guyana/some-churches-to-restart-indoor-ministries-today/
https://www.stabroeknews.com/2020/08/02/news/guyana/some-churches-to-restart-indoor-ministries-today/
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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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GUINÉ EQUATORIAL
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
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Guiné-Conacri afirma a natureza 
secular do Estado (artigo 154.º) e “a igualdade pe-
rante a lei de todos os cidadãos sem distinção” de 
origem, raça, etnia, sexo, religião e opinião (artigo 
1.º).1 A lei fundamental proíbe os partidos políticos 
baseados na raça, etnia e religião (artigo 3.º) e pune 
a discriminação religiosa (artigo 4.º). Além disso, ga-
rante o direito dos indivíduos a escolherem e profes-
sarem a sua religião (artigo 7.º). E garante que as 
instituições religiosas são geridas livremente (artigo 
14.º), embora na prática o Governo tenha historica-
mente intervindo em assuntos religiosos.2

A República da Guiné-Conacri é um país de gran-
de diversidade étnica e religiosa e, na prática, os 
direitos dos vários grupos são em geral respeita-
dos, apesar das tendências autoritárias do Governo. 
Após mais de 50 anos de governo autocrático sob os 
presidentes Sekou Touré (1958-84) e Lansana Con-
té (1984-2008), e de vários governos de transição 
de curta duração, a Guiné-Conacri realizou as suas 
primeiras eleições presidenciais maioritariamente li-

vres em 2010.3 Em Outubro de 2015, o presidente 
Alpha Condé ganhou com quase 58% dos votos e 
foi reeleito para um segundo mandato. Nos termos 
do artigo 27.º da Constituição, esse teria sido o seu 
último mandato. No entanto, em Setembro de 2019 
Condé anunciou um referendo para alterar a Cons-
tituição e abolir o limite de dois mandatos. Esta de-
cisão desencadeou inúmeras manifestações em vá-
rias cidades de todo o país.4

Os Muçulmanos são a maioria em todas as provín-
cias da Guiné-Conacri e as religiões tradicionais 
constituem o segundo maior grupo religioso. As 
comunidades cristãs encontram-se principalmente 
nas maiores cidades, bem como nas regiões do sul 
e leste.5 O país acolhe ainda pequenos grupos de 
bahá’ís, hindus e budistas. Tradicionalmente, a coe-
xistência religiosa é pacífica. Existe um Conselho In-
ter-religioso, que trabalha as questões dos assuntos 
religiosos em estreita colaboração com o Governo.6 

As comunidades religiosas são obrigadas a registar-
-se junto da autoridade apropriada, o Secretariado 
dos Assuntos Religiosos (SAR), e cada grupo reli-
gioso oficialmente reconhecido deve apresentar um 
relatório das suas actividades a cada seis meses. 
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GUINÉ CONACRI 
O registo permite que as comunidades tenham cer-
tas isenções fiscais sobre bens importados e sub-
sídios de energia.7 Não houve relatos de grandes 
dificuldades a este respeito durante o período em 
questão. 

Através do SAR, o Governo exige que as mesquitas 
e igrejas sigam temas obrigatórios nos seus sermões 
semanais.  O objectivo é “harmonizar as visões reli-
giosas a fim de evitar mensagens radicais e políticas 
nos sermões”.8 O SAR tem inspectores em todas as 
zonas do país, cuja tarefa é supervisionar o culto e 
a pregação religiosa, para assegurar “que os ser-
mões da mesquita e da igreja são coerentes com as 
directivas do SAR”.9 Os clérigos que não seguirem 
as directivas podem ser sujeitos a acção disciplinar.

No que diz respeito à educação religiosa, as esco-
las islâmicas – privadas ou financiadas pelo Gover-
no – continuam a ser o ambiente tradicional para a 
instrução religiosa, ensinando o currículo obrigató-
rio do Governo juntamente com os estudos do Al-
corão. As escolas cristãs privadas, abertas a estu-
dantes cristãos e não cristãos, estão presentes nas 
principais cidades, ensinando também o currículo 
obrigatório do Governo, apesar de não receberem 
qualquer apoio governamental. Embora não reco-
nhecidas oficialmente pelos governos locais, as ma-
drassas, algumas das quais associadas a mesqui-
tas, conseguem funcionar. Centradas nos estudos 
do Alcorão, a educação nestas escolas corânicas é 
em árabe e não em francês e algumas são apoiadas 
com dinheiros provenientes da Arábia Saudita e de 
alguns estados do Golfo. A maioria dos estudantes 
das madrassas também frequenta escolas públicas 
ou privadas, tendo assim acesso ao currículo estatal 
obrigatório.10

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em 2019, o Governo continuou a fornecer assistên-
cia financeira aos peregrinos religiosos. Para a pere-
grinação islâmica anual a Meca (Hajj), o SAR finan-
ciou as despesas de viagem de 8.000 muçulmanos 
guineenses.11

Formalmente, nenhuma religião goza de direitos es-
peciais. No entanto, a comunidade muçulmana exer-
ce uma influência considerável, uma vez que é de 
longe o maior grupo religioso do país. As autorida-

des governamentais estiveram presentes em vários 
eventos muçulmanos ao longo de 2019. O primeiro-
-ministro e vários funcionários do Governo participa-
ram na Conferência Nacional Islâmica anual.12 Além 
disso, o presidente Condé participou em várias cele-
brações muçulmanas e viajou para Meca integrado 
na peregrinação Umrah (que, ao contrário do Hajj, 
pode realizar-se em qualquer altura do ano).13

Os líderes religiosos cristãos continuaram a queixar-
-se deste aparente tratamento preferencial recebido 
pela comunidade muçulmana por parte do Governo. 
A Igreja Protestante Evangélica marcou o seu 100.º 
aniversário na Guiné-Conacri com uma grande ce-
rimónia em Janeiro de 2019 e, apesar de terem sido 
convidados, os altos funcionários governamentais 
não participaram.14 

Relativamente à situação política, os confrontos en-
tre forças de segurança e manifestantes sobre uma 
possível extensão do limite do mandato presidencial 
causaram a morte a 20 civis e um polícia.15 As ma-
nifestações ocorreram na sequência da extensão 
dos limites do mandato presidencial, num referendo 
controverso que foi apoiado por 90% dos eleitores 
em Março de 2020 e que permitiu que o presidente 
Condé fosse eleito para um terceiro mandato. Vá-
rias organizações religiosas apelaram a uma reso-
lução pacífica da crise, incluindo a Igreja Católica 
da Guiné-Conacri, que apelou ao “diálogo político”.16 
Além disso, o Parlamento Europeu instou o Governo 
a proteger o direito à liberdade de reunião, e a in-
vestigar e processar os membros das forças de se-
gurança responsáveis pelas violações dos direitos 
humanos.17

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Como vários relatórios indicam, os países da África 
Ocidental e do Golfo da Guiné estão cada vez mais 
sob a ameaça de grupos armados jihadistas e da sua 
ideologia.18 As consequências que a propagação do 
jihadismo na África Ocidental terão para a Guiné-Co-
nacri continuam a ser desconhecidas. Até agora, o 
país – que tem uma longa tradição de coexistência 
pacífica entre as religiões – tem conseguido comba-
ter com sucesso os grupos jihadistas. É provável que 
a instabilidade social, como consequência da situa-
ção política, persista num futuro próximo. Esta com-
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binação entre jihadismo e instabilidade social corre 
o risco de afectar a liberdade religiosa no futuro.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República da Guiné-Bissau é um país de grande diver-
sidade religiosa e étnica. De acordo com o artigo 1.º da 
Constituição, a Guiné-Bissau é uma “república soberana, 
democrática, laica e unitária”1. O artigo 4.º (secção 4) e o 
artigo 45.º (secção 3), respectivamente, proíbem os par-
tidos políticos e sindicatos de se identificarem com qual-
quer Igreja, religião, culto ou doutrina religiosa. Embora 
o texto constitucional afirme que a liberdade de religião e 
consciência são invioláveis, o artigo 30.º (secção2) per-
mite ao Estado suspender ou limitar “direitos, liberdades 
e garantias fundamentais” em caso de estado de emer-
gência. O artigo 24.º estabelece claramente que todos os 
cidadãos são iguais perante a lei, com os mesmos direitos 
e deveres, sem distinções de qualquer tipo (incluindo a 
religião). Os grupos religiosos são obrigados a obter uma 
licença do Ministério da Justiça para poderem receber 
isenções fiscais.2

Nesta antiga colónia portuguesa, a Igreja e o Estado estão 
separados. Embora os grupos religiosos possam ensinar 
a sua fé e alguns tenham escolas privadas, a instrução 
religiosa não é permitida nas escolas públicas.3 Apesar da 

instabilidade política e da pobreza generalizada, as ten-
sões religiosas têm sido mínimas há décadas.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Não tem havido desenvolvimentos significativos no que 
diz respeito à liberdade religiosa durante o período des-
te relatório, mas a tensão está a crescer. Alguns grupos 
terroristas jihadistas têm-se envolvido cada vez mais em 
actividades ilegais. A 4 de Setembro de 2019, a polícia lo-
cal apreendeu mais de 1,8 toneladas de cocaína suposta-
mente contrabandeada pela Al-Qaeda.4 A África Ocidental 
é alvo de uma presença crescente de grupos terroristas 
islâmicos.5 Consequentemente, a Conferência Episcopal 
Regional da África Ocidental de Língua Francesa, que in-
clui os bispos da Guiné-Bissau, emitiu uma mensagem 
pastoral conjunta a 22 de Maio de 2019. Nesta mensa-
gem, os bispos denunciaram a “inquietante onda de vio-
lência”6 enfrentada pela região e pelas comunidades cris-
tãs locais e apelaram a que todos os líderes religiosos “se 
levantem juntos para denunciar qualquer instrumentaliza-
ção da religião”.7

Politicamente, o país tem enfrentado uma grande crise 
desde que o presidente José Mário Vaz demitiu o primei-
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GUINÉ-BISSAU
ro-ministro Domingos Simões Pereira em 2015, deixando 
o país dividido.8 A 24 de Novembro de 2019 realizaram-se 
eleições presidenciais. O Bispo de Bafatá, Pedro Carlos 
Zilli, apelou a que o Governo e os grupos da oposição se 
empenhem no diálogo. O Bispo de Bissau, Camnate Na 
Bissign, disse que os Guineenses merecem paz, estabi-
lidade e segurança.9 Um antigo primeiro-ministro, Umaro 
Sissoco Embaló, do partido Madem G15, venceu a se-
gunda volta das eleições presidenciais após uma eleição 
controversa. O novo presidente foi aceite em finais de Fe-
vereiro de 2020.10 Embaló é muçulmano e é casado com 
uma mulher cristã.11

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A justiça civil e os direitos fundamentais são afectados 
numa atmosfera como a que se observa actualmente na 
Guiné-Bissau. E também a liberdade religiosa fica em 
risco. É pouco provável que o novo Governo traga es-
tabilidade a um país que tem sido politicamente instável 

desde a sua independência. De acordo com o Gabinete 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a 
Guiné-Bissau não dispõe de recursos para combater a 
crescente ameaça do terrorismo e do crime organizado12 
e é de esperar que estas ameaças venham a aumentar. 
Os grupos terroristas e criminosos jihadistas aproveitaram 
a instabilidade política e a fragilidade do Estado para en-
trar e sair facilmente do país. Alguns relatórios apontam 
para ligações entre grupos militantes locais e regionais.13 
Como disse um alto funcionário dos serviços locais de in-
formações: “Devido à sua fragilidade [política], é fácil es-
tes grupos infiltrarem-se [na Guiné-Bissau]. As pessoas 
podem passar despercebidas durante muito tempo.”14 Até 
ao momento, os grupos terroristas jihadistas têm utilizado 
o país apenas para fins logísticos e financeiros, enquan-
to os traficantes de droga o utilizam para carregamentos 
transnacionais. Mas até agora não tem havido relatos de 
violência ou intimidação contra comunidades não muçul-
manas. Resta saber se a crescente presença radical isla-
mista irá mudar essa situação. 

NOTAS
1  Guiné-Bissau 1984 (rev. 1996), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Guinea_Bissau_1996?lang=en (acedido 
a 22 de Janeiro de 2020).
2  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Guinea”, International Religious Freedom Report for 2019, Departamento de 
Estado Norte-Americano https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/guinea-bissau/ (acedido a 16 de Agosto de 
2020).
3  Ibid. 
4  “Arrests In Guinea-Bissau Over 1.8 Tonnes Cocaine Bust”, Africa News, 4 de Outubro de 2019, https://www.africanews.com/2019/09/04/
arrests-in-guinea-bissau-over-18-tonnes-cocaine-bust/ (acedido a 22 de Janeiro de 2020). 
5  Anna Pujol-Mazzini, “Islamist terrorist groups are turning their attention to West Africa”, The Washington Post, 3 de Julho de 2018,  https://
www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2018/07/03/islamist-terrorist-groups-are-turning-their-attention-to-west-africa/ (acedido a 22 de Ja-
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7  Ibid.
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07/guinea-bissau-bishops-call-for-peace-and-security.html (acedido a 22 de Janeiro de 2020). 
10  José Naranjo, “La autoridad electoral de Guinea-Bisáu confirma la victoria de Embaló en las presidenciales”, El País, 22 de Janeiro de 
2020, https://elpais.com/internacional/2020/01/22/actualidad/1579711610_946311.html?ssm=TW_CC (acedido a 18 de Julho de 2020).
11  “Umaro Sissoco Embalo: ‘The General’ becomes president”, Modern Ghana, 1 de Janeiro de 2020, https://www.modernghana.com/
news/976619/umaro-sissoco-embalo-the-general-becomes-presid.html (acedido a 23 de Julho de 2020).
12  “Guinea-Bissau”, Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/guinea-bissau.html 
(acedido a 20 de Janeiro de 2020). 
13  “Terrorism” and “Crime”. Guinea-Bissau Country Report, GardaWorld, 13 de Agosto de 2020, https://www.garda.com/crisis24/country-re-
ports/guinea-bissau (acedido a 16 de Agosto de 2020).
14  Anna Pujol-Mazzini, op. cit.
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Disposições legais em relação à liberdade religiosa e sua 
aplicação efectiva

A Constituição do Haiti1 estipula que todas as religiões e 
crenças são exercidas livremente. O artigo 30.º afirma que 
todos têm direito a professar a sua religião e a praticar a 
sua fé, desde que o exercício desse direito não interfira 
com a ordem pública e a paz.  

O artigo 30.º (n.º 1) afirma também que ninguém pode 
ser forçado a pertencer a uma organização religiosa ou a 
seguir qualquer ensinamento que vá contra as suas cren-
ças. A lei define ainda no artigo 30.º (n.º 2) as condições 
para o reconhecimento e a práticas das religiões e confis-
sões religiosas.

De acordo com o artigo 35.º (n.º 4), os sindicatos são es-
sencialmente não políticos, sem fins lucrativos e não de-
nominacionais. 

Os estrangeiros e as instituições religiosas, humanitárias 
ou educativas têm garantido o seu direito à propriedade 
privada através do artigo 55.º (n.º 2).

Tal como estipulado no artigo 135.º (n.º 1), no juramento 
de tomada de posse, o presidente da República deve di-
zer: “Juro perante Deus e a Nação…”. 

De acordo com o artigo 187.º, os membros do Supremo 
Tribunal de Justiça devem também dizer, no juramento 
da sua tomada de posse: “Juro perante Deus e perante a 
Nação julgar com a imparcialidade e a firmeza adequadas 
a uma pessoa honesta e livre, de acordo com a minha 
consciência e a minha convicção mais profunda.”

Tal como definido no artigo 215.º, os centros de crença 
africana são considerados como fazendo parte do pa-
trimónio do país e protegidos pelo Estado.

A Concordata assinada com a Santa Sé permite que o Va-
ticano escolha o número de bispos com o consentimento 
do Governo. Neste sentido, o Governo do Haiti disponi-
biliza apoio económico a sacerdotes e igrejas católicas.2

Legalmente, as organizações religiosas devem registar-se 
no Ministério dos Assuntos Religiosos, bem como apre-
sentar uma actualização anual das actividades. O registo 
dá às organizações religiosas algumas isenções fiscais. 
O Ministério da Justiça permite aos membros do clero de 
grupos religiosos registados a emissão de documentos ci-
vis, como certidões de baptismo e de casamento.3

O culto vudu foi reconhecido como uma religião em 2003. 

As comunidades muçulmanas (sunitas, xiitas e ahmadi) 
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HAITIprocuraram o reconhecimento oficial, mas ainda não re-
ceberam uma resposta do Ministério. Por esta razão, os 
casamentos muçulmanos não são reconhecidos e os mu-
çulmanos devem ser casados civilmente.4

O Haiti faz parte do Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Agosto de 2019, o Governo atribuiu fundos anuais às 
escolas católicas e protestantes registadas, de acordo 
com a concordata Vaticano-Haiti e em função do número 
de escolas que as Igrejas Protestante e Anglicana man-
têm. De acordo com o Conselho Nacional dos Muçulma-
nos Haitianos, o Governo não afectou fundos às quatro 
escolas primárias muçulmanas registadas.5

Entre Setembro e Novembro de 2019, houve inúmeras 
manifestações violentas de cidadãos que protestaram 
contra o aumento dos preços e contra a crise social e eco-
nómica. Em Outubro de 2019, o Arcebispo Leroy Mésidor 
de Port-au-Prince instou o Presidente haitiano Jovenel 
Moïse a ouvir “a voz da sabedoria” a fim de ultrapassar a 
crise em que o país se encontrava.6 Nesse mesmo mês, a 
Conferência Haitiana de Religiosos (CHR) anunciou pla-
nos para realizar uma “marcha nacional silenciosa” para 
expressar preocupação com a crise humanitária do país.7

Em Maio de 2020, com o número de casos COVID-19 
a aumentar, o Governo haitiano prolongou o estado de 

emergência por dois meses, mantendo assim vários esta-
belecimentos, incluindo locais de culto, fechados.8 

Os líderes vudu observaram que “o sistema de saúde não 
é capaz de responder ao desafio da pandemia”. Por esta 
razão, disseram estar preparados para receber pacientes 
nos seus locais de culto e tratá-los com remédios natu-
rais.9

Em Julho de 2020, cristãos evangélicos protestaram em 
Port-au-Prince contra o novo Código Penal assinado pelo 
presidente, que, entre outras alterações, legalizou o abor-
to e baixou a idade legal do sexo consensual para os 15 
anos.10

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Durante o período em análise não foram registadas viola-
ções da liberdade religiosa nem tendências evidentes de 
intolerância ou discriminação. A igualdade perante a lei, 
especificamente para os muçulmanos, continua a ser um 
problema.

O Haiti continua atolado numa crise humanitária, agrava-
da por crises políticas duradouras. Durante o período de 
2018-2020, os líderes religiosos apelaram à acção para 
colocar o bem comum acima dos interesses pessoais. A 
crescente pressão política e económica sob a qual vive 
a maioria da população significa que as instituições de 
caridade religiosas continuam a ser a chave para a manu-
tenção da dignidade humana.

NOTAS
1  Haiti 1987 (rev. 2012), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Haiti_2012?lang=en (acedido a 31 de Outubro de 2020). 

2  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Haiti”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado Norte-A-
mericano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/haiti/ (acedido a 23 de Setembro de 2020). 

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Ibid. 

6  “« Il faut que quelque chose change», l’église catholique appelle à une « solution de sagesse »”, Le Nouvelliste, 22 de Outubro de 2019, https://
lenouvelliste.com/article/208259/il-faut-que-quelque-chose-change-leglise-catholique-appelle-a-une-solution-de-sagesse (acedido a 3 de Novembro de 
2020).

7  “Religious groups, teachers demand Moise resign”, The Kitts & Nevis Observer, 22 de Outubro de 2019, https://www.thestkittsnevisobserver.
com/religious-groups-teachers-demand-moise-resign/ (acedido a 8 de Abril de 2020).

8  “Haití supera los 600 casos de COVID-19 y Jovenel MoÏse extiende por dos meses el estado de emergencia”, Nodal, 21 de Maio de 2020, 
https://www.nodal.am/2020/05/haiti-supera-los-600-casos-de-covid-19-y-jovenel-moise-extiende-por-dos-meses-el-estado-de-emergencia/ (acedido a 24 de 
Setembro de 2020).

9  “Voodoo leaders concoct COVID-19 ´cure´”, NationNews, 25 de Maio de 2020, https://www.nationnews.com/nationnews/news/245738/voodoo-
-leaders-concoct-covid-19-cure (acedido a 24 de Setembro de 2020).

10  “Haiti’s New Penal Code Under Fire”, Sandra Lemaire, Renan Toussaint, Voice of America, 3 de Julho de 2020, https://www.voanews.com/ameri-
cas/haitis-new-penal-code-under-fire (acedido a 4 de Dezembro de 2020).
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição1 invoca a protecção de Deus no seu preâm-
bulo e garante o livre exercício de todas as religiões e 
confissões religiosas, sem preferências, desde que estas 
não infrinjam quaisquer leis ou violem a ordem pública. 
Este direito não pode ser suspenso ou restrito em casos 
de emergência.

De acordo com o artigo 77.º, os membros do clero não 
podem “ter cargos públicos ou envolver-se em qualquer 
forma de propaganda política invocando motivos religio-
sos ou [...] usando as crenças religiosas das pessoas”. 

Segundo os artigos 78.º e 79.º, a liberdade de associação 
e reunião estão garantidas, desde que não violem a or-
dem e a moral públicas. 

O artigo 151.º afirma que “a educação nacional deve ser 
secular” e o artigo 152.º reconhece o direito dos pais a 
escolherem o tipo de educação que querem para os seus 
filhos.

O registo de grupos religiosos não é obrigatório. A Igreja 
Católica é a única Igreja que foi legalmente reconheci-
da na lei.2 As organizações não registadas podem actuar, 

mas não recebem isenções fiscais ou outros benefícios. 
Para obter o reconhecimento legal, os grupos religiosos 
devem apresentar um pedido à Secretaria de Estado dos 
Direitos Humanos, Justiça, Governação e Descentraliza-
ção. O Gabinete da Procuradoria-Geral deve rever o pe-
dido.3 As organizações autorizadas devem submeter re-
latórios anuais sobre a sua situação financeira e as suas 
actividades. Também podem pedir o estatuto de isenção 
fiscal ao Ministério das Finanças.4 

Os missionários estrangeiros devem ter vistos de entrada 
e vistos de residência e uma instituição que os patrocine. 
O Governo assinou acordos com a Fraternidade Evangé-
lica das Honduras, os Mórmons e os Adventistas do Sé-
timo Dia para viabilizar a entrada e residência dos seus 
missionários. Os grupos que não tenham acordos escritos 
devem apresentar provas de emprego e rendimento para 
os seus missionários. A imigração de missionários estran-
geiros que usem feitiçaria e rituais satânicos é proibida.5 

As Honduras são signatárias do Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos, e do Pacto Ibero-Americano de 
Juventude, que reconhecem o direito à objecção de cons-
ciência no caso do serviço militar obrigatório.6

O Governo das Honduras apenas reconhece os casamen-
tos civis. De acordo com o artigo 13.º do Código de Famí-
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HONDURAS
lia, qualquer membro do clero de qualquer grupo religioso 
que autorize um casamento religioso sem um certificado 
de casamento civil é responsabilizado criminalmente.7 

Os Adventistas do Sétimo Dia referiram que certos es-
tabelecimentos de ensino (escolas e universidades) não 
respeitam o seu direito a observar o sábado.8

O artigo 228.º do Código de Processo Penal afirma que 
os membros do clero “autorizados a actuar no país não 
são obrigados a fazer qualquer declaração em relação a 
informações ou segredos confidenciais que possam ter 
ouvido durante o exercício do seu ministério e que sejam 
obrigados a não divulgar”. O artigo diz também que os 
membros do clero “devem ser informados do seu direito 
de permanecer em silêncio”, e que, se concordarem em 
falar, “podem abster-se de responder a qualquer pergunta 
a que não queiram responder”.9 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Junho de 2018, vários grupos da sociedade civil ex-
pressaram a sua oposição a uma moção que tornaria 
obrigatória a leitura da Bíblia nas escolas, descrevendo-a 
como um ataque contra a educação secular.10

Em Agosto de 2018, realizou-se o 14.º Congresso Inter-
nacional de Turismo Religioso e Sustentável na cidade de 
Comayagua, organizado pelo Governo, pelos sindicatos e 
pela diocese local.11

Em Setembro de 2018, durante uma marcha organizada 
pelo partido político Liberdade e Refundação (Libertad y 
Refundación), o Cardeal hondurenho Óscar Andrés Ro-
dríguez condenou os actos de vandalismo contra a Cate-
dral de São Miguel Arcanjo na capital hondurenha de Te-
gucigalpa e queixou-se da indiferença demonstrada pelas 
autoridades.12 Outro acto de vandalismo foi relatado em 
Dezembro de 2019 quando uma antiga igreja em Tegu-
cigalpa foi pintada com as cores da bandeira do orgulho 
gay.13

No período em análise, dois pastores evangélicos foram 
assassinados sem um motivo claro. Em Agosto de 2019, 
um pastor que possuía uma estação de rádio evangélica 
foi assassinado na sua casa em Santa Bárbara.14 Alguns 
meses mais tarde, em Outubro, outro pastor foi baleado 
no seu carro em San Pedro Sula.15 Um jovem foi também 
morto dentro de uma igreja em Choloma durante um cul-
to religioso.16 As autoridades eclesiásticas notaram que a 
maior parte da violência contra os seus membros teve ori-

gem em organizações criminosas, uma vez que as igrejas 
estão presentes em áreas de elevada violência com uma 
presença mínima do Estado.17

Em Agosto de 2019, a Câmara Constitucional do Supre-
mo Tribunal das Honduras decidiu a favor de um grupo de 
estudantes universitários adventistas, a quem foi negada 
a possibilidade de fazer exames e ter aulas em dias di-
ferentes do sábado. O Tribunal ordenou à universidade 
que apresentasse uma regulamentação que garantisse a 
liberdade religiosa.18

Em Outubro de 2019, a Conferência Episcopal Católica 
das Honduras criticou a conivência de políticos com tra-
ficantes de droga, que se infiltraram nas instituições es-
tatais, bem como o Código Penal que viola “os direitos 
fundamentais e favorece as infracções relacionadas com 
o tráfico de droga e a corrupção”.19

Após o surto da pandemia da COVID-19 em Março de 
2020, o Governo decretou um estado de excepção e sus-
pendeu as celebrações religiosas.20 Em Maio de 2020, 
a Conferência Episcopal Católica divulgou um protocolo 
para o culto religioso, afirmando que o mesmo apoia e 
cumpre as medidas tomadas pelas autoridades.21 Dois 
meses mais tarde, em Julho, o país reabriu, incluindo as 
igrejas.22 

Em Setembro de 2020, o Governo anunciou planos para 
entregar materiais de biossegurança a todas as Igrejas. 
A Confraria Evangélica pediu apoio financeiro (através 
de um bónus) para os pastores idosos,23 o que suscitou 
controvérsia. Outras comunidades evangélicas decidiram 
contra este pedido.24 A Conferência Episcopal Católica 
das Honduras disse não ter conhecimento do decreto a 
favor de Igrejas e referiu que não aceitaria o bónus.25 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Entre 2018 e 2020, não foram relatadas violações signi-
ficativas da liberdade religiosa. As autoridades eclesiásti-
cas concordaram que, na maioria dos casos, os clérigos 
foram vítimas de acções criminosas, enquanto noutro, um 
jovem foi morto na igreja. Em nenhum destes incidentes a 
religião parece ter sido a causa. 

Durante o mesmo período, o Tribunal Superior de Justi-
ça emitiu uma decisão significativa protegendo os direitos 
das minorias religiosas. Por seu lado, as Igrejas pronun-
ciaram-se contra as ligações entre pessoas no poder e 
traficantes de droga, bem como contra a falta de protec-
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ção por parte das autoridades em certas regiões do país. 

Apesar do flagelo do tráfico de droga e da violência de 
gangues que afecta a sociedade hondurenha, a situação 
da liberdade religiosa não mudou e as perspectivas para 
o futuro permanecem estáveis.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição húngara reconhece o lugar 
proeminente do Cristianismo na história do país, decla-
rando: “Estamos orgulhosos de que o nosso rei, Santo 
Estêvão, tenha construído o Estado húngaro numa base 
sólida e tenha feito do nosso país uma parte da Europa 
cristã há 1.000 anos”.1 As disposições sobre liberdade re-
ligiosa ou de crença na Constituição de 2011 foram alte-
radas em 2016. O artigo 7.º (n.º 1) consagra o princípio da 
liberdade religiosa, com base no artigo 18.º da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos.2 O artigo 7.º (n.º 4) 
estabelece a separação entre Igreja e Estado, sublinhan-
do ao mesmo tempo o valor para ambos de cooperar em 
“objectivos comunitários”.3

Em 1990, após a queda da Cortina de Ferro e do comu-
nismo, a Hungria adoptou legislação que garantiu o direito 
à liberdade religiosa e de consciência para todos e proibiu 
a discriminação. Em 2018, a tão discutida Lei da Igreja 
foi alterada, estabelecendo categorias de Igrejas que se 
podem registar nos tribunais húngaros. Estas categorias 
são: Igrejas estabelecidas, registadas ou reconhecidas, 
assim como uma categoria mais ampla chamada “asso-

ciações religiosas”. 

A lei alterada afirma em princípio que cada comunidade 
que se define a si própria como uma comunidade religiosa 
(mesmo sem personalidade jurídica) tem direito a toda a 
protecção proporcionada pela Constituição às comunida-
des religiosas no contexto de uma religião livre num Esta-
do livre. Independentemente da sua forma organizacional, 
estatuto legal ou denominação, o Estado mantém a sua 
neutralidade e não interferência, mantém a separação en-
tre si e as comunidades religiosas e protege a sua ampla 
autonomia, livre autodeterminação (estrutura, nome, etc.) 
e igualdade, proibindo ao mesmo tempo a discriminação.

No contexto da cooperação Estado-comunidade religio-
sa, o Estado pode celebrar acordos específicos com as 
várias comunidades religiosas em determinadas áreas. 
No caso de Igrejas estabelecidas, pode concluir acordos 
abrangentes que são legalmente promulgados com base 
na história, aceitação social e importância, organização 
e responsabilidade social das comunidades, o que as le-
vou a tornar-se uma comunidade religiosa estabelecida. 
Os 32 grupos estabelecidos incluem a maioria das Igrejas 
cristãs (Católica, Protestante, Ortodoxa), as Comunida-
des Judaicas, bem como outras religiões mundiais (Bu-
dismo, Islamismo, etc.). A Lei da Igreja está em confor-
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HUNGRIA
midade com os artigos correspondentes da Convenção 
Europeia dos Direitos Humanos.

A fim de assegurar a sobrevivência do Cristianismo no 
Médio Oriente e noutras áreas do mundo onde têm lugar 
perseguições por motivos religiosos, o Governo da Hun-
gria tomou várias medidas em 2016, incluindo a criação 
de uma nova Secretaria de Estado para os Cristãos Per-
seguidos. Este departamento inclui uma importante agên-
cia de financiamento chamada “A Hungria Ajuda” para 
apoiar projectos locais relacionados com educação, saú-
de e desenvolvimento económico em comunidades per-
seguidas. O orçamento do Governo inclui o “Stipendium 
Hungaricum”, uma bolsa de estudo criada para financiar 
programas de ensino superior para jovens cristãos, tanto 
no seu próprio país, como na Hungria para candidatos 
que não consigam prosseguir os estudos no seu próprio 
país devido a discriminação ou à destruição física de ins-
tituições locais de ensino superior. Durante o período em 
análise, os beneficiários incluíam estudantes da Nigéria, 
Egipto, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Paquistão, Sí-
ria e Iraque.4 Os estudantes foram seleccionados em coo-
peração com as autoridades eclesiásticas locais.

A Hungria acolhe uma importante comunidade judaica. O 
destaque que esta comunidade adquiriu durante o Ano da 
Memória do Holocausto em 2014 levou à criação de pro-
gramas consideráveis de reconstrução de edifícios histó-
ricos e de apoio à produção de material educativo, como 
por exemplo um manual escolar intitulado A História dos 
Judeus Húngaros, publicado em Outubro de 2018.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
No âmbito dos primeiros meses da implementação da Lei 
da Igreja, não houve violações da liberdade religiosa na 
Hungria durante o período em análise. 

A secção de denúncia de crimes de ódio da Organização 
para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) enu-
mera um total de 194 crimes de ódio em 2018 e 132 em 
2019. Destes, 15 em 2018 e 19 em 2019 foram crimes de 
ódio por preconceito religioso, a maioria dos quais termi-
nando em acusação. Os crimes consistiam principalmen-
te em graffiti anti-semitas e insultos contra pessoas com 
vestuário religioso.5

Os relatórios de 2018 e 2019 do Gabinete para a Liber-
dade Religiosa Internacional do Departamento de Estado 
norte-americano6 concentraram-se nos novos aspectos 

da Lei da Igreja e na forma como esta cria categorias 
entre as organizações religiosas, a fim de atribuir fundos 
disponíveis. Em geral, a nova lei simplificou os procedi-
mentos para se registar e receber apoio público para um 
maior número de organizações baseadas na fé.

Outras organizações que relatam a liberdade religiosa na 
Hungria destacam as disputas entre associações judai-
cas proeminentes na Hungria relativamente às suas dife-
rentes posições face ao “Museu do Holocausto da Casa 
do Destino”, um projecto do Governo húngaro. Embora a 
propriedade total tenha sido transferida para a Comuni-
dade Judaica, o financiamento permaneceu público (18 
milhões de euros).7 

Em Abril de 2019, o primeiro-ministro Orbán, durante a 
cerimónia de abertura do Instituto de Estudos do Médio 
Oriente de Avicena, expressou a esperança de que um 
melhor conhecimento uns dos outros torne os Cristãos e 
os Muçulmanos melhores parceiros.8

Na primeira semana de Agosto de 2019, a Hungria aco-
lheu os Jogos Europeus Maccabi, com um financiamento 
público total de cerca de 90 milhões de euros, incluindo 
a construção de infra-estruturas, e com a participação 
de 2.000 atletas de 42 países.9 Em Dezembro de 2019, a 
Congregação Judaica Húngara Unificada (EMIH) obteve 
um financiamento de 6,1 milhões de euros para a constru-
ção de um centro cultural.10

A concessão de fundos a todos os grupos religiosos ao 
abrigo da nova Lei da Igreja permitiu a estes grupos pres-
tar mais serviços à sociedade, afirmou o ministro da Edu-
cação húngaro. As inscrições em escolas geridas pela 
Igreja e o número de estudantes duplicaram entre 2010 
e 2019.11

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A extensa alteração em 2018 da Lei da Igreja fez deste 
acto legislativo um caso único na Europa, com perspec-
tivas favoráveis para o desenvolvimento da liberdade re-
ligiosa. 

Porque envolve a distribuição de montantes considerá-
veis de dinheiro público (450 milhões de euros em 2018, 
220 milhões de euros em 2019), surgiram disputas sobre 
quem recebe quanto entre as comunidades religiosas. No 
entanto, parece haver uma compreensão crescente da 
importância dos serviços prestados pelas organizações 
baseadas na fé e é provável que estes venham a crescer, 
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incluindo o número de escolas geridas pela Igreja. 

A Hungria desempenha um papel activo em plataformas 
internacionais de promoção da liberdade religiosa, incluin-
do a Aliança Internacional para a Liberdade Religiosa ou 
de Crença, estabelecida em Fevereiro de 2019.

HU
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 1.º da Constituição do Iémen de 19941 declara o 
país como um Estado árabe independente. O artigo 2.º 
nomeia o Islamismo como a religião do Estado. O artigo 
3.º declara: “A sharia islâmica é a fonte de toda a legis-
lação”. A liberdade de pensamento é protegida no artigo 
42.º “dentro dos limites da lei” e a Constituição declara 
que o Estado adere ao direito internacional dos direitos 
humanos. 

Na prática, nem a Constituição nem outras leis protegem 
a liberdade religiosa. A proselitismo é proibido, bem como 
a conversão do Islamismo para outra religião. O escárnio 
da religião é também proibido.2 Em geral, a construção de 
novos edifícios requer a aprovação do Governo, o que im-
plicitamente inclui locais de culto, mesmo que não sejam 
especificamente mencionados.3

A educação religiosa islâmica é obrigatória nas escolas 
estatais, que se espera que disponibilizem o mesmo cur-
rículo aos alunos sunitas e xiitas. Nas áreas controladas 
pelos Houthis, o material educativo indica que são ensi-
nados os princípios Zaydi. Outras formas de educação 
religiosa não são fornecidas nas escolas públicas. As es-

colas privadas também devem ensinar o mesmo currículo 
aos alunos sunitas e xiitas.4

Foram levantadas certas restrições a várias práticas re-
ligiosas e discursos religiosos não sunitas, incluindo a 
proibição das comemorações públicas das festas xiitas 
de Ashura e Ghadir. No passado, as comemorações pú-
blicas dos feriados xiitas resultaram ocasionalmente em 
confrontos com grupos sunitas.5

O Iémen realizou três eleições parlamentares após a uni-
ficação do Iémen do Norte e do Iémen do Sul em 1990, 
a última das quais em 2003.6 As eleições planeadas para 
2009 foram canceladas devido a uma disputa legal sobre 
a reforma eleitoral. Depois, o presidente Ali Abdullah Sa-
leh renunciou em 2012. Foi substituído por Abd Rabbuh 
Mansur Hadi, que foi eleito por um período transitório de 
dois anos ao leme de um Governo de unidade nacional. 
Esta solução revelou-se de curta duração quando os re-
beldes xiitas do antigo Iémen do Norte, apoiados pelo an-
tigo presidente Saleh, encenaram uma tomada de poder 
armada contra o Governo, em 2014. Hadi demitiu-se em 
Janeiro de 2015 e fugiu para Aden. Consequentemente, 
os rebeldes assumiram o controlo da capital, Sanaa, e do 
palácio presidencial.7

Nos últimos anos, xiitas, sunitas, jihadistas e grupos tri-



361Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

RELIGIÃO

IÉM
EN

IÉMEN

Cristãos

99.2%
Muçulmanos

0.05%
Outras

0.75%

 Área

527,968 Km2

PIB per capita

1,479 US$

População

30,245,305
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
36.7

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

IÉMENbais envolveram-se frequentemente em combates, dei-
xando o país mais pobre do Médio Oriente num estado de 
guerra civil permanente.

Em Março de 2015, uma coligação militar liderada pela 
Arábia Saudita8 interveio no Iémen para deter os rebel-
des Houthis. Apesar de vários acordos de cessar-fogo, os 
combates entre tropas governamentais, rebeldes e outras 
facções continuaram. Em Junho de 2015, a União Euro-
peia impôs uma proibição de viajar ao líder houthi Abdul-
malik Al-Houthi e a Ahmed Ali Abdullah Saleh, filho do an-
tigo presidente, e congelou os seus bens devido ao papel 
que tiveram a minar a paz e a estabilidade do Iémen.9

Em Novembro de 2020, a administração norte-americana 
anunciou que antes de Janeiro de 2021 iria designar os 
rebeldes houthi do Iémen apoiados pelo Irão como uma 
organização terrorista.10

Em Novembro de 2020, a Arábia Saudita informou os 
Houthis do Iémen que concordaria com uma proposta de 
cessar-fogo da ONU, na condição de eles concordarem 
com medidas de segurança mais fortes. Uma das medi-
das consistia em “estabelecer uma zona tampão ao longo 
das fronteiras com o norte do Iémen até que seja formado 
um governo de transição apoiado pela ONU”.11

A guerra em curso entre a coligação liderada pela Arábia 
Saudita e os Houthis apoiados pelo Irão provocou uma 
grande crise humanitária, incluindo um surto de cólera. 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o nú-
mero total de casos suspeitos de cólera notificados entre 
Janeiro de 2018 e Maio de 2020 é de 1.371.819, com uma 
taxa de mortalidade de 0,1%.12

Grupos religiosos minoritários como Bahá’ís, Cristãos, 
Hindus e Judeus têm relatado níveis crescentes de perse-
guição, especialmente em áreas controladas pelos Hou-
this. Os Houthis prenderam inúmeros bahá’ís, invadindo 
as suas casas e centros religiosos. Os Judeus, o único 
grupo indígena não muçulmano, enfrentam um crescente 
anti-semitismo, incluindo material anti-semita, tentativas 
de conversão forçada ao Islamismo e o encerramento de 
estradas que levam às comunidades judaicas. Os muçul-
manos ismaelitas continuam também a enfrentar a discri-
minação.13

O Governo do Iémen internacionalmente reconhecido foi 
enfraquecido pela tomada do poder pelos Houthis e care-
ce da capacidade de fazer cumprir as leis contra as viola-
ções dos direitos humanos. De acordo com o Gabinete da 
Liberdade Religiosa Internacional dos EUA, isto resultou 

em várias mortes arbitrárias, desaparecimentos, raptos e 
outros actos de violência cometidos por vários grupos.14 O 
relatório também enumera violações dos direitos de priva-
cidade e limites à liberdade de expressão, de imprensa, 
de reunião, de associação, de religião e de movimento.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Setembro de 2018, mais de 20 bahá’ís foram leva-
dos a julgamento e acusados de espionagem e apostasia, 
perante um tribunal em Sanaa controlado pelos Houthis. 
Segundo a Comunidade Internacional Bahá’í, a segunda 
audiência do tribunal foi presidida pelo juiz Abdu Ismail 
Hassan Rajeh, que já tinha condenado outro bahá’í à 
morte. Durante o julgamento, ele solicitou ao procurador 
que publicasse os nomes dos acusados num jornal. Em 
Outubro, o porta-voz bahá’í Abdullah Al-Olofi foi preso 
por soldados armados em Sanaa15 e detido durante três 
dias.16     

No final de Novembro de 2018, o Departamento de Esta-
do norte-americano designou os Houthis como “entidades 
particularmente preocupantes” para a liberdade religiosa, 
em conformidade com a Lei da Liberdade Religiosa Inter-
nacional dos EUA de 1998.17 

Um curso obrigatório denominado “O Conflito Israelo-Á-
rabe” foi acrescentado ao currículo universitário. Entre 
outros, glorifica o Hezbollah e o seu líder Hassan Nas-
rallah pela luta contra Israel, enquanto os países sunitas 
são descritos como mercenários.18

De acordo com um artigo publicado em Janeiro de 2019 
no Middle East Monitor, o Daesh executou quatro pes-
soas por “ateísmo”.19

Em Fevereiro de 2019, o boletim Al-Nafeer, que está li-
gado à al-Shahab Media Foundation filiada na Al-Qaeda, 
condenou a Missa papal realizada em Abu Dhabi. Além 
disso, apelou à Península Arábica para que abraçasse a 
jihad e apoiasse a Al-Qaeda na Península Arábica e o Al-
-Shabab na Somália.20

Em Janeiro de 2020, um diplomata da Santa Sé falou ao 
Conselho de Segurança da ONU para denunciar a grave 
situação dos deslocados internos e dos refugiados no Ié-
men.21

Os Houthis usam repetidamente retórica anti-semita in-
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citando à violência contra os Judeus. Em Maio de 2020, 
o líder houthi Abdulmalik Al-Houthi disse que “os Judeus 
estão a avançar no sentido de assegurar que a nação não 
tenha a visão certa”.22 Nas áreas controladas pelos Hou-
this, os Judeus enfrentam ameaças constantes às suas 
vidas e segurança e estão sujeitos a duras restrições, so-
bretudo à sua liberdade de movimento.

Em Julho de 2020, Hamed Kamal Muhammad bin Hay-
dara e cinco outros membros da comunidade bahá’í fo-
ram libertados da prisão e expulsos do Iémen. Detido em 
Dezembro de 2013, Haydara tinha sido julgado e conde-
nado à morte. As acusações incluíam espionagem para 
Israel, disponibilização de aulas de alfabetização que se-
guiam um currículo incompatível com o Islão e tentativa 
de converter os Muçulmanos à fé bahá’í.23 Esta sentença 
foi confirmada por um tribunal em Março de 2020 e as 
acusações contra os bahá’ís libertados ainda estão em 
curso. Em Setembro de 2019, o procurador no processo 
de recurso de Haydara apelou à “deportação imediata [...] 
de todos os que são considerados bahá’ís” e à “proibição 
da sua entrada” no Iémen.24

O Grupo de Eminentes Especialistas e Peritos Regionais 
do Iémen, criado em Setembro de 2017 pelo Alto Co-
missário das Nações Unidas para os Direitos Humanos 
a pedido do Conselho dos Direitos Humanos,25 recebeu 
relatórios credíveis de que os advogados que represen-
tam os detidos bahá’í receberam ameaças e tinham sido 
detidos.26

No Verão de 2020, após a normalização das relações 
entre os Emirados Árabes Unidos e Israel, cerca de 40 
judeus iemenitas mudaram-se para os Emirados Árabes 
Unidos.27 O número decrescente de judeus iemenitas e a 
guerra civil em curso no país tinham tornado a situação 
ainda mais difícil para eles. 

De acordo com vários meios de comunicação social, mui-
tos judeus iemenitas optaram por se mudar para um país 

IÉM
EN culturalmente semelhante em vez de emigrarem para Is-

rael ou para os Estados Unidos, receando não serem ca-
pazes de se adaptar.28 Se a emigração judaica continuar 
rapidamente, a sua partida marcará o fim de 3.000 anos 
de presença judaica no país.

Embora haja muito pouca informação disponível sobre o 
impacto da COVID-19 na prática religiosa, parece que o 
início do Ramadão em 2020 não foi afectado por restri-
ções relacionadas com a pandemia.29 No entanto, acaba-
ram por ser introduzidas medidas à medida que o número 
de casos aumentava.30

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A guerra civil em curso coloca em grande risco a coesão 
da sociedade iemenita e a segurança do seu povo. A du-
ração e a intensificação do conflito armado tornam as con-
versações a nível nacional cada vez mais difíceis. Tirando 
partido da instabilidade social, política e de segurança do 
país, grupos islamistas radicais de diferentes áreas geo-
gráficas e tendências políticas e ideológicas transforma-
ram o Iémen numa base para as suas operações. Os con-
tínuos combates e as elevadas tensões continuam a ser 
motivo de preocupação, uma vez que afectam os direitos 
humanos e as liberdades, incluindo a liberdade religiosa.

Na altura da redacção do presente relatório, a perspectiva 
de uma mudança política por parte da nova administração 
dos EUA parece ter encorajado a Arábia Saudita a procu-
rar uma solução pacífica com os Houthis apoiados pelo 
Irão, a começar por um cessar-fogo.

No entanto, devido às circunstâncias, caracterizadas en-
tre outros pela rápida deterioração da situação para os 
deslocados internos,31 mesmo que se chegue a um acor-
do a longo prazo, é provável que as perspectivas para a 
liberdade religiosa permaneçam más ou se tornem ainda 
piores num futuro próximo.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
As Ilhas Marshall são “duas cadeias de arquipélagos com 
29 atóis, cada uma constituída por muitas pequenas ilho-
tas, e cinco ilhas isoladas”.1 Localizam-se a meio caminho 
entre o Havai e a Austrália. 

A Constituição2 do país concede a cada pessoa o direito 
ao “livre exercício da religião” (artigo 2.º, n.º 1, parágrafo 
1). “Restrições razoáveis” sobre estes direitos podem ser 
impostas por lei, caso seja “necessário preservar a paz 
pública, a ordem, a saúde ou a segurança, ou os direitos 
e liberdades dos outros” (artigo 2.º, n.º 2, alínea a).

Nos termos do mesmo artigo (n.º 2, alínea c), quaisquer 
dessas restrições devem alcançar estes objectivos da 
maneira menos restritiva possível e não devem “penali-
zar a conduta baseada na discordância com as ideias ou 
crenças expressadas”.3

Os grupos religiosos não são obrigados a registar-se junto 
das entidades oficiais. 4 Segundo a Constituição, nenhum 
acto executivo ou judicial pode, de maneira expressa ou 
por aplicação prática, discriminar com base na religião 
(artigo 2.º, n.º 12, 2).

A Constituição também permite que o Governo financie 
“instituições suportadas religiosamente” (artigo 2.º, n.º 1 e 
3) que disponibilizem serviços educativos, médicos ou ou-
tros serviços sociais, sob condição de não discriminarem 
entre grupos quando disponibilizam esses fundos.

Os ilhéus são predominantemente cristãos e o Cristianis-
mo tem sido a principal influência cultural desde que mis-
sionários ocidentais visitaram pela primeira vez as ilhas 
no séc. XIX. Embora não haja religião oficial do Estado, 
os eventos governamentais e outros eventos formais e 
encontros públicos começam e terminam frequentemente 
com uma oração cristã. 

Os principais grupos religiosos incluem a Igreja Unida de 
Cristo, as Assembleias de Deus e a Igreja Católica Ro-
mana. As minorias religiosas incluem Bahá’ís, Iglesia ni 
Christo, Judeus, Hindus, Muçulmanos ahmadis e baptis-
tas. Estas e outras minorias constituem colectivamente 
menos de 5% da população.5

Em 2012, a comunidade muçulmana ahmadiyya abriu a 
sua primeira mesquita na capital, Majuro. Esta continua a 
ser a única mesquita nas Ilhas Marshall.6

O país faz parte do Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos.7
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ILHAS MARSHALL
INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Embora alguns relatos de intolerância social (relaciona-
dos principalmente com notícias dos meios de comuni-
cação internacionais que ligam o Islamismo à violência) 
tenham sido noticiados pela comunidade muçulmana 
ahmadiyya8 no período em análise, os ahmadis das Ilhas 
Marshall são geralmente respeitados e livres de praticar 
a sua religião. James Matayoshi, o presidente da Câmara 
do atol de Rongelap, declarou que “os cristãos aqui têm 
sido um pouco preconceituosos para com eles (muçul-
manos ahmadi)”, enquanto Sajid Iqbal, o líder da mesqui-
ta Majuro, disse: “Os ahmadis das Ilhas Marshall estão 
cientes do seu privilégio de praticarem livremente a sua 
religião”.9

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
As perspectivas da liberdade religiosa são positivas e 
nada sugere que a situação da liberdade religiosa nas 
Ilhas Marshall irá mudar num futuro próximo.

NOTAS
1  “Marshall Islands”, The World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/
print_rm.html (acedido a 17 de Fevereiro de 2020).

2  Marshall Islands 1979 (rev. 1995), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Marshall_Islands_1995?lang=en (ace-
dido a 17 de Fevereiro de 2020).

3  Ibid.

4  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Marshall Islands,” 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de 
Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/marshall-islands/ (acedido a 8 de Dezembro 
de 2020).

5  Ibid.

6  Ali Raj, “Driven from Pakistan Ahmadi Muslims find paradise in the Marshall Islands”, South China Morning Post, 16 de Abril de 2019, 
https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-muslims-find-paradise-marshall-islands (acedido a 21 de Outubro 
de 2020).

7  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op., cit.

8  Ibid.

9  Ali Raj, “Driven from Pakistan Ahmadi Muslims find paradise in the Marshall Islands”, South China Morning Post, 16 de Abril de 2019, 
https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-muslims-find-paradise-marshall-islands (acedido a 21 de Outubro 
de 2020).

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_rm.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_rm.html
https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-muslims-find-paradise-marshall-islands
https://www.scmp.com/week-asia/society/article/3006385/driven-pakistan-ahmadi-muslims-find-paradise-marshall-islands
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
As Ilhas Salomão são constituídas por seis grandes ilhas 
e 900 ilhas mais pequenas na Oceânia, a leste da Papua 
Nova Guiné.

Segundo a Constituição, cada pessoa tem direito, “sozi-
nha ou em comunidade com outros, e tanto em público 
como em privado, a manifestar e propagar a sua religião 
ou crença através do culto, ensino, prática e observân-
cia”.1 Isto inclui o direito a mudar de religião. Estes direi-
tos constitucionais podem ser limitados por lei se tal for 
razoavelmente requerido “no interesse da defesa, segu-
rança pública, ordem pública, moral pública ou saúde pú-
blica” ou “para fins de protecção dos direitos e liberdades 
das outras pessoas”. Não há indícios de que estes direi-
tos tenham sido violados no período em análise. 

O país é quase totalmente cristão e as cinco maiores de-
nominações são: a Igreja Anglicana da Melanésia (cerca 
de 30%); a Igreja Católica (cerca de 20%); a Igreja Evan-
gélica dos Mares do Sul (cerca de 17%); os Adventistas 
do Sétimo Dia (cerca de 12%) e a Igreja Unida (cerca de 
10%). Há também várias pequenas Igrejas cristãs, bem 
como Bahá’ís, membros da comunidade Kwaio (uma for-

ma de animismo) e Muçulmanos.

De acordo com a Constituição, as comunidades religiosas 
têm direito a estabelecer, gerir e manter estabelecimentos 
de ensino, bem como a disponibilizar instrução religiosa. 
Ninguém que frequente esses estabelecimentos de ensi-
no é obrigado a receber instrução numa religião que não 
seja a sua. O currículo das escolas públicas prevê uma 
hora de instrução religiosa por dia.2 A Associação Cristã 
das Ilhas Salomão (SICA) é uma organização não gover-
namental ecuménica formada por Católicos, Anglicanos 
Melanésios e metodistas unidos; os Adventistas do Sé-
timo Dia e os Evangélicos dos Mares do Sul são mem-
bros associados.3 A SICA acorda o conteúdo religioso do 
currículo escolar. As cinco maiores denominações cristãs 
gerem escolas e serviços de saúde e recebem subsídios 
estatais na proporção dos serviços que disponibilizam.4 
Não há indícios de que os subsídios sejam atribuídos de 
forma discriminatória.

Os grupos religiosos são obrigados a registar-se junto do 
Registo de Empresas, devendo preencher as necessárias 
formalidades. Não há relatos de ser recusado o registo 
aos grupos religiosos.

Os principais dias festivos cristãos são celebrados como 
feriados públicos, incluindo Sexta-feira Santa, Sábado de 
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ILHAS SALOMÃO
Páscoa, Domingo de Páscoa, Segunda-feira de Páscoa, 
Segunda-feira de Pentecostes e Dia de Natal.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Não se registaram incidentes documentados de violên-
cia ou discriminação por motivos religiosos. Houve um 
incidente diplomático com uma perspectiva religiosa em 
Malaita, a província mais populosa das Ilhas Salomão, 
onde os habitantes são cristãos muito convictos. Malaita 
ameaçou separar-se do país porque o Governo central 
reconheceu a China em detrimento de Taiwan nas suas 
relações e reiniciou as ligações aéreas com Pequim mes-
mo no meio da pandemia da COVID-19. Os habitantes de 
Malaita também estavam descontentes com o mau trata-
mento dos fiéis por parte do Governo chinês.5

Durante as campanhas eleitorais, cinco homens foram 
presos depois de terem danificado uma igreja metodista 
unida, alegando que a congregação exigia que os fiéis 
apoiassem um candidato de que não gostavam. Os vân-
dalos foram condenados a pagar as indemnizações na 
totalidade.6 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora tenha havido relatos de desacordos entre dife-
rentes grupos religiosos, não há registos de ataques à 
liberdade religiosa no período em análise. Não há razão 
para acreditar que esta situação se alterará num futuro 
próximo.

NOTAS
1  “Solomon Islands’ Constitution of 1978 with Amendments through 2014”, constituteproject.org, https://www.constituteproject.org/constitu-
tion/Solomon_Islands_2014.pdf?lang=en (acedido a 17 de Fevereiro de 2018).

2  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Solomon Islands”, International Religious Freedom Report for 2016, Departa-
mento de Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper (acedido a 17 de Fevereiro de 2018).

3  “Solomon Islands”, World Council of Churches, https://www.oikoumene.org/en/member-churches/pacific/solomon-islands (acedido a 17 de 
Fevereiro de 2018).

4  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, ibid.

5  “Because of China, the Solomon Islands might break up”, Asia News, 9 de Agosto de 2020, http://www.asianews.it/news-en/Because-of-
China,-the-Solomon-Islands-might-break-up-50980.html (acedido a 2 de Fevereiro de 2021).

6  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Solomon Islands”, International Religious Freedom Report for 2019, Departa-
mento de Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/SOLOMON-ISLANDS-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-
-FREEDOM-REPORT.pdf (acedido a 2 de Fevereiro de 2021).

https://www.constituteproject.org/constitution/Solomon_Islands_2014.pdf?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/Solomon_Islands_2014.pdf?lang=en
https://www.oikoumene.org/en/member-churches/pacific/solomon-islands
http://www.asianews.it/news-en/Because-of-China,-the-Solomon-Islands-might-break-up-50980.html
http://www.asianews.it/news-en/Because-of-China,-the-Solomon-Islands-might-break-up-50980.html
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/SOLOMON-ISLANDS-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/05/SOLOMON-ISLANDS-2019-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf


368  | ACN - Aid to the Church in Need

RELIGIÃO

ÍN
DI

A

ÍNDIA

 Área

3,287,263  Km2

PIB per capita

6,427 US$

População

1,383,197,753
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
37.8

3.6%

72.5%
Hindus

14.5%
Muçulmanos

Religiões tradicionais

1.5%
Outras 4.9%

Cristãos

1.2%
Agnóstico

1.8%
Sikhs

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Índia1 garante a liberdade religiosa e o 
país tem uma forma distinta de secularismo que se esfor-
ça por tratar as tradições religiosas de forma igual. Con-
tudo, a influência do secularismo indiano diminuiu desde 
que o primeiro-ministro Narendra Modi e o seu Partido 
Bharatiya Janata (BJP) chegaram ao poder em 2014.

Embora as tensões inter-religiosas tenham sido uma 
questão importante na Índia, remontando ao movimento 
de independência e à divisão de 1947 que criou as na-
ções independentes da Índia e do Paquistão, a influên-
cia política, social e cultural dos grupos nacionalistas 
hindus, colectivamente conhecidos como Sangh Parivar 
(organização ou associação familiar), como o Rashtriya 
Swayamsevak Sangh (Organização Nacional de Volunta-
riado, RSS), tem crescido drasticamente desde a eleição 
de Modi. Os membros de várias organizações Sangh Pa-
rivar ocupam agora altos cargos no Governo, no exército 
e no meio académico.

De acordo com a Constituição da República da Índia, a 
liberdade religiosa é garantida pelo artigo 25.º, que esta-
belece que “todas as pessoas têm igual direito à liberdade 

de consciência e ao direito de professar, praticar e propa-
gar livremente a religião”. Além disso, o artigo 27.º declara 
que ninguém pode ser obrigado a pagar impostos desti-
nados à promoção ou financiamento de uma determinada 
denominação religiosa. A Constituição dedica uma cláu-
sula distinta, o artigo 26.º, à salvaguarda da liberdade de 
“cada denominação religiosa” de “criar e manter institui-
ções para fins religiosos e caritativos” e de “gerir os seus 
próprios assuntos em matéria de religião”. Além disso, 
o artigo 30.º define o direito das minorias, incluindo as 
minorias religiosas, de estabelecer e administrar as suas 
próprias instituições educativas.

Apesar do estatuto secular oficial da Índia, vários go-
vernos, tanto a nível federal como estatal, promulgaram 
leis que restringem a liberdade religiosa de indivíduos e 
grupos. Uma das áreas em que as restrições governa-
mentais e administrativas à liberdade das instituições re-
ligiosas se tornaram significativamente mais graves nos 
últimos anos é o financiamento estrangeiro para grupos 
religiosos, especificamente a Lei de Regulamentação das 
Contribuições Estrangeiras (FCRA).2 

Com crescente frequência desde 2014, as autoridades 
indianas congelaram as contas bancárias de diferentes 
organizações, utilizando a Lei FCRA de 2010 para as im-
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ÍNDIApedir de acederem a financiamento para realizarem as 
suas operações. Muitos activistas acreditam que o actual 
Governo tem utilizado a FCRA selectivamente para visar 
organizações não governamentais filiadas em comunida-
des religiosas minoritárias, impedindo a actividade, por 
exemplo, de organizações cristãs humanitárias e de de-
senvolvimento.3 Os regulamentos existentes baseados 
no Código Penal indiano permitem ao Governo tratar as 
ONG religiosas com maior, e injusta, severidade.

Em 2020, o Governo central utilizou os regulamentos 
da FCRA para alargar ainda mais o seu controlo sobre 
grupos da sociedade civil. Especificamente, o Ministério 
do Interior revogou as licenças de uso de moeda estran-
geira de quatro organizações protestantes e de um ins-
tituto católico, a Don Bosco Tribal Development Society. 
A sociedade, fundada em 1976 pelos Salesianos, serve 
as comunidades tribais e outras comunidades margina-
lizadas em Tamil Nadu. Com a perda da sua licença de 
moeda estrangeira, a organização já não pode receber 
doações de fontes estrangeiras, incluindo de agências ca-
tólicas oficialmente reconhecidas, para prosseguir a sua 
missão. Tal como noutros casos, o ministério pode rejeitar 
o pedido FCRA de uma organização se considerar que o 
destinatário está envolvido na criação de tensões ou de-
sarmonia comunitária.4 Desde 2017, o Governo indiano já 
cancelou mais de 6.600 licenças de uso de moeda estran-
geira, incluindo 900 licenças de instituições religiosas.5

Devido à tradicional veneração das vacas por hindus, 
jainistas e budistas, há um desprezo social generalizado 
pelo consumo de carne de vaca e pelo abate de vacas. A 
protecção das vacas tem sido uma questão política impor-
tante e por vezes controversa durante séculos, e actual-
mente cerca de dois terços dos estados indianos têm leis 
que regulamentam, circunscrevem ou proíbem o abate 
de vacas. Além disso, o Supremo Tribunal da Índia tem 
defendido a constitucionalidade destas leis. A defesa de 
proibições legais contra o abate de vacas tem sido uma 
característica especial dos grupos sociais e políticos que 
promovem o Hinduísmo, tais como os grupos nacionalis-
tas hindus, incluindo o partido Bharatiya Janata (BJP) no 
poder. 

Outra forma concreta de o BJP facilitar restrições sociais 
da liberdade religiosa é através de legislação anti-conver-
são. Vários estados aprovaram leis de liberdade religiosa 
(ou, como os seus críticos lhes chamam, “leis anti-conver-
são”). Estes são estatutos a nível estatal concebidos para 

regular conversões religiosas alegadamente realizadas 
através de meios “forçados” e “fraudulentos”, incluindo 
“aliciamento” e “sedução”.6 

A estrutura básica e o conteúdo destas leis variam apenas 
minimamente entre estados, uma vez que as leis mais re-
centes tendem a ser modeladas em estatutos anteriores 
de outros estados. Odisha foi o primeiro estado na Índia a 
promulgar uma Lei da Liberdade Religiosa (1967), segui-
do de Madhya Pradesh (1968), Arunachal Pradesh (1978, 
embora ainda não tenha enquadrado as suas normas), 
Chhattisgarh (2000), Tamil Nadu (2002, revogada dois 
anos mais tarde), Gujarat (2003), Rajasthan (2006, ainda 
não assinada pelo governador do estado), Himachal Pra-
desh (2006, revogada em 2019, mas substituída por uma 
nova lei pouco depois), Jharkhand (2017) e Uttarakhand 
(2018).7

Em Agosto de 2019, a Lei da Liberdade Religiosa de 2019 
do Himachal Pradesh foi aprovada por unanimidade pela 
assembleia legislativa do estado, propondo “penas seve-
ras” – até sete anos de prisão por comparação com os 
três anos previstos na lei existente – para os condenados 
por conversão religiosa forçada.8 Em Junho de 2020, o 
ministro-chefe do estado do norte de Haryana disse que 
o seu estado iria implementar um projecto de lei para im-
pedir aquilo a que chamou “conversões forçadas”. Se o 
projecto de lei for aprovado, Haryana tornar-se-á o nono 
estado na Índia a aprovar uma lei anti-conversão.9

A intenção prejudicial destas leis é evidenciada pelo fac-
to de nunca terem sido utilizadas para investigar ou pro-
cessar os hindus, mesmo em situações em que membros 
da maioria tenham sido acusados de oferecer incentivos 
financeiros explícitos para a conversão ao Hinduísmo.10

Estas leis prejudicam as religiões minoritárias. Isto tornou-
-se evidente em 2015, quando o Supremo Tribunal deci-
diu que uma pessoa que se “reconverte” do Cristianismo 
ao Hinduísmo tem direito a certos benefícios (dos quais 
os Cristãos são normalmente excluídos) se os antepassa-
dos do convertido pertencerem a uma casta discriminada 
e a comunidade aceitar o convertido de volta após a “re-
conversão”. 

Porque as leis anti-conversão são frequentemente apro-
vadas a pedido de grupos nacionalistas hindus que te-
mem que o carácter hindu da Índia esteja ameaçado de-
vido ao crescimento de fés concorrentes, as leis visam 
desproporcionadamente as minorias religiosas nos esta-
dos onde estas residem. Os Muçulmanos e os Cristãos 
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DIA são especialmente afectados e sobrecarregados, porque 

ambas as tradições de fé se dedicam à actividade missio-
nária. Estas proibições oferecem oportunidades aos fun-
cionários locais e às organizações supremacistas hindus 
de assediar e intimidar membros de comunidades mino-
ritárias.11

Os Muçulmanos na Índia têm estado cada vez mais em 
risco desde que o líder nacionalista hindu, Narendra Modi, 
ganhou uma retumbante reeleição em Abril-Maio de 2019. 
Em cinco meses, o Governo central indiano dominado 
pelo BJP deu dois passos significativos relativamente aos 
direitos da comunidade minoritária muçulmana da Índia. 
Em Agosto, despojou o estado de Jammu e Caxemira, 
onde os Muçulmanos estão em maioria, da sua autono-
mia especial consubstanciada no artigo 370.º da Consti-
tuição. Além disso, durante esse processo prendeu deze-
nas dos seus líderes políticos e da sociedade civil, sem 
causa ou julgamento, e submeteu todo o estado a uma 
suspensão da Internet durante um mês.12 Em Dezembro, 
o Parlamento indiano aprovou uma Lei de Alteração da 
Cidadania (CAA) que exclui expressamente os muçulma-
nos provenientes de um grupo seleccionado de países 
vizinhos de requererem o estatuto de refugiado e de cida-
dania por motivos de perseguição religiosa.13

O Código Penal indiano (IPC)14 inclui uma disposição anti-
-blasfémia. A secção 295A penaliza o insulto à religião ou 
crenças religiosas de qualquer classe de cidadãos, se tal 
insulto for feito com a intenção “deliberada e maliciosa” de 
“ultrajar os sentimentos religiosos”. Esta lei tem sido apli-
cada por vezes contra cristãos (indianos e estrangeiros) 
que alegadamente criticam o Hinduísmo no decurso do 
seu trabalho evangelizador.15

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A comunidade cristã na Índia continua a enfrentar violên-
cia dirigida a grupos específicos e crimes de ódio. Só em 
2019, a Comissão de Liberdade Religiosa registou 366 in-
cidentes em que cristãos em todo o país foram atacados, 
intimidados ou assediados.16

Extremistas hindus atacam frequentemente os locais 
de culto cristãos com o apoio das autoridades governa-
mentais locais. A polícia e as autoridades responsáveis 
pela aplicação da lei minimizam os ataques ou desviam 
o olhar. A 21 de Julho de 2020, em Odisha, no leste da 
Índia, cenário do massacre anticristão de 2008,17 os Cris-

tãos foram ameaçados por alegadamente perturbarem a 
paz de uma aldeia local por causa dos seus serviços de 
culto. Outro ataque ocorreu no estado quando um grupo 
de aldeões atacou e incendiou um edifício utilizado tem-
porariamente como igreja enquanto 40 pessoas ainda 
estavam lá dentro a rezar. A multidão enfurecida atacou 
depois os membros à medida que estes saíam do edifício. 
Até à data, embora um relatório policial tenha sido apre-
sentado quase imediatamente na esquadra local, não 
houve detenções. Quando soube da violência na aldeia, 
o magistrado executivo do tribunal distrital local aplicou 
a secção 107 do Código de Processo Penal destinado a 
impedir que alguém “perturbe a paz”,18 observando que o 
recente acontecimento na igreja tornou “arriscado conti-
nuarem a reunir-se para o culto”, o que impede efectiva-
mente que todas as actividades dentro da igreja ocorram 
nesta aldeia.19

O Cristianismo na Índia tem crescido entre muitos gru-
pos diferentes, especialmente entre as comunidades tri-
bais da Índia rural.20 Um desses grupos de convertidos 
ao Cristianismo são os Dangs, no estado de Gujarat. 
Alarmados com o número crescente de convertidos tri-
bais ao Cristianismo, os extremistas hindus começaram 
campanhas deliberadas para “reconverter” cristãos tribais 
ao Hinduísmo. Em Janeiro de 2020, os extremistas hin-
dus reconverteram ao Hinduísmo 144 dangs na aldeia de 
Bhogadiya. Ao falar sobre os grupos hindus de direita que 
afirmam ter reconvertido cristãos com sucesso, o Padre 
jesuíta Cedric Prakash, sediado na capital do estado de 
Gujarat, Ahmedabad, disse que, apesar dos extremistas 
hindus poderem tentar espalhar rumores sobre o regres-
so bem-sucedido de centenas de cristãos ao Hinduísmo, 
“para aqueles que pertencem à Igreja Católica, estamos 
convencidos de que a fé do povo é inabalável”.21

Os convertidos cristãos que se recusam a reconverter-se 
ao Hinduísmo sofrem frequentemente abusos indescri-
tíveis, incluindo a tortura e mesmo a morte. No estado 
de Chhattisgarh, na aldeia de Gadada, as famílias foram 
ordenadas pelas autoridades locais a retractarem-se da 
sua fé ou enfrentariam graves consequências. Os conver-
tidos recusaram-se a negar Cristo e foram espancados. 
Após os ataques, um grupo hindu radical voltou à aldeia 
e conduziu uma cerimónia de “reconversão” com duas 
outras famílias cristãs. Os ataques aos Cristãos também 
aumentaram nas regiões de Bastar e Kondagaon do esta-
do de Chhattisgarh, porque os convertidos se recusaram 
a cumprir as ordens dos líderes da aldeia de renunciarem 
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ÍNDIApublicamente à sua fé.22

Em vários estados, os ataques contra muçulmanos e cris-
tãos em nome da protecção das vacas têm aumentado 
nos últimos anos. De acordo com um relatório da Human 
Rights Watch, 44 indivíduos foram mortos entre Março e 
Dezembro de 2018 em nome da protecção das vacas.23

Estes ataques levados a cabo pelos justiceiros das va-
cas visam maioritariamente muçulmanos e dalits (ante-
riormente conhecidos como proscritos ou párias),24 bem 
como comunidades cristãs indígenas em áreas rurais cuja 
subsistência está ligada à agricultura e à criação de gado. 

A 31 de Julho de 2020, um muçulmano de 25 anos foi lin-
chado por uma multidão justiceira de vacas quando esta-
va a entregar carne de búfalo (não de vaca) a um bazar. O 
seu rosto foi ferido e o crânio rachado enquanto a polícia 
local permanecia de braços cruzados perante o desenro-
lar da violência. A vítima apresentou queixa na esquadra 
da polícia local, mas ninguém foi preso.25

No estado de Jharkhand, no leste da Índia, um grupo de 
60 extremistas hindus chegou à aldeia de Bherikhudar a 
16 de Setembro de 2020 para atacar um grupo de cris-
tãos indígenas. Os assaltantes acusaram os cristãos de 
abaterem vacas e venderem carne de vaca no mercado 
local. Além disso, o grupo hindu tentou forçar os cristãos a 
cantar “Jai Shri Ram” (saúda o Senhor Ram). Quando os 
aldeões recusaram, foram atingidos com sapatos e rapa-
ram-lhes parcialmente o cabelo para os ridicularizar e in-
sultar em frente de outros membros da sua comunidade.26

Muitos extremistas hindus usam o “Jai Shri Ram” como 
um slogan quando atacam aldeões cristãos por alegada-
mente se envolverem no abate de vacas.27 Habitualmente 
uma saudação entre os hindus tradicionais, este cântico 
também foi usado em vários ataques contra jovens mu-
çulmanos, forçados a cantá-lo em linchamentos por ex-
tremistas hindus furiosos. Em Julho de 2019, um vídeo 
viral na comunicação social mostrava Tabrez Ansari, um 
jovem muçulmano de 24 anos, que foi amarrado a um 
poste e espancado por uma multidão em Jharkhand que 
agia de acordo com os atacantes e repetia o cântico. O 
jovem morreu quatro dias depois, sob custódia policial, 
devido aos ferimentos que sofreu durante o ataque.28 Ou-
tro muçulmano foi morto por um grupo de homens hindus, 
em Setembro de 2020, que exigiu que ele recitasse o “Jai 
Shri Ram”.29 A vítima, Aftab Alam, um taxista muçulmano, 
foi confrontada por um bando de extremistas hindus e te-
mendo pela sua vida começou a filmar o encontro com 

os homens no seu telemóvel. O telefone e a gravação 
foram mais tarde encontrados quando o seu filho o lo-
calizou numa estrada secundária em Noida, uma cidade 
perto de Nova Deli. O corpo espancado de Aftab acabou 
por ser encontrado no seu táxi. No entanto, quando o fi-
lho tentou apresentar queixa na esquadra da polícia local 
classificando o caso como crime de ódio, a polícia negou, 
dizendo que mais não era do que um assalto.

Em Dezembro de 2019, as câmaras baixa e alta do Par-
lamento indiano aprovaram a controversa Lei de Altera-
ção da Cidadania (CAA), que foi seguida de violência e 
agitação generalizada em Deli, Uttar Pradesh, Madhya 
Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Assam e em vários 
campus universitários. Em Fevereiro de 2020, pelo me-
nos 27 pessoas foram mortas e mais de 200 feridas no 
nordeste de Deli, depois de os manifestantes terem en-
trado em confrontos com a polícia.30 A CAA tem suscita-
do fortes críticas de académicos e activistas nacionais e 
internacionais porque faz da religião o único critério para 
a concessão da cidadania a migrantes irregulares e refu-
giados dos países com fronteira com a Índia.31

Finalmente, a Índia tem assistido a um número crescente 
de ataques a padres e clero. Em Novembro de 2018, o 
Pe. Vineet Pereira foi atacado enquanto orientava um mo-
mento de oração em Ghohana, uma cidade no estado de 
Uttar Pradesh, no norte do país.32 Alguns meses mais tar-
de, em Fevereiro de 2019, no estado de Tamil Nadu, um 
grupo de extremistas hindus invadiu a Escola Secundária 
Católica Little Flower e atacou as Irmãs Franciscanas do 
Imaculado Coração de Maria que gerem o estabeleci-
mento.33 Outro ataque ocorreu a 8 de Outubro de 2020, 
quando o jesuíta Stan Swamy, de 83 anos, foi preso pela 
Agência Nacional de Investigação porque se pronunciou 
contra os maus tratos infligidos à comunidade tribal da Ín-
dia no estado de Jharkhand. O Pe. Swamy, que foi acusa-
do ao abrigo da Lei de Prevenção de Actividades Ilícitas, 
é a pessoa mais velha de sempre a ser acusada na Índia 
por alegadas actividades relacionadas com o terrorismo.34 
Contudo, a maioria das pessoas, incluindo membros su-
periores da Igreja Católica, descreve-o como um “activista 
de discuso tranquilo e perfil discreto” que tem dedicado a 
sua vida à “elevação das tribos desde que se mudou para 
Jharkhand em 1991”.35

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora a Índia se possa anunciar como uma democra-
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religiosa e pluralismo, é agora tristemente conhecida por 
constar numa lista de observação global por violar as li-
berdades religiosas básicas dos seus cidadãos. O nível 
crescente de restrições aos Cristãos e outras minorias 
religiosas, acompanhado de violência, impunidade, intimi-
dação e restrições crescentes à liberdade dos indivíduos 
de praticarem uma religião à sua escolha, é profunda-
mente desconcertante. 

Em 2020, a Comissão Americana da Liberdade Religio-
sa Internacional (USCIRF) recomendou ao Departamento 
de Estado Norte-Americano que designasse a Índia como 
“País de Especial Preocupação “ (CPC na sigla inglesa). 

Esta é a primeira vez que a Índia é colocada nesta cate-
goria desde 2004. Além disso, o painel sobre liberdade re-
ligiosa recomendou “sanções específicas contra agências 
estatais indianas e funcionários responsáveis por graves 
violações dos direitos religiosos”.36

A actual pandemia da COVID-19 agravou o assédio e a 
violência contra a comunidade muçulmana na Índia. Em 
alguns casos, foi recusada a admissão de minorias re-
ligiosas em hospitais para tratar o vírus e algumas au-
toridades colocaram os muçulmanos aleatoriamente em 
quarentena.37 As perspectivas de liberdade religiosa pare-
cem, portanto, sombrias.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Indonésia é o país do mundo com a maior maioria mu-
çulmana, mas não é um Estado islâmico. A sua Consti-
tuição garante a liberdade religiosa e o direito ao culto, 
mas existem algumas restrições destinadas a proteger os 
direitos dos outros. A ideologia ou filosofia estatal oficial é 
conhecida como “Pancasila” (cinco princípios). Tal como 
descrito no preâmbulo da Constituição, esta ideologia ba-
seia-se “na crença no Deus Uno, na humanidade justa e 
civilizada, na unidade da Indonésia e na vida democrática 
conduzida pela sabedoria dos pensamentos em delibera-
ção entre os representantes do povo, e alcançando justi-
ça social para todas as pessoas da Indonésia.”1 Por ou-
tras palavras, a Constituição não aplica qualquer religião 
específica, mas requer que os cidadãos acreditem numa 
divindade. Constitucionalmente, os direitos dos seguido-
res das seis religiões oficialmente reconhecidas – Islamis-
mo, Protestantismo, Catolicismo, Hinduísmo, Budismo e 
Confucionismo – estão protegidos, enquanto os direitos 
dos seguidores de outras religiões, incluindo crenças tra-
dicionais, agnósticos e ateus, não estão.

A Indonésia não aplica a sharia (lei islâmica) a nível nacio-

nal, mas estima-se que pelo menos 52 dos 470 distritos e 
municípios indonésios tenham introduzido cerca de 78 re-
gulamentos inspirados na sharia.2 Várias fontes afirmam 
que o número real é ainda mais elevado, com pelo menos 
151 estatutos locais da sharia em Java, Sulawesi, Suma-
tra e Nusa Tenggara Ocidental.3

De acordo com o artigo 28.º (n.º 1, alínea e) da Constitui-
ção: “Cada pessoa é livre de escolher e praticar a religião 
à sua escolha”. O n.º 2, alínea e), do mesmo artigo subli-
nha que “cada pessoa tem direito à liberdade de acreditar 
na sua fé (kepercayaan) e de expressar as suas opiniões 
e pensamentos, de acordo com a sua consciência”. O ar-
tigo 29.º (n.º 2) também afirma: “O Estado garante a todas 
as pessoas a liberdade de culto, cada uma de acordo com 
a sua própria religião ou crença.”

O Código Penal da Indonésia4(no poder de 1967 a 1998), 
proíbe qualquer “interpretação desviante” dos ensinamen-
tos religiosos e mandata o presidente a dissolver qualquer 
organização que pratique tais ensinamentos.5

Em 1969, o Ministério dos Assuntos Religiosos e o Minis-
tério do Interior emitiram um decreto ministerial conjunto 
a regulamentar os procedimentos necessários para au-
torizar a construção de locais de culto. Em 2004, o então 
presidente Susilo Bambang Yudhoyono instruiu o ministro 
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INDONÉSIA
dos Assuntos Religiosos para rever o decreto, o que re-
sultou na declaração conjunta do Ministério nº 8 e 9/2006 
com as “Directrizes para responsáveis e deputados re-
gionais sobre manutenção da harmonia religiosa, forta-
lecimento dos fóruns de harmonia religiosa e construção 
de casa de culto”. De acordo com as suas disposições, a 
construção de locais de culto necessita do apoio da po-
pulação local, dos nomes e documentos de identidade de 
pelo menos 90 membros da congregação da nova casa 
de culto, aprovados pelas autoridades locais, juntamente 
com cartas de apoio de pelo menos 60 outros membros 
da comunidade local, endossadas pelo chefe da aldeia. 
Além disso, o pedido deve obter a recomendação escrita 
do gabinete distrital do Ministério dos Assuntos Religiosos 
e do Fórum da Harmonia Religiosa do distrito ou cidade 
local. Uma vez recolhida toda a documentação, o pedido 
vai para o presidente da Câmara local que tem 90 dias 
para decidir se o aceita ou não.6

O regulamento também exige que as autoridades locais 
estabeleçam o Fórum da Harmonia Religiosa acima men-
cionado, composto por líderes religiosos locais numa 
proporção que depende da dimensão das respectivas co-
munidades. Efectivamente, isto significa que o órgão será 
dominado por muçulmanos ou cristãos, dependendo da 
supremacia numérica destes numa dada região.7

Há vários anos que também existem leis para grupos re-
ligiosos específicos. A 9 de Junho de 2008, o Governo 
anunciou um decreto conjunto do ministro dos Assuntos 
Religiosos, do procurador-geral e do ministro dos Assun-
tos Internos sobre “admoestação e instrução aos discí-
pulos, membros e/ou membros da junta organizadora do 
Jemaat Ahmadiyah Indonésia (JAI) e aos membros do 
público”.8

O decreto conjunto não chegou à proibição absoluta dos 
ahmadis, mas ordena a todos os membros desta comu-
nidade religiosa “que cessem a promulgação de interpre-
tações e actividades que se desviem dos ensinamentos 
principais (sic) do Islamismo, ou seja, a promulgação de 
crenças que reconhecem um profeta com todos os ensi-
namentos que vêm depois do Profeta Maomé”.9

Em Agosto de 2008, o secretário-geral do Ministério dos 
Assuntos Religiosos, o procurador-geral adjunto para os 
Serviços Secretos, e o director-geral para a Unidade Na-
cional e Assuntos Políticos do Ministério dos Assuntos 
Internos emitiram uma circular conjunta relativa à “direc-
triz de implementação do decreto conjunto”. Esta circular 
afirmava especificamente que o decreto conjunto se apli-

ca apenas aos ahmadis que “afirmam ser muçulmanos” 
e que “aqueles que não se afirmam como muçulmanos 
estão isentos do alvo desta admoestação e ordem”.10

As violações do decreto conjunto são consideradas um 
acto criminoso, definido como abuso da religião e difa-
mação religiosa, tal como estabelecido no artigo 1.º (que 
proíbe a “interpretação desviante” da religião e ensina-
mentos “desviantes”) e no artigo 3.º do Decreto Presiden-
cial n.º 1/PNPS/1965 sobre a prevenção da blasfémia e 
do abuso de religiões, e no artigo 156.º (alínea a) do Có-
digo Penal da Indonésia. O castigo implica pena de prisão 
máxima de cinco anos.  

Para além da lei da blasfémia, dos regulamentos sobre 
a construção de locais de culto e dos regulamentos an-
ti-ahmadi, centenas de estatutos locais e leis e regula-
mentos regionais que restringem a prática religiosa foram 
promulgados ao longo das últimas duas décadas. 

Nos últimos anos, o Pew Forum tem consistentemente 
classificado a Indonésia como um país com um dos mais 
altos níveis de restrições à religião entre os 25 países 
mais populosos do mundo, tendo em conta tanto os regu-
lamentos governamentais como as hostilidades sociais.11

O Dr. Musdah Mulia, presidente da Conferência Indoné-
sia sobre Religião e Paz, afirma que existem pelo menos 
147 “leis e políticas públicas discriminatórias em relação 
à religião” e acredita que, “desde que essas leis possam 
prevalecer, existe sempre um forte potencial de violência 
na sociedade. É necessário que haja esforços para refor-
mas e também para criar novas leis que integrem mais 
os princípios dos direitos humanos, os princípios da de-
mocracia, da tolerância e do pluralismo”.12 Alguns destes 
regulamentos limitam-se a aplicar a legislação nacional, 
mas outros introduzem novas restrições. 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A tradição indonésia de pluralismo e a reputação de tole-
rância religiosa tem vindo a ser cada vez mais ameaça-
da nos últimos anos. No seu relatório anual mais recente 
(2020), a Comissão Americana da Liberdade Religiosa 
Internacional (USCIRF) constatou que “em 2019 as con-
dições de liberdade religiosa na Indonésia apresentavam 
geralmente uma tendência negativa em comparação com 
o ano anterior”, uma observação que a comissão já tinha 
feito em relatórios anteriores.13 Num editorial, o Jakarta 
Post relatou: “A Indonésia encontra-se numa profunda 
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marginais que protestam contra a construção de um tem-
plo ou igreja. Mas se estes grupos são apenas marginais, 
porque é que lhes é permitido impedirem as pessoas de 
prestarem culto, vezes sem conta, num país fundado na 
aceitação da diversidade?... São necessários sinais muito 
claros da liderança nacional para mostrar inequivocamen-
te o que é necessário para melhorar o projecto nacional 
da Indonésia”.14

A 17 de Abril de 2019, 190 milhões de indonésios votaram 
nas eleições presidenciais, parlamentares, regionais e lo-
cais.15 No entanto, enquanto as eleições foram em grande 
parte “calmas, pacíficas e ordeiras”, segundo a Christian 
Solidarity Worldwide (CSW) “a própria campanha apre-
sentava a religião, a intolerância religiosa e a política de 
identidade como temas muito mais proeminentes do que 
em qualquer campanha anterior e ameaçava destruir ain-
da mais a orgulhosa tradição de pluralismo religioso da 
Indonésia”.16

Uma série de casos nos últimos anos ilustram estas 
preocupações. Em 2019, três mulheres foram julgadas 
por blasfémia, duas das quais com problemas de saúde 
mental diagnosticados. Outra mulher foi julgada por co-
mentários na comunicação social. Uma mulher católica, 
Suzethe Margaret, a quem foi diagnosticada esquizofre-
nia paranóica, foi detida a 30 de Junho de 2019 por entrar 
numa mesquita com o seu cão, sendo subsequentemente 
levada a julgamento. A 5 de Fevereiro de 2020 foi absolvi-
da pelo Tribunal Distrital de Cibinong, em Java Ocidental, 
devido à sua incapacidade mental. No entanto, em Abril 
de 2019, o Supremo Tribunal rejeitou o recurso de Me-
liana, uma mulher budista condenada por blasfémia em 
2018 por ter pedido a uma mesquita local para baixar o 
volume dos seus altifalantes. Foi libertada em liberdade 
condicional um mês mais tarde.17

Os locais de culto continuam a ser objecto de ameaças 
e pressões. O Instituto Setara documentou 202 casos 
de abuso da liberdade religiosa em 2018, contra 151 em 
2017.18 Destes, 72 foram cometidos pelo Governo. A Fun-
dação Wahid encontrou um aumento semelhante, de 265 
casos de violações da liberdade religiosa em 2017 para 
276 em 2018, dos quais 130 cometidos pelo Governo.19

Em Março de 2019, a Igreja Gereja Bethel Indonésia no 
Sul de Birobuli, Sulawesi Central, teve de fechar devido 
a objecções da comunidade local.20 Um mês mais tarde, 
uma família católica foi forçada a abandonar Karet, uma 
aldeia no distrito de Bantul (Yogyakarta), porque os resi-

dentes muçulmanos afirmaram que os regulamentos lo-
cais não permitem residentes não muçulmanos.21

Em Maio de 2019, grupos extremistas islâmicos protes-
taram e “alegadamente ameaçaram com a jihad” contra 
os planos de construção de um templo hindu em Beka-
si, Java Ocidental.22 Em Julho de 2019, as autoridades 
do distrito de Bantul, Yogyakarta, retiraram uma licença 
concedida a uma igreja pentecostal depois de adeptos da 
linha dura se terem manifestado e ameaçado com vio-
lência. Numa disputa que tem continuado desde 2008, a 
igreja GKI Yasmin em Bogor, Java Ocidental, ainda não 
recebeu autorização para reabrir, apesar das garantias 
dadas pelas autoridades locais e de uma decisão do Su-
premo Tribunal a seu favor.23

Em Agosto de 2019, a polícia local forçou a Igreja Pente-
costal Efata da aldeia de Sari Agung, regência de Indragiri 
Hilir, em Riau, a suspender as actividades de culto.24

Outras comunidades religiosas, particularmente xiitas 
e ahmadis, também enfrentam discriminação e pressão 
persistentes. Por exemplo, uma circular governamental 
no município de Makassar, Sulawesi Sul, emitida em Se-
tembro de 2019, advertia as pessoas “a não serem in-
fluenciadas pela ideologia e ensinamentos xiitas”. A carta 
também pedia às pessoas que impedissem a dissemina-
ção do Xiismo, chamando-lhe um “ensino desviante”.25

Nesse mesmo mês, o regente de Gowa, Sulawesi Sul, 
emitiu um decreto de desmantelamento da Tarekat Taj 
Al-Khalwaty Syech Yusuf, uma comunidade religiosa sufi 
com cerca de 10 mil seguidores. O Conselho Ulama Indo-
nésio (Majelis Ulama Indonesia, MUI) tinha emitido uma 
fatwa contra o grupo em 2016, acusando-os de heresia. 
Em Novembro de 2019, o líder do grupo Puang Lalang 
foi preso por acusações de fraude financeira, desvio de 
fundos e blasfémia por cobrar aos membros uma taxa de 
50.000 rupias indonésias (2.90 euros).26 

Entretanto, o Ministério dos Assuntos Religiosos da Indo-
nésia continua a denunciar ensinamentos e grupos “des-
viantes”, sobretudo ahmadis, tentando levá-los a conver-
ter-se ao Islamismo sunita dominante.27

Em finais de 2018, o procurador-geral em Jacarta lançou 
uma aplicação para telemóvel que dava aos cidadãos a 
capacidade de denunciar práticas religiosas “desvian-
tes”,28 “criando pânico entre as minorias religiosas indo-
nésias e sublinhando os riscos de aceder à pressão dos 
adeptos da linha dura e de outros grupos intolerantes”.29 

Embora existam regulamentos inspirados na sharia em 
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muitas partes do país, Aceh é a única província a tê-la 
implementado plenamente, apoiada por uma polícia re-
ligiosa que aplica as regras, as quais incluem castigos 
corporais. Em Janeiro de 2019, um casal, ambos com 18 
anos, foi açoitado 17 vezes, por se abraçar em público.30 

Num outro caso, um homem foi açoitado por “ser íntimo 
com uma mulher numa mercearia”.31 Em Dezembro de 
2019, um homem e uma mulher condenados por adultério 
em casos separados foram espancados com uma benga-
la até ficarem inconscientes.32 

No lado positivo, existem algumas tendências que contra-
põem o lado negativo. Apesar da retórica religiosa divisó-
ria das eleições nacionais de Abril de 2019, a maioria dos 
eleitores atendeu à mensagem de tolerância religiosa do 
presidente em exercício Joko “Jokowi” Widodo em vez da 
do seu opositor islamista. Com a reeleição do presidente 
Widodo, a coligação pró-islamista ficou consideravelmen-
te enfraquecida e perdeu ímpeto no final de 2019.33 Além 
disso, após as eleições de 2019, o Ministério dos Assun-
tos Religiosos começou a implementar um programa am-
bicioso a nível nacional para promover a moderação e a 
tolerância religiosas.34

De forma encorajadora, a Indonésia testemunhou tam-
bém alguns progressos significativos noutras frentes 
durante o período em análise. Inúmeros grupos inter-re-
ligiosos de base têm prosseguido iniciativas em prol da 
harmonia religiosa.35 O Governo continuou a implementar 
e a aplicar uma decisão amplamente aclamada pelo Tri-
bunal Constitucional em 2017, alargando a protecção e 
fornecendo financiamento público a tradições espirituais 
não reconhecidas nas regiões autóctones.36 Talvez o mais 
importante, a ala espiritual do Nahdlatul Ulama, o maior 
movimento da sociedade civil indonésia e a maior organi-
zação muçulmana do mundo com cerca de 90 milhões de 

seguidores, está a prosseguir uma campanha nacional e 
global agressiva para recontextualizar elementos da orto-
doxia islâmica que têm alimentado o extremismo jihadista 
e a intolerância religiosa para com os não muçulmanos. 
Um passo significativo nesta direcção foi a decisão for-
mal do Nahdlatul Ulama, num encontro de cerca de 20 mil 
académicos religiosos muçulmanos, em Fevereiro-Março 
de 2019, de abolir a categoria legal dos “infiéis” (aque-
les que não aderem ao Islão) e de reconhecer todos os 
cidadãos independentemente da religião, etnia ou credo 
como tendo direitos iguais.37 No final de Outubro de 2020, 
o GP Ansor, a ala juvenil do Nahdlatul Ulama com cinco 
milhões de membros, organizou um evento em Jacarta 
onde partilhou abertamente o compromisso público do se-
cretário de Estado norte-americano Mike Pompeo com a 
liberdade religiosa e os direitos humanos inalienáveis.38 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Neste momento, a Indonésia encontra-se numa encru-
zilhada. Apesar dos esforços encorajadores de alguns 
grupos da sociedade civil, líderes religiosos e funcioná-
rios públicos para contrariar o aumento da intolerância e 
defender a liberdade religiosa, a longa tradição indoné-
sia de pluralismo e harmonia religiosa está sob ameaça 
crescente. O fracasso em reforçar as iniciativas a favor 
do diálogo e compreensão inter-religiosa e em proteger o 
direito à liberdade religiosa ou de crença para todos pode 
levar a uma maior erosão do pluralismo indonésio e minar 
os direitos dos cidadãos comuns. Tendo em conta a situa-
ção, as perspectivas para a liberdade religiosa na nação 
asiática parecem incertas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O Irão é uma república constitucional teocrática estabele-
cida como tal pela Revolução Islâmica de 1979, quando o 
Xá da Pérsia foi derrubado. O artigo 12.º da Constituição1 
afirma que a escola islâmica do Xiismo Ja’fari é a religião 
oficial do país. O artigo 13.º reconhece Cristãos, Judeus 
e Zoroastrianos como minorias religiosas protegidas, com 
direito a prestarem culto livremente e a formarem socie-
dades religiosas: „Os iranianos zoroastrianos, judeus e 
cristãos são as únicas minorias religiosas reconhecidas, 
que, dentro dos limites da lei, são livres de realizar os 
seus ritos religiosos e cerimónias, e de agir de acordo com 
o seu próprio cânone em matéria de assuntos pessoais e 
educação religiosa“. Dois lugares no Parlamento iraniano 
(Majlis) estão reservados aos cristãos arménios, a maior 
minoria cristã do país (300 mil), e os cristãos assírios, os 
judeus e os zoroastrianos têm um lugar cada.2

O Estado está subordinado à autoridade do clero xiita, 
que governa através do Rahbar-e mo’azzam-e irān, o lí-
der religioso nomeado de forma vitalícia pela Assembleia 
de Especialistas – 86 teólogos eleitos pelo povo para um 
mandato de oito anos.3 O Rahbar, ou Grande Ayatollah, 

preside ao Conselho de Guardiães da Constituição, que é 
constituído por 12 membros (seis nomeados pelo líder e 
seis pela autoridade judicial).4 O conselho exerce controlo 
sobre as leis e os órgãos de governo do Estado, incluindo 
o presidente da república, que é eleito por sufrágio direc-
to por um mandato de quatro anos, renovável por mais 
quatro anos.5

No Irão, um dos principais obstáculos à liberdade religio-
sa total é a “apostasia”. A conversão do Islamismo a ou-
tra religião não é explicitamente proibida na Constituição, 
mas é difícil, por causa das poderosas tradições islâmicas 
no país e por causa da ordem legal com base na lei is-
lâmica. Em todos os casos não referidos explicitamente 
na Constituição, os juízes têm a opção, segundo o artigo 
167.º, de se basearem nas “fontes islâmicas oficiais ou 
na fatwa autêntica”. A condenação de casos de apostasia 
baseia-se na sharia e nas fatwas e pode ser punida com 
a pena de morte.6

O Governo continua a fazer cumprir a segregação de gé-
nero em todo o país. Espera-se que as mulheres de todos 
os grupos religiosos adiram ao vestuário islâmico em pú-
blico, incluindo cobrirem o cabelo.7
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IRÃ
INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Junho de 2018, Mahamed Salas, membro dos dervi-
xes gonabadi, um grupo sufi, foi executado após um julga-
mento que foi criticado como altamente injusto, com base 
numa confissão extraída sob tortura.8

Em Julho de 2018, quatro mulheres dervixes foram con-
denadas a cinco anos de prisão por participarem em pro-
testos contra o Governo.9 

No mesmo mês, atiradores assassinaram um clérigo su-
nita no sudeste do Irão10 e, em Novembro desse mesmo 
ano, um clérigo sunita foi baleado quatro vezes na provín-
cia iraniana do Golestan.11

Ainda em Julho de 2018, num movimento raro, foi levan-
tada a proibição imposta a Sepanta Niknam, um membro 
do conselho municipal zoroastriano na cidade de Yazd. 
Embora os Zoroastrianos sejam uma religião registada, 
os adeptos da linha dura consideram os não muçulmanos 
que se candidatam ao conselho da cidade como ilegais.12 

O Pastor Youcef Nadarkhani, um convertido do Islamismo 
ao Cristianismo que lidera a Igreja Evangélica do Irão, foi 
de novo preso em Julho de 2018, tendo sido condenado 
por “propagar igrejas domésticas” e “promover o Cristia-
nismo sionista”.13 Em Setembro de 2019, o pastor entrou 
em greve de fome durante três semanas “para protestar 
contra o facto de o seu filho Youeil, de 15 anos, ter sido 
impedido de frequentar a escola por se recusar a ter aulas 
de Islamismo”, relatou à ONG iraniana Artigo 18.14

Em Agosto de 2018, a polícia bloqueou as entradas para 
as casas de oração sunitas em quatro distritos de Teerão 
durante o feriado do Eid al-Adha.15

Em Agosto de 2018, os tribunais revolucionários iranianos 
condenaram um grupo de 208 sufis a “penas de prisão 
entre quatro meses e 26 anos, flagelação, exílio interno, 
proibição de viajar e proibição de participação em certos 
grupos sociais e políticos do país”, informou a Human 
Rights Watch. As acusações incluíam visitar a família de 
um prisioneiro e “escrever artigos sobre direitos humanos 
contra o Estado”.16 

Em Agosto de 2018, um tribunal revolucionário condenou 
pelo menos seis editores do site Majzooban Noor, consi-
derado como a única fonte independente dedicada aos 
dervixes sufis gonabadi do Irão, condenando-os à revelia 
a flagelação e a penas de prisão entre sete e 26 anos.17

No mesmo mês desse ano, um grupo de cristãos irania-

nos – Victor Bet-Tamraz, a sua mulher Shamiram Issavi, 
Amin Afshar-Naderi, e Hadi Asgari – foram “condenados a 
um total combinado de 45 anos de prisão por praticarem 
a sua fé cristã, incluindo através da participação em en-
contros de Natal e da organização de igrejas domésticas”, 
informou a Amnistia Internacional.18

Em Agosto e Setembro de 2018, as forças de segurança 
iranianas reprimiram a comunidade baha’í nas cidades de 
Karaj, Baharestand e Shiraz, tendo sido presas mais de 
20 pessoas.19

Em Setembro de 2018, dois cristãos, Saheb Fadaie e Fa-
temeh Bakhteri, foram condenados a 18 e 22 meses de 
prisão, respectivamente, sob a acusação de “espalharem 
propaganda contra o regime”.20 O veredicto foi confirmado 
após um recurso final em Maio de 2019.21

A Human Rights Watch, citando a ONG iraniana de direi-
tos humanos Artigo 18, relatou que 37 convertidos cristãos 
do Islamismo foram presos “por trabalho missionário”.22

Em Outubro de 2018, Ali Reza Soltan-Shahi do Gabine-
te da Presidência iraniana organizou e falou numa con-
ferência anti-semita em Teerão “onde acusou os Judeus 
de manipularem a economia global e de explorar o Holo-
causto”, relatou o site Memri.23

Em Outubro de 2018, desconhecidos exumaram o corpo 
de uma mulher baha’í de Gilavand e abandonaram-no no 
deserto.24

Durante a primeira semana de Dezembro de 2018, 114 
cristãos foram presos no Irão, num total de 150 entre No-
vembro e Dezembro desse ano.25

Em Maio de 2019, o ministro dos Serviços de Inteligência 
do Irão, Mahmoud Alavi, “revelou publicamente que a sua 
agência tinha destacado agentes e bens para combater 
os ‘defensores do Cristianismo’ activos em todo o país”, 
informou o Washington Times. Segundo o jornal “o mi-
nistério está também a aumentar os seus esforços para 
intimidar futuros convertidos e tem ‘convocado’ indivíduos 
que manifestaram interesse em saber mais sobre a fé 
cristã para entrevistas invasivas e interrogatórios intimi-
datórios”.26

Em Janeiro de 2019, o Bispo Sipan Kashjian, líder da co-
munidade arménia em Isfahan e no sul do Irão, foi citado 
pela AsiaNews como tendo dito: “Apesar da propaganda 
ocidental, os fiéis de diferentes religiões gozam de com-
pleta liberdade de culto e podem praticar o culto de forma 
livre e independente”.27
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IRÃ Em Janeiro de 2019, o vice-presidente do Parlamento ira-
niano, Ali Motahari, apelou a um referendo sobre o véu 
islâmico. “No caso de um referendo, ele espera que o país 
opte por manter a norma”, disse Motahari. Mulheres ac-
tivistas que protestavam contra o véu refutaram que “os 
nossos direitos não podem ser decididos” por homens ou 
por uma votação.28

Em Fevereiro de 2019, um ataque jihadista contra alguns 
Guardas Revolucionários (Pasdaran), que são leais ao Lí-
der Supremo, matou pelo menos 27 pessoas e feriu 13. 
O incidente ocorreu na província iraniana de Sistão-Ba-
luchistão, no sudeste do país, perto da fronteira com o 
Paquistão. O grupo sunita salafita Jaish al Adl (Exército 
de Justiça) reivindicou a responsabilidade do ataque.29

Em Março de 2019, um tribunal iraniano condenou Vida 
Movahedi a um ano de prisão depois de ter sido condena-
da por objecção a cobrir os cabelos. Mohavedi tornou-se 
um símbolo da luta das mulheres iranianas contra o véu 
islâmico obrigatório.30

Em Abril de 2019, Mohammad Ali Taheri, fundador de um 
movimento espiritual (Ergan-e Halgheh ou Círculo Es-
piritual), foi libertado da prisão. Tinha sido condenado à 
morte em 2015 e em 2017 por “espalhar a corrupção na 
Terra”, mas o veredicto foi anulado e reduzido a uma pena 
de prisão por “insultar as santidades religiosas”.31

O cantor curdo Peyman Mirzazadeh foi flagelado em Ju-
lho de 2019. Tinha sido condenado a dois anos de prisão 
e a 100 chicotadas por “beber álcool” e “insultar as santi-
dades islâmicas”.32

Em Julho de 2019, um crucifixo que tinha sido removido 
de uma igreja assíria em Tabriz foi recolocado após pro-
testos.33

Em Setembro de 2019, as autoridades iranianas prende-
ram pelo menos 13 pessoas acusando-as de assinarem 
duas cartas abertas, publicadas mais de um ano antes 
(Junho de 2018). Nelas pediam ao Líder Supremo Aya-
tollah Ali Khamenei que se demitisse. O regime teocrático, 
contudo, “permanece impermeável às reformas”, manten-
do a nação sob o jugo da “ditadura de um indivíduo”.34

Em Fevereiro de 2020, três mulheres sufis da seita dervi-
xe gonabadi foram libertadas da prisão de Evin após dois 
anos de encarceramento.35

Em Março de 2020, Ebrahim Firouzi, um muçulmano con-

vertido ao Cristianismo, viu o seu exílio interno de dois 
anos prorrogado por 11 meses após uma saída não auto-
rizada. Firouz já tinha terminado uma pena de seis anos 
de prisão por evangelização cristã em 2019.36

A 14 de Março de 2020, pelo menos 26 baha’ís em Shiraz 
foram convocados pelo Tribunal Revolucionário de Shiraz 
para responder a acusações. Iriam enfrentar um funcioná-
rio judicial que tinha declarado o seu desejo de “erradicar” 
os Bahá’ís da cidade. 37

Em Abril de 2020, numa carta dirigida ao Papa Francis-
co, o aiatola iraniano Alireza Arafi, reitor da Universidade 
Internacional Al Mustafa de Qom, propôs “intensificar” a 
colaboração e troca de experiências com instituições ca-
tólicas, a fim de “criar uma comunidade de religiões ce-
lestiais ao serviço da humanidade”, informou a Agenzia 
Fides.38

A partir de Março de 2020, os tribunais revolucionários 
das cidades de Teerão, Shiraz, Isfahan, Karaj e Birjand 
condenaram pelo menos 30 baha’ís a mais de 148 anos 
de prisão.39

Em Julho de 2020, o Al-Monitor citou o Rabino Yehuda 
Garami, rabino-chefe da comunidade judaica iraniana, 
como tendo dito: “Temos total liberdade de religião. Todas 
as sinagogas estão abertas e as aulas da Torá aconte-
cem dentro das sinagogas. Temos também todo o tipo de 
instituições educativas, incluindo escolas primárias e de 
nível médio”.40

Em Agosto de 2020, o pastor cristão iraniano-assírio Vic-
tor Bet-Tamraz e a sua mulher Shamiram Issavi fugiram 
do Irão. Os dois tinham sido condenados a 10 e 5 anos de 
prisão, respectivamente. Shamiram Issavi estava a horas 
de começar a cumprir a sua pena por “agir contra a segu-
rança nacional, estabelecendo e gerindo ‘igrejas domés-
ticas’, participar em seminários cristãos no estrangeiro e 
formar líderes cristãos no Irão para fins de espionagem».41 
Os cristãos convertidos Kavian Fallah-Mohammadi, Hadi 
Asgari e Amin Afshar-Naderi também deixaram o país. 
Enfrentavam 35 anos de prisão após o seu recurso ter 
sido rejeitado. O seu caso está ligado ao de Bet-Tamraz 
e Issavi.42

De acordo com a AsiaNews, em Outubro de 2020 as au-
toridades iranianas libertaram a jornalista veterana e ac-
tivista Narges Mohammadi, uma das signatárias, quando 
já estava na prisão, de uma campanha para um referendo 
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IRÃ
que ponha fim à teocracia no país.43

O cristão convertido Mohammad Reza (Youhan) Omidi foi 
alegadamente chicoteado 80 vezes em Outubro de 2020 
por beber vinho, que tomou aquando da Sagrada Comu-
nhão.44 

Em Novembro de 2020, o cristão convertido Nasser Na-
vard Gol-Tapeh, preso desde Janeiro de 2018, foi infor-
mado de que o seu terceiro pedido de novo julgamento 
tinha sido rejeitado. Nasser está actualmente a cumprir 
uma pena de prisão de 10 anos por pertencer a uma igre-
ja doméstica. Em Julho de 2017 tinha sido condenado por 
“agir contra a segurança nacional”.45

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O sistema teocrático da República Islâmica do Irão, sob 
o domínio de uma casta clerical, não é compatível com 
muitos direitos humanos, incluindo o direito à liberdade 
religiosa, tal como definido pelas convenções das Nações 
Unidas. Mesmo os muçulmanos que não partilham da in-
terpretação do regime do Islão estão expostos a todo o 
tipo de abusos, incluindo a pena de morte. Os muçulma-
nos sunitas e os membros da comunidade sufi são espe-
cialmente visados. O ano de 2018 testemunhou uma das 
mais abrangentes campanhas contra os sufis iranianos. 

A comunidade Baha’í também é alvo de perseguição esta-
tal, que se agravou durante o período em análise. A remo-

ção da opção “outras religiões” dos formulários de pedido 
de cartão de identidade nacional infligiu outro sério golpe 
aos baha’ís, uma vez que, de acordo com os preceitos da 
sua fé, não podem mentir sobre a sua filiação religiosa.46 
Outras comunidades não registadas foram também afec-
tadas pelos novos regulamentos. 

Os Judeus, Zoroastrianos e Cristãos pertencentes às 
Igrejas tradicionais registadas podem prestar culto livre-
mente como os seus líderes confirmam, mas apenas den-
tro dos limites estreitos da lei e da interpretação desta 
pelas autoridades locais. Apesar disso, também eles es-
tão sob vigilância permanente da segurança do Estado.47 
Qualquer actividade destinada a difundir o Evangelho é 
contra a lei. Os cristãos das Igrejas não registadas, espe-
cialmente as Evangélicas, são considerados inimigos do 
Estado e alvo de perseguição sistemática. Especialmente 
os convertidos do Islamismo ao Cristianismo enfrentam 
sérias ameaças à sua liberdade, integridade física e vida.

Dada a reacção brutal do regime à dissidência interna no 
final de 2019,48 o confronto crescente com os seus rivais 
árabes sunitas e com Israel na região do Médio Oriente, 
e as ameaças à estabilidade económica interna decorren-
tes das sanções dos EUA e da pandemia da COVID-19, é 
justo dizer que o Irão continua a ser um país de profunda 
preocupação e que as perspectivas de liberdade religiosa 
na república islâmica são desencorajadoras.
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868800/Iran_-_Christians-Converts_-_CPIN_-_v6.0_-_Feb_2020_-_EXT_PDF.pdf
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26420&LangID=E
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Segundo a Constituição de 2005,1 o Islamismo é a religião 
oficial do Estado e uma “fonte fundamental da legislação”. 
De acordo com o n.º 1 do artigo 2.º, nada pode contradizer 
o Islamismo, os princípios da democracia ou os direitos e 
liberdades constitucionalmente reconhecidos. Segundo o 
n.º 2 deste mesmo artigo, a identidade islâmica da maior 
parte dos Iraquianos e os direitos religiosos dos Cristãos, 
Yazidis e Sabeanos mandeanos são igualmente protegi-
dos.

O artigo 4.º afirma que os Iraquianos têm direito a “educar 
os seus filhos na sua língua-mãe, como por exemplo o 
turcomano, siríaco e arménio, que serão garantidos nas 
instituições de ensino públicas de acordo com directivas 
educativas, ou em qualquer outra língua nas instituições 
de ensino privadas.”

O artigo 7.º declara que o racismo, o terrorismo e acusar 
outros muçulmanos de apostasia (tafkir) são proibidos. O 
artigo 10.º afirma que o Estado tem o dever de manter 
e proteger “santuários sagrados e lugares religiosos”, 
bem como de garantir “a prática livre dos rituais nesses 
lugares”.

A igualdade perante a lei é garantida no artigo 14.º, “sem 
discriminação baseada em género, raça, etnia, naciona-
lidade, origem, cor, religião, seita, crença ou opinião, ou 
estatuto económico ou social.” O artigo 37.º diz que Es-
tado deve garantir a protecção do indivíduo “de coerção 
intelectual, política e religiosa”.

Segundo o artigo 41.º, a lei regulamenta o foro pessoal 
de acordo com as várias “religiões, seitas, crenças e 
escolhas”. O artigo 42.º refere que é garantida a “liberdade 
de pensamento, consciência e crença”.

O n.º 1 do artigo 43.º diz que os Iraquianos são livres de 
praticar os ritos religiosos, de gerir os seus assuntos re-
ligiosos, instituições e dotações (waqf) conforme “regu-
lamentado por lei”. Da mesma forma, o n.º 2 do mesmo 
artigo refere que o Estado garante e protege os locais de 
culto.

Os Muçulmanos não se podem converter a outras re-
ligiões.2 O artigo 372.º do Código Penal de 1969 diz 
que os insultos a crenças religiosas, práticas, símbolos 
ou indivíduos considerados sagrados, adorados ou 
venerados podem ser punidos com pena de prisão até 
três anos ou multas.3

Por lei, nove dos 329 lugares do Conselho de Repre-
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sentantes (câmara baixa do Parlamento) são reservados 
para membros de grupos minoritários: Bagdade, Nínive, 
Kirkuk, Erbil e Dohuk têm direito a um lugar reservado 
cada um para um cristão; um lugar é para um yazidi; um 
lugar é para um sabeano mandeano; um lugar é para um 
shabak; e um lugar é para um curdo faili de Wasit.4

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A 2 de Junho de 2018, o clérigo xiita Muqtada al-Sadr do 
Iraque pronunciou-se a favor do regresso dos judeus que 
foram expulsos do Iraque há meio século. “Se a sua leal-
dade era para com o Iraque, são bem-vindos”. Sadr disse 
isto em resposta a uma pergunta de um dos seus seguido-
res sobre o direito dos judeus iraquianos a regressarem a 
um país onde outrora viveram e no qual possuíam bens.5

Em Julho de 2018, o vice-presidente norte-americano 
Mike Pence anunciou uma nova iniciativa dos EUA para 
ajudar as vítimas das atrocidades cometidas pelo Daesh, 
ou seja, o autoproclamado Estado Islâmico. O programa 
da USAID para a Recuperação do Genocídio e Resposta 
à Perseguição duplicou a assistência dos EUA às mino-
rias étnicas e religiosas perseguidas no Iraque para mais 
de 200 milhões de euros.6

Em Julho de 2018, o Conselho Provincial de Nínive sus-
pendeu a transferência de 450 famílias árabes sunitas 
para a planície de Nínive, que já tinha sido autorizada 
pelo Governo federal, e solicitou, em vez disso, que fos-
sem deslocadas para áreas a sul e a leste de Mossul.7 A 
transferência foi alegadamente efectuada com o objectivo 
declarado de impedir ou pelo menos limitar qualquer ten-
tativa de alterar o equilíbrio demográfico na planície de 
Nínive, uma área tradicionalmente habitada por iraquia-
nos cristãos, yazidis e shabaks.8

A 2 de Agosto de 2018, o então primeiro-ministro iraquia-
no Abadi assinou a Ordem Executiva 1388 que retirava as 
Forças de Mobilização Popular (PMF) da cidade de Mos-
sul e da planície de Nínive e as colocava sob o controlo 
operacional e administrativo do Comando de Operações 
de Nínive liderado pelo exército.9

Em finais de 2018, a comunicação social começou a rela-
tar uma série de fraudes imobiliárias à custa dos cristãos. 
Tal como citado pela Agenzia Fides, uma rede de televisão 
iraquiana relatou que “pelo menos 350 casas pertencen-
tes a cristãos [...] foram ilegalmente roubadas aos seus 
legítimos proprietários, tirando partido da sua ausência e 

através da criação de documentos legais falsos, o que 
torna a sua recuperação muito difícil”.10 Graças a maio-
res controlos governamentais, pelo menos 50 tentativas 
de compra e venda falsa de bens imóveis pertencentes a 
cristãos foram frustradas.

Num discurso em Bagdade aos patriarcas católicos do 
Conselho de Igrejas do Médio Oriente, em Novembro de 
2018,11 o Presidente iraquiano Barham Salih salientou o 
princípio da “cidadania”. Afirmou que este deveria aplicar-
-se a “todas as pessoas”,12 numa nação cujos cidadãos 
são todos iguais, livres de qualquer discriminação cultu-
ral, étnica ou religiosa. O presidente Salih também men-
cionou o seu encontro com o Papa Francisco no início 
desse mês, no qual convidou o Santo Padre a visitar o 
Iraque para rezar com outros líderes religiosos em memó-
ria de Abraão, o pai de todos os crentes.13

O vice-ministro da Justiça iraquiano Hussein al-Zuhairi é 
citado no Al-Monitor como dizendo que o Baha’ísmo não 
é uma religião ou fé. Zuhairi reiterou o compromisso do 
Governo iraquiano com a legislação de 1970 que proibia 
a religião Baha’í, acrescentando que não pode haver reli-
gião acima do Islão, uma vez que a Constituição iraquiana 
estabelece os princípios do Islamismo como uma fonte de 
direito. Na sua opinião, a sociedade iraquiana é muçul-
mana e não é possível ignorar os princípios islâmicos na 
legislação.14

Em Dezembro de 2018, o Presidente dos EUA Donald 
Trump assinou a Lei de Socorro e Responsabilização pelo 
Genocídio no Iraque e na Síria. A legislação visa melhorar 
a ajuda dos EUA aos Cristãos e Yazidis que sofreram o 
genocídio cometido pelos terroristas do autoproclamado 
Estado Islâmico (Daesh).15

No início de 2019, o líder iraquiano xiita Ayatollah Ali al 
Sistani reuniu-se com uma delegação da ONU que visitou 
o país para recolher provas contra os crimes do Daesh. 
Sistani reiterou a necessidade urgente de investigar a vio-
lência e os crimes do grupo militante. Em particular, reco-
mendou uma investigação sobre os “crimes hediondos” 
perpetrados contra certas comunidades iraquianas, tais 
como os yazidis em Sinjar, os cristãos em Mossul e os 
turquemenos em Tal Afar, e em particular o “rapto, escra-
vidão e violência sexual” de mulheres.16

O Al-Monitor relatou que uma delegação clerical xiita de 
alto nível de Najaf visitou o templo sagrado yazidi em 
Lalish, no norte do Iraque, em Março de 2019. No início 
desse mês, líderes religiosos cristãos, muçulmanos e ya-
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zidis ao mais alto nível reuniram-se no Santuário Xiita Imã 
Hussein em Karbala.17

Numa carta ao primeiro-ministro iraquiano Adel Abdul 
Mahdi, o Arcebispo católico siríaco de Mossul, Yohanna 
Petros Moshe, manifestou a sua preocupação pelo facto 
de, a coberto dos planos de reconstrução pós-Daesh, o 
equilíbrio religioso e demográfico na planície de Nínive 
estar em risco de ser fundamentalmente alterado. Os pla-
nos de reconstrução na cidade de Bartella são de grande 
preocupação para os Cristãos, que temem a crescente in-
fluência demográfica da comunidade xiita shabak, apoia-
da pelo Irão.18

Forçados pelo Daesh a fugir para o Canadá, EUA e Eu-
ropa, no Verão de 2014, alguns cristãos regressaram a 
Mossul e à planície de Nínive para celebrar a Páscoa de 
2019, disse um clérigo caldeu à AsiaNews.19

Depois de duas mulheres cristãs idosas terem sido rou-
badas e feridas nas suas casas na planície de Nínive em 
Maio de 2019, os Cristãos questionaram que motivo re-
ligioso estaria por detrás do ataque. A Professora Muna 
Yaku, que ensina direito na Universidade de Salahaddin 
em Erbil, relacionou o espancamento das duas mulheres 
com outros actos de intimidação destinados a remover ou 
manter as famílias cristãs longe das suas aldeias de ori-
gem.20

De acordo com relatos da comunicação social, as auto-
ridades provinciais afirmaram que ataques sectários es-
porádicos de membros de milícias pró-Irão na província 
iraquiana de Diyala ameaçaram a paz das comunidades 
locais e incitaram à violência retaliatória. O deputado ira-
quiano Raad al-Dahlaki, que representa Diyala no Parla-
mento, disse que as milícias estão “a minar a segurança 
e a protecção” e a provocar o regresso de incidentes de 
“assassinato, deslocação e expulsão”.21

Em Junho de 2019, a Igreja Caldeia da Virgem Maria, em 
Basra, foi reaberta após ter sido submetida a extensos 
trabalhos de restauro financiados pelo banco central do 
Iraque e pela Associação de Bancos Privados Iraquia-
nos.22

Em Julho de 2019, o Masarat, uma organização sem fins 
lucrativos sediada em Bagdade e dedicada às minorias, a 
estudos de memória colectiva e ao diálogo inter-religioso, 
inaugurou o Instituto para o Estudo da Diversidade Re-
ligiosa na capital iraquiana, em cooperação com várias 
universidades e grupos de direitos civis.23 O Cardeal Louis 
Raphael I Sako, responsável da Igreja Católica Caldeia 

e autor do currículo cristão do instituto, afirmou: “Ao en-
sinar o Cristianismo e outras religiões aos muçulmanos, 
o instituto irá contribuir para o confronto do sectarismo e 
da ignorância do outro”. Esta “experiência merece apoio, 
uma vez que inclui a autoria dos currículos religiosos pe-
los seus aderentes e o ensino também por eles”.24

Numa carta ao presidente do Parlamento iraquiano, o 
Cardeal Sako também exortou o Parlamento a manter a 
quota de lugares reservados aos Cristãos e outros grupos 
étnico-religiosos minoritários nos conselhos provinciais, a 
fim de manter a sua representação.25 

A 10 de Junho de 2019, o Papa Francisco anunciou pla-
nos para visitar o Iraque em 2020, uma viagem que reu-
niria “cristãos e muçulmanos”, disse o primaz caldeu Car-
deal Sako à AsiaNews.26 Segundo Abdul Amir al Hamdani, 
ministro iraquiano da Cultura, Turismo e Antiguidades, o 
Governo iraquiano já reservou fundos para a visita pa-
pal.27

A Igreja Católica Siríaca restabeleceu uma diocese na re-
gião do Curdistão no Iraque. O Arcebispo Nathaniel Nizar 
Semaan dirige a nova Diocese de Hadiab-Irbil e de todo o 
Curdistão. Anteriormente, a área estava sob a jurisdição 
da Arquidiocese de Mossul. O Arcebispo Semaan foi or-
denado a 7 de Junho de 2019 como Arcebispo coadjutor 
de Mossul e Arcebispo da nova diocese, que foi erigida a 
28 de Junho.28

O Parlamento regional do Curdistão declarou oficialmente 
o dia 3 de Agosto como Dia da Memória do Genocídio 
Yazidi, em comemoração do quinto aniversário do massa-
cre em Shingal, centro nevrálgico yazidi. No dia seguinte, 
representantes do Governo regional do Curdistão assisti-
ram a uma cerimónia para assinalar o evento.29

Cerca de 3.000 mandeanos permanecem no Iraque, a 
maioria a viver na província meridional de Basra. Ghazi 
Laibi, chefe do Conselho Mandaeu Sabiano em Basra, 
disse ao Al-Monitor que, devido à dimensão relativamente 
substancial da população mandeana em Basra, a comuni-
dade merece um lugar no conselho provincial local.30

O Patriarca caldeu Sako disse à AsiaNews em Dezem-
bro de 2019 que os Cristãos deveriam criar o seu próprio 
partido a fim de serem mais fortes e melhor representa-
dos nas instituições políticas do Iraque. “Talvez seja ago-
ra necessário, antes que seja demasiado tarde, pensar e 
planear uma estratégia cristã unificada”, escreveu Sako.31

Em Janeiro de 2020, o Papa Francisco encontrou-se com 
o presidente iraquiano Barham Salih no Vaticano.32
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A Comissão Iraquiana dos Direitos Humanos condenou 
um ataque contra um cemitério Kakai no sub-distrito de 
Safiya, Gwer, uma área reivindicada pelo Governo regio-
nal do Curdistão contra o Governo federal do Iraque, noti-
ciaram os meios de comunicação locais.33

Em Fevereiro de 2020 foi anunciado que a reconstrução 
da Igreja Siríaca Católica de São Tomás em Mossul teria 
início em Abril. A igreja tinha sido destruída pelo Daesh. A 
UNESCO apoiará os trabalhos de restauro, graças sobre-
tudo a financiamento substancial fornecido pelos Emira-
dos Árabes Unidos.34

Em Março de 2020, muçulmanos iraquianos, yazidis e lí-
deres religiosos cristãos divulgaram uma declaração con-
junta para realçar o seu compromisso para com a paz e 
demonstrar solidariedade para com as vítimas de crimes 
cometidos pelo Daesh. Esta foi a primeira vez que os lí-
deres religiosos do país se reuniram para apelar à justiça 
em nome das vítimas do Daesh. A ONU saudou a declara-
ção como “o início de um processo de maior envolvimento 
com outros líderes religiosos no Iraque”.35

A 26 de Março, as autoridades francesas informaram que 
quatro trabalhadores humanitários da SOS Chrétiens 
d’Orient, uma organização não governamental cristã fran-
cesa, tinham sido libertados. Os quatro estavam desapa-
recidos desde 20 de Janeiro.36

A condição precária dos refugiados cristãos e yazidis ain-
da deslocados no Curdistão iraquiano foi o ponto central 
das conversações em Julho de 2020 em Erbil entre Evan 
Faeq Yakoub Jabro, ministra federal das Migrações e Re-
fugiados e cristã caldeia, e o presidente curdo Nechirvan 
Idris Barzani.37 A Sra. Jabro foi confirmada na sua função 
pelo Parlamento iraquiano em Junho de 2020.38 

Em Setembro de 2020, suspeitos de terrorismo do Daesh 
invadiram uma aldeia perto da fronteira do Iraque com o 
Irão, matando pelo menos sete pessoas e ferindo outras 
quatro.39

Durante uma visita à província de Mossul e Nínive, o novo 
primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al Kadhimi, que to-
mou posse a 6 de Maio de 2020, disse que “os Cristãos 
representam uma das componentes mais autênticas do 
Iraque, e entristece-nos vê-los deixar o país”.40

Em Junho de 2020, a Força Aérea turca visou bases do 
PKK perto de Zakho, uma cidade habitada por curdos e 
cristãos. O Cardeal Sako, natural de Zakho, descreveu a 
situação como “tensa e confusa”. Fala-se de pelo menos 
cinco mortes de civis e também de muitas pessoas des-

locadas”.41

Em Julho de 2020, o Cardeal Sako exortou o Governo ira-
quiano a encontrar uma solução para o estatuto legal dos 
Cristãos e outras minorias do país.42 O prelado criticou o 
facto de as questões legais relacionadas com o estatuto 
pessoal de todos os cidadãos iraquianos serem regula-
das por leis baseadas na tradição jurídica islâmica, que 
directa ou indirectamente se baseiam na sharia, ou seja, 
na lei islâmica. O patriarca sugeriu que o Governo adop-
tasse leis baseadas no modelo do Líbano, com leis civis 
válidas para todos e não inspiradas por escolas jurídicas 
religiosas, deixando aos tribunais clericais ou religiosos 
a possibilidade de regular o casamento, a custódia dos 
filhos e a herança, que dizem respeito às várias comuni-
dades religiosas.43

O Cardeal Sako também apelou a alterações à legislação 
sobre apostasia. “Acreditamos que chegou o momento”, 
escreveu o cardeal iraquiano, “de promulgar uma lei que 
respeite a liberdade de consciência, ou seja, o direito de 
mudar de doutrina e religião sem qualquer pressão, se-
guindo os exemplos do Líbano, Tunísia, Marrocos e Su-
dão, que revogaram a lei da apostasia”.44

Milhares de peregrinos xiitas em lágrimas, usando más-
caras como exigido pelos regulamentos para conter a 
nova pandemia de coronavírus, reuniram-se em Agosto 
de 2020 na cidade santa de Kerbala para celebrar a festa 
de Ashura. A pandemia levou a que o número de pere-
grinos estrangeiros tenha diminuído consideravelmente.45

O primeiro-ministro Al Khadimi nomeou Suha Daoud Elias 
al Najjar, uma cristã caldeia, para o cargo de presiden-
te da Autoridade Nacional de Investimento do Iraque. Al 
Najja será responsável pela supervisão da utilização de 
fundos estrangeiros em áreas atingidas por conflitos.46

O Verão de 2020 testemunhou o início dos trabalhos de 
reconstrução da Igreja Católica Al Tahera em Mossul, que 
tinha sido danificada pelo Daesh. A comunicação social 
dos Emirados Árabes Unidos relatou que o financiamento 
para a reconstrução deste e de outros locais religiosos – 
incluindo a famosa Mesquita Al Nuri com o seu minarete 
inclinado – está a vir dos Emirados Árabes Unidos.47

Ataques aéreos turcos nas montanhas Sinjar, no norte do 
Iraque, danificaram lugares religiosos yazidi, informaram 
fontes locais. Falando à agência noticiosa italiana SIR, o 
Pe. Samir Al-Khoury, pároco caldeu em Enishke, decla-
rou: “Os turcos conseguiram o que nem os terroristas do 
Estado Islâmico puderam fazer: atingir o santuário yazidi 
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do Xeque Chilmira, localizado no pico mais alto da cadeia 
montanhosa”.48

Outros ataques aéreos turcos contra posições do PKK no 
norte do Iraque também atingiram as aldeias cristãs de 
Chalik, Bersiveh e Sharanish, a norte de Dohuk. Desde 
o início de 2020, pelo menos 25 aldeias cristãs no norte 
do Iraque foram abandonadas por aqueles que lá viviam 
anteriormente.49

Aldeias na área de Khanaqin, em Diyala, habitadas pela 
comunidade religiosa Kakai, foram despovoadas após 
repetidos ataques do Daesh, noticiaram os meios de 
comunicação locais. O Daesh explorou a falta de segu-
rança na região resultante da disputa entre as autorida-
des curdas e o Governo federal do Iraque. O deputado 
iraquiano Sherko Mirways, natural de Khanaqin, disse à 
Rudaw que mais de 10 aldeias Kakai em Khanaqin estão 
vazias devido aos ataques do Daesh e de “atiradores não 
identificados».50

Pela primeira vez, os Correios iraquianos emitiram uma 
série de selos em comemoração das igrejas do país.51 

Os Yazidis lamentaram a perda do seu líder espiritual, 
Baba Sheikh Khurto Hajji Ismail, que faleceu a 1 de Outu-
bro de 2020, aos 87 anos.52

O Gabinete Presidencial da Região Curdistã do Iraque 
instruiu o Governo regional para criar uma comissão ad 
hoc para examinar, documentar e processar a expropria-
ção ilegal sistemática de terras e bens imóveis pertencen-
tes a cristãos, especialmente na província de Dohuk.53

A 19 de Outubro, durante uma visita ao presidente ira-
quiano Barham Salih, o Cardeal Sako, primaz caldeu, 
apresentou um pedido para que o Natal fosse um feriado 
nacional para todos os Iraquianos.54

Em Novembro de 2020, aproximadamente 200 famílias 
cristãs deslocadas que tinham fugido ao Daesh regressa-
ram a Mossul e à planície de Nínive.55

Em Novembro de 2020, um tribunal de recurso em Dohuk, 
no Curdistão iraquiano, aceitou ouvir uma petição de mais 
de 100 famílias cristãs contra a apreensão ilegal das suas 
terras por proprietários curdos, anulando assim uma deci-
são anterior de um tribunal inferior.56 

A 16 de Dezembro, o Parlamento iraquiano votou una-
nimemente a favor da instituição do Natal como feriado 
nacional. Anteriormente, o 25 de Dezembro tinha sido re-
conhecido como feriado cristão, mas não como feriado 

nacional.57

Nos primeiros dias de Janeiro de 2021, o líder xiita ira-
quiano Muqtada al Sadr, chefe do influente partido político 
sadrista, anunciou a criação de um comité encarregado 
de “recolher e verificar as notícias e queixas relativas a 
casos de expropriações ilegais de proprietários cristãos” 
em todo o Iraque.58

No domingo 3 de Janeiro, uma delegação do mesmo par-
tido liderada pelo xeque Salah al-Obaidi ofereceu sauda-
ções de Natal e felicitações ao chefe da Igreja Caldeia, 
Patriarca Louis Raphael Sako, juntamente com uma cópia 
do documento.59

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Com a derrota militar do Daesh (autoproclamado Estado 
Islâmico), o país venceu o pior inimigo da liberdade re-
ligiosa da sua história moderna. Como consequência, a 
situação geral da liberdade religiosa melhorou considera-
velmente. Mas a ameaça não desapareceu. Muitos com-
batentes do Daesh não foram presos e passaram à clan-
destinidade, continuando a atacar as minorias religiosas.

Entretanto, estão a surgir novas fontes de conflito. As in-
tervenções turcas no norte do Iraque estão a afectar di-
ferentes minorias religiosas, sobretudo cristãos e yazidis. 
Cerca de 45% dos cristãos regressaram à sua terra natal, 
na Planície de Nínive. Apesar de esforços consideráveis 
para encorajar os Cristãos a regressar, desenvolveram-
-se conflitos com a etnia Shabak, que são na sua maioria 
xiitas. Estes últimos criaram a sua própria milícia, o que 
está a impedir mais famílias cristãs de regressarem.60 A 
situação económica e de segurança geralmente precária 
aumenta as dificuldades das minorias que pretendem res-
tabelecer-se. A pandemia do coronavírus está a piorar a 
situação.

É de referir que as autoridades religiosas e políticas 
muçulmanas tomaram várias iniciativas para construir 
pontes, expressando o seu apreço por um Iraque multi-
religioso e tomando medidas concretas para a inclusão. O 
recente reconhecimento do Natal como feriado nacional, 
bem como a criação de um comité encarregado da revisão 
dos bens cristãos ilegalmente expropriados, procurando 
«restabelecer a justiça e pôr fim às violações dos direitos 
de propriedade dos ‹irmãos cristãos›»,61 são um sinal 
forte. 

Protestos no final de 2019, reunindo manifestantes de 
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vários grupos religiosos unificados contra a corrupção e 
a má gestão, têm também insinuado um possível fim da 
polarização sectária que tem devastado o país há mais 
de uma década. O Arcebispo caldeu Bashar Warda de Er-
bil disse que cristãos, yazidis e outras minorias têm sido 
abertamente acolhidos nas fileiras do movimento de pro-
testo.62 

Apesar disto, o prelado é tudo menos optimista sobre o 

futuro dos Cristãos iraquianos. “O Cristianismo no Iraque, 
uma das Igrejas mais antigas, está perigosamente perto 
da extinção”, disse ele. “Nos anos anteriores a 2003, con-
távamos com um milhão e meio – 6% da população ira-
quiana. Hoje em dia, restam talvez apenas 250 mil. Talvez 
menos. Aqueles de nós que restam devem estar prontos 
para enfrentar o martírio”.63
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A protecção da liberdade religiosa na República da Irlan-
da é legalmente garantida a nível nacional, pela Consti-
tuição da Irlanda,1 e a nível supranacional, pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.2 O artigo 44.º 
(n.º 2) da Constituição irlandesa protege a liberdade de 
consciência, profissão e prática da religião.

O Estado também apresenta garantias de não favorecer 
qualquer religião ou usar a adesão a qualquer religião 
como motivo para discriminação. Há uma garantia impor-
tante de que todas as religiões têm direito a adquirir e 
manter estabelecimentos de ensino e obras de caridade, 
e a gerir os seus próprios empreendimentos e proprieda-
des sem interferência estatal. Há liberdade para as pes-
soas se converterem, fazerem proselitismo e educarem 
outros (incluindo os seus filhos) em qualquer religião le-
galmente mantida na Irlanda.3 Em traços gerais, a pro-
tecção estatal do culto e expressão religiosos continua a 
ser comparativamente avançada em termos de padrões 
internacionais. Um referendo realizado a 26 de Outubro 
de 2018 retirou da Constituição irlandesa o artigo 40.º, n.º 
6.1, que proibia a blasfémia.4 

As estatísticas de crimes de ódio na Irlanda não são fiá-
veis, por isso, é muitas vezes difícil compreender a exten-
são exacta da discriminação religiosa e dos ataques que 
ocorrem por motivos religiosos no país.5 A Gardaí (polícia 
irlandesa) classifica os ataques a locais de culto como 
simples “vandalismo”, o que significa que é difícil saber se 
são motivados por ódio religioso ou se são resultado de 
hooliganismo geral.6 É certo que a extensão dos ataques 
baseados na religião é significativamente menor na Re-
pública da Irlanda do que na Irlanda do Norte, com uma 
média de ataques a um local de culto a ocorrer de três 
em três dias na Irlanda do Norte durante os últimos cinco 
anos.7 Os ataques a locais de culto na Irlanda do Nor-
te também tendem a ser mais graves, incluindo crimes 
como o fogo posto.8 O elevado número de ataques a lo-
cais de culto na Irlanda do Norte é o resultado do sectaris-
mo histórico entre Católicos e Protestantes na região, que 
remonta à colonização desta região no séc. XVII. Estas 
condições praticamente não existem na mesma medida 
na República da Irlanda. 

A rápida secularização e mudança da moralidade da so-
ciedade irlandesa levou a algumas potenciais violações 
da liberdade religiosa. Este é particularmente o caso nos 
cuidados de saúde e na educação. Desde a legalização 
do aborto na Irlanda em 2019, a maioria dos médicos ir-
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landeses (aproximadamente 90%) não se inscreveram 
para participar em abortos.9 Em consequência disso, 
para determinados cargos em hospitais específicos, os 
ministros do Governo apenas tiveram em consideração a 
contratação de profissionais de saúde dispostos a parti-
cipar em abortos.10 Isto exclui a maioria dos profissionais 
de saúde que praticam o Catolicismo, que é, de longe, a 
maior religião irlandesa. Em Outubro de 2020, um pro-
jecto de lei propondo a legalização do suicídio assistido 
entrou na fase de consulta no comité das Houses of the 
Oireachtas.11 Se este projecto de lei se tornar lei, é pos-
sível que ocorram violações semelhantes da liberdade 
de consciência, como aconteceu com a legalização do 
aborto. 

O Estado Irlandês continua a tentar exercer o seu con-
trolo sobre as escolas irlandesas com um ethos religioso. 
Foram manifestadas preocupações sobre uma nova pro-
posta de currículo de educação sexual, embora alguns 
funcionários governamentais tenham prometido isenção 
às escolas denominacionais caso a solicitassem.12 Hou-
ve também uma proposta do novo Governo formado em 
2020 para realizar uma “Assembleia de Cidadãos” sobre 
educação, com alguns a recearem que o Estado possa 
tentar assumir o controlo total de muitas escolas religio-
sas na Irlanda, especificamente as escolas católicas.13 
Em Outubro de 2020, o Governo propôs que os símbo-
los católicos, as Missas de graduação obrigatórias e as 
visitas de inspectores diocesanos fossem gradualmente 
eliminados em aproximadamente 200 escolas secundá-
rias dirigidas pelos Conselhos de Educação e Formação 
do Estado, a fim de reflectir uma ética multi-denomina-
cional.14

No decurso da pandemia da COVID-19, o culto público 
foi suspenso na Irlanda. Inicialmente, as principais de-
nominações religiosas suspenderam-no voluntariamente 
antes de este ser suspenso legalmente.15 A maioria das 
principais figuras religiosas na Irlanda apoiaram as res-
trições e a emissora nacional RTÉ iniciou diariamente 
a transmissão televisiva da Missa católica, transmitindo 
igualmente um culto protestante todos os domingos na 
televisão.16 O culto público foi restabelecido em finais de 
Junho de 2020 com um limite aparentemente arbitrário de 
50 pessoas, sem qualquer consideração pela dimensão 
da igreja.17 Durante os meses de Setembro a Outubro de 
2020, o culto público foi de novo proibido legalmente em 
certas regiões e depois em todo o país.18 Este segundo 
período de restrição recebeu muito mais críticas, com os 

bispos católicos e outros líderes religiosos a solicitar ao 
Governo que permitisse novamente o culto público.19 Isto 
segue-se às conclusões de que apenas 6 surtos de CO-
VID-19 foram creditados aos cultos religiosos, incluindo 
casamentos e funerais.20 Foi instaurado um processo ju-
dicial para permitir o regresso do culto público.21

Foram ouvidos no Dáil (Parlamento irlandês) pedidos de 
levantamento de restrições.22 Membros de topo do Con-
selho de Ministros, incluindo o Taoiseach,23 comprome-
teram-se a tentar repor o culto público em Dezembro ou, 
pelo menos, a permitir uma permissão especial para a 
celebração pública da Missa durante o Natal.24 Uma vez 
que é evidente que não é por causa da realização de ser-
viços religiosos que o coronavírus se propaga, não são 
credíveis as alegações de que a restrição do direito fun-
damental das pessoas à liberdade de culto é justificada 
ao abrigo da disposição do gabinete do Alto Comissaria-
do das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACDH) 
que permite restrições ao livre exercício da religião por 
motivos de saúde pública. Vários sacerdotes católicos fo-
ram advertidos por celebrarem Missas públicas, embora 
funcionários governamentais se tenham comprometido a 
não apresentar quaisquer acusações contra os sacerdo-
tes que ignorem as restrições do Governo.25 A oposição 
relativamente pequena às restrições ao culto público é 
um exemplo de como os Irlandeses, embora não hostis 
às pessoas que exercem a sua religião, encaram a práti-
ca religiosa como um extra opcional e não como um direi-
to humano básico. Os analistas têm considerado que este 
é um sintoma de um elevado nível de analfabetismo re-
ligioso na Irlanda, incluindo uma compreensão distorcida 
da fé católica maioritária, mesmo por aqueles que foram 
educados como católicos.26 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Relacionados com o Cristianismo

Tem havido uma tendência contínua de ataques e parti-
cularmente de vandalismo contra igrejas e bens da Igreja, 
que se enquadra na definição de crimes de ódio por parte 
da OSCE. É, contudo, difícil dizer se isto é motivado pelo 
sectarismo inter-cristão, por sentimentos anti-cristãos e 
anti-católicos em geral ou por hooliganismo geral. 

Em Julho e Agosto de 2019 houve uma série de ataques 
a igrejas católicas e outros bens relacionados com a Igre-
ja. Estes ataques incluíram a decapitação de uma estátua 
de Patrick Leahy (Arcebispo de Cashel e Emly durante o 
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DA séc. XIX) no exterior da Catedral de Thurles, uma suás-
tica pintada num oratório e cruz no Monte Scrouthea em 
Connemara, e um vitral partido na Igreja de São Miguel 
em Shroid, condado de Longford.27 Os Gardaí não indica-
ram as motivações destes ataques. 

Houve também ataques ocasionais contínuos contra pro-
testantes, particularmente igrejas anglicanas rurais, na Ir-
landa. Os ataques e vandalismo contra a Igreja Anglicana 
de Cristo em Buncrana, condado de Donegal, forçaram a 
igreja a fechar por algum tempo, em Outubro de 2018, a 
fim de realizar reparações e reabilitações.28 Não se crê que 
estes ataques tenham sido motivados especificamente 
pelo sectarismo anti-cristão ou anti-protestante, mas os 
vândalos mostraram um total desrespeito pelos direitos 
dos anglicanos locais a exercerem a sua religião livre-
mente. Muito pouco tempo depois deste evento, entre 
29-31 de Outubro de 2018, foram partidas 104 janelas 
na igreja anglicana de Santa Catarina em Tullamore, con-
dado de Offaly, tendo a igreja que gastar cerca de 50.000 
euros em reparações e novas medidas de segurança.29

Provavelmente o ataque mais grave a uma igreja duran-
te este período ocorreu em Dublin e foi dirigido contra a 
igreja anglicana de S. Michan’s (que fica perto da igreja 
católica de S. Michan’s).30 A Paróquia de St. Michan’s é 
uma das mais antigas da cidade de Dublin e é a paróquia 
mais antiga da zona norte da cidade de Dublin. A crip-
ta de St. Michan’s contém túmulos da Idade Média e do 
Início do Período Moderno. O ambiente e as condições 
atmosféricas invulgares na cripta resultaram na preserva-
ção notável dos corpos, coloquialmente conhecidos como 
múmias. Há um número muito limitado de anglicanos na 
cidade do Norte de Dublin, por isso, para pagar a manu-
tenção da igreja histórica, são cobrados bilhetes aos visi-
tantes para visitar a cripta. Em Fevereiro de 2019, vânda-
los invadiram a cripta e destruíram muitos dos túmulos e 
corpos.31 Além disso, decapitaram e roubaram a cabeça 
da múmia de 800 anos conhecida como “o cruzado”. A 
cabeça foi mais tarde recuperada e um homem acusado 
do ataque e condenado a 28 meses de prisão.32 O vân-
dalo pediu desculpa pelo ataque e alegou que estava sob 
a influência de drogas quando profanou a cripta. St. Mi-
chan’s perdeu 35.000 euros em receitas por ter de fechar 
a cripta a excursões e teve de gastar 15.000 euros em 
reparações e novas medidas de segurança. Isto significa 
que o ataque custou à igreja 50.000 euros.

Em Março de 2012, a relíquia do coração do santo pa-
droeiro de Dublin, St. Laurence O’Toole, foi roubada do 

seu santuário numa das catedrais anglicanas de Dublin, 
a Catedral da Igreja de Cristo.33 A relíquia foi recuperada 
em Abril de 2018. Em Novembro desse ano, a relíquia e 
o relicário foram colocados num santuário da Igreja de 
Cristo e estão novamente abertos aos peregrinos e visi-
tantes.34

Houve também incidentes do Estado e das autoridades 
educativas que limitaram a capacidade dos Católicos de 
exercerem a sua religião livremente. 

A 15 de Novembro de 2020, o Pe. P. J. Hughes da Pa-
róquia de Mullahoran, condado de Cavan, foi ameaçado 
pela Gardaí com uma potencial acusação por celebrar 
uma Missa pública violando as restrições da COVID-19.35 
Em resposta a esta ameaça, o Pe. Hughes referiu que o 
livre exercício da prática religiosa estava consagrado na 
Constituição irlandesa.

Em Novembro de 2020, o Comité das Sociedades Cen-
trais (CSC) do Trinity College de Dublin proibiu a So-
ciedade Laurenciana (Sociedade Católica do Trinity) de 
realizar encontros de oração.36 A razão dada foi que a So-
ciedade Laurenciana era uma sociedade cultural com a 
sua própria constituição e a Capelania do Trinity College 
já tinha dois capelães católicos que realizavam encontros 
de oração para os católicos do Trinity, pelo que não era 
apropriado que a sociedade organizasse eventos religio-
sos. Existem sociedades para outros grupos religiosos 
no Trinity College e nenhum deles foi instado a deixar de 
realizar os seus eventos religiosos.37 O CSC parece des-
conhecer que a prática livre da religião inclui actividades 
religiosas comunitárias fora da capelania da universida-
de. Este incidente é particularmente digno de nota dado 
o estatuto tradicional do Trinity College de Dublin como 
universidade protestante, que historicamente tem acolhi-
do o fanatismo anti-católico.  

Relacionados com o Islamismo

A 29 de Julho de 2019, a mesquita muçulmana ahmadi na 
cidade de Galway foi atacada e vandalizada.38 A mesquita 
já tinha sido atacada antes em 2014 e 2017.39 As jane-
las foram destruídas no último ataque e o equipamento 
de segurança roubado. O Imã Ibrahim Noonan tinha sido 
avisado três meses antes deste ataque que ele e a sua 
mesquita estavam na mira de um grupo de extrema-direi-
ta. O autor da chamada disse estar envolvido com grupos 
de extrema-direita e que não queria muçulmanos na Ir-
landa, mas queria avisar o Imã Noonan por causa do tra-
balho deste contra o Islão radical. O ataque constante à 
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comunidade muçulmana ahmadi em Galway é uma séria 
preocupação. 

Em Maio de 2019 houve dois ataques distintos contra 
muçulmanos na cidade de Limerick. No primeiro, dois ho-
mens foram atacados ao entrarem numa mesquita para 
rezar, tendo sido ambos hospitalizados.40 Este ataque 
ocorreu durante o primeiro domingo do Ramadão. Na 
quinta-feira seguinte, um muçulmano levou um murro na 
cara quando estava prestes a entrar na mesquita.41 Em 
ambos os incidentes, os agressores estavam à espera 
para atacar. Os muçulmanos locais sentem que estão a 
ser alvo de certas pessoas e o facto de terem sido ata-
cados quando se preparavam para entrar na mesquita 
representa uma séria ameaça à capacidade dos muçul-
manos de Limerick de praticarem a sua religião.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Aparte as restrições da COVID-19, não houve alterações 
significativas às leis que regem a liberdade religiosa, mas 

houve alterações na sua aplicação que a afectaram na 
prática. Durante o período em análise, houve um conflito 
constante entre as instituições dirigidas pela Igreja e o 
Estado. A tentativa do Estado irlandês de assumir o con-
trolo da direcção das escolas e hospitais da Igreja, bem 
como de ultrapassar o direito à objecção de consciência 
de vários profissionais, incluindo os profissionais de saú-
de, são uma área de preocupação contínua. Em geral, e 
entre a população, há uma tendência para ignorar o facto 
de que o direito fundamental à liberdade religiosa inclui 
a manifestação plena da fé em público e em privado, in-
dividual e colectivamente. Esta crença manifesta-se na 
restrição do culto público durante a pandemia, apesar de 
não existirem na Irlanda provas de o culto religioso repre-
sentar uma preocupação de saúde pública.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da República da Islândia estabelece a Igreja 
Luterana Evangélica como Igreja nacional e concede-lhe 
apoio e protecção estatal (artigo 62.º).1 O mesmo artigo 
afirma que “isto pode ser alterado por lei”. Actualmente, 
existe um impulso para separar a Igreja do Estado.2 

Na sua forma actual, a Constituição garante às pessoas o 
direito a formarem associações religiosas e a praticarem 
a sua religião de acordo com as suas crenças. Contudo, 
nada pode “ser pregado ou praticado que seja prejudicial à 
boa moral ou à ordem pública” (artigo 63.º).

A Constituição também prevê que todos sejam iguais pe-
rante a lei, independentemente da sua religião (artigo 65.º), 
e nenhuma pessoa “pode perder quaisquer dos seus direi-
tos civis ou nacionais devido à sua religião, nem ninguém 
se pode recusar a cumprir qualquer dever civil aplicável em 
geral por motivos religiosos” (artigo 64.º).

Os grupos religiosos e as organizações humanistas secu-
lares podem candidatar-se ao reconhecimento e registo 
junto das autoridades.3 Isto dá-lhes acesso a certos direi-
tos e obrigações, bem como a uma parte das taxas obriga-
tórias de congregação (imposto religioso) que as pessoas 

têm de pagar quando apresentam o seu imposto sobre o 
rendimento.4 

A parte das taxas de congregação dos que não pertencem 
a nenhum grupo registado vai para a Universidade da Is-
lândia (artigo 64.º).

De Dezembro de 2018 a Junho de 2020, a Associação Hu-
manista Ética Islandesa, Siðmennt, teve o maior aumento 
de membros, enquanto a Igreja Luterana Evangélica teve a 
maior diminuição.5 A Igreja Católica, o segundo maior gru-
po religioso depois da Igreja Luterana Evangélica, registou 
um aumento de 5% durante o mesmo período.6 

A Lei das Escolas Obrigatórias indica que o “papel das 
escolas obrigatórias é cooperar com as famílias” para o 
desenvolvimento de todos os alunos, com o seu trabalho 
orientado pela “herança cristã da cultura islandesa e mar-
cado pela igualdade [...] responsabilidade, consideração, 
perdão e respeito pelo valor humano” (artigo 2.º).7 A ins-
trução religiosa sobre Cristianismo, ética e teologia é obri-
gatória nas escolas públicas e privadas. Os pais podem 
solicitar uma isenção para os seus filhos, apresentando um 
pedido escrito.8 

Nos termos do artigo 233.º (alínea a) do Código Penal 
Geral, as pessoas podem ser multadas e condenadas por 
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ridicularizar, difamar, denegrir ou ameaçar publicamente 
através de comentários ou outras expressões (tais como 
imagens ou símbolos) uma pessoa ou grupo pela sua reli-
gião, nacionalidade, raça, cor, orientação sexual ou identi-
dade de género.9

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Setembro de 2019, o Governo islandês e funcionários 
da Igreja Luterana Evangélica assinaram um acordo para 
aumentar a independência financeira da Igreja, num passo 
para que esta se torne uma comunidade religiosa respon-
sável pelas suas próprias operações e finanças, em vez 
de uma instituição estatal. Embora continue a ser a Igreja 
nacional, como previsto na Constituição, o acordo simplifi-
ca o sistema de pagamentos do Estado à Igreja e, a partir 
de Janeiro de 2020, o clero da Igreja Luterana Evangélica 
deixa de ser considerado como fazendo parte dos funcio-
nários públicos.10 

Após uma queixa de várias organizações religiosas e se-
culares, o Governo inverteu uma decisão de Outubro de 
2018 que bloqueava o acesso às listas oficiais de membros 
de grupos por razões de protecção de dados. A partir de 1 
de Dezembro de 2019, todas as organizações religiosas e 
seculares têm pleno acesso às suas listas de membros.11

A proibição da circuncisão masculina proposta em 2018, a 

que se opuseram tanto as comunidades judaicas como as 
muçulmanas, foi retirada após uma intensa pressão a nível 
mundial.12

Na sua base de dados de Crimes de Ódio na Europa de 
2018, a Organização para a Segurança e Cooperação rela-
tou um crime motivado por preconceitos anti-cristãos – um 
ataque a um local de culto.13 

O Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional dos 
Estados Unidos relatou cinco casos de “incidentes com 
motivação religiosa” em 2019, tais como insultos e amea-
ças contra muçulmanos.14

O mesmo relatório indicou que um membro da comunidade 
judaica foi sujeito a comentários anti-semitas numa publi-
cação nas redes sociais em Setembro de 2019.15 

A proibição de reuniões públicas de mais de 100 pessoas 
devido à pandemia do coronavírus em 2020 resultou na 
suspensão dos serviços religiosos, incluindo crismas, fune-
rais e casamentos.16

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período analisado, não foram comunicados quaisquer 
incidentes ou desenvolvimentos negativos no que diz res-
peito à liberdade religiosa na Islândia e as perspectivas são 
de continuação da estabilidade a este respeito.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Desde a sua independência em 1948, Israel define-se a 
si próprio como Estado judaico e democrático.1 Os judeus 
em todo o mundo que cumprem certos critérios têm direito 
a tornar-se cidadãos deste Estado.2 Em 1967, Israel con-
quistou Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, Gaza e os 
Montes Golã. Até hoje, estes territórios são disputados e 
a Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança 
da ONU e o Tribunal Internacional de Justiça consideram-
-nos como territórios sob ocupação, com algumas partes 
ilegalmente colonizadas.3

O maior grupo não judaico no país são os Palestinianos 
sunitas árabes. A maioria dos cristãos israelitas são pa-
lestinianos árabes. Ambos os grupos têm nacionalidade 
israelita. A maioria dos Cristãos pertence à Igreja Greco-
-Católica Melquita e à Igreja Católica Romana, seguidas 
da Igreja Ortodoxa Grega. Outras minorias incluem a co-
munidade drusa. Em 1957, os Drusos foram designados 
como comunidade étnica distinta pelo Governo, a pedido 
dos seus líderes religiosos.4

Israel não tem Constituição formal,5 por isso, é necessário 
referir a declaração de independência de 1948 para as 

disposições que dizem respeito à liberdade religiosa. De 
acordo com o texto dessa declaração: “O Estado de Israel 
[…] garantirá total igualdade de Direitos sociais e políti-
cos a todos os seus habitantes, independentemente da 
religião, raça ou sexo; garantirá a liberdade religiosa, de 
consciência, língua, educação e cultura; salvaguardará os 
Lugares Sagrados de todas as religiões; e será fiel aos 
princípios da Carta das Nações Unidas.”6

O Supremo Tribunal Israelita decidiu que a Lei Básica so-
bre a Dignidade e a Liberdade Humanas é a base das 
liberdades fundamentais como a religião.7

Em Julho de 2018, o Parlamento israelita, o Knesset, 
aprovou uma lei controversa, intitulada “Lei Básica: Israel 
como Estado-Nação do Povo Judaico”,8 que diz: “A Terra 
de Israel é a pátria histórica do povo Judeu, na qual o 
Estado de Israel foi estabelecido”. Assim: “O Estado de Is-
rael é o Estado-Nação do Povo Judaico, no qual realiza o 
seu direito natural, cultural, religioso e histórico à autode-
terminação. [...] O exercício do direito à autodeterminação 
nacional no Estado de Israel é único para o povo Judeu”.9

Os Ordinários católicos da Terra Santa têm criticado forte-
mente a lei. Numa declaração divulgada em Novembro de 
2018, disseram: “Nós, como líderes religiosos das Igrejas 
Católicas, apelamos às autoridades para que revoguem 
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esta Lei Básica e assegurem a cada um e a todos que o 
Estado de Israel procura promover e proteger o bem-estar 
e a segurança de todos os seus cidadãos”.10

Apesar do estatuto especial para os Judeus em Israel, 
o Judaísmo não é a religião oficial do Estado. As insti-
tuições do Estado são seculares e funcionam de acordo 
com o modelo das democracias ocidentais. No entanto, 
disposições específicas do Judaísmo predominam nas 
práticas sociais, tais como a observância do sábado, a 
alimentação kosher, etc. Estas podem criar tensões entre 
judeus praticantes e não praticantes. 

Os cidadãos não judeus têm em teoria os mesmos direi-
tos e obrigações civis que os cidadãos judeus. Podem, 
por exemplo, votar em eleições, aderir a partidos políticos 
e ser eleitos para o Knesset. Ainda assim, o seu papel é 
insignificante na vida política e, com algumas excepções, 
nomeadamente os Drusos, não são convocados para a 
Força de Defesa Israelita (IDF). Efectivamente, isto nega 
aos israelitas árabes os vários benefícios que advêm do 
serviço militar.11 O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu 
favorece a admissão de cristãos árabes na IDF.12

As conversões de uma religião para outra são legais, 
mas enfrentam uma considerável pressão social negati-
va. A proselitismo é legal para todos os grupos religiosos. 
Contudo, a lei proíbe a oferta de um benefício material 
como incentivo à conversão. É também ilegal converter 
uma pessoa menor de 18 anos, a menos que um dos pais 
seja membro do grupo religioso que procura converter o 
menor.

Os assuntos relativos ao estatuto pessoal são regidos 
pelas comunidades religiosas reconhecidas a que um ci-
dadão pertence. Não há casamento civil, embora os ca-
samentos civis realizados no estrangeiro sejam reconhe-
cidos. 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A identificação de quem é judeu continua a ser uma ques-
tão muito controversa no Estado judaico.13 Em Junho de 
2018, o The Times of Israel relatou que “os rabinos-che-
fes de Israel e cerca de 25 rabinos sionistas apelaram 
ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para 
rejeitar uma proposta de revisão do sistema de conversão 
ao Judaísmo no país, argumentando que despojar o rabi-
nato-chefe dessa autoridade dividirá os Judeus e facilitará 
a perda da herança judaica”. Há anos que os judeus dos 

movimentos conservadores e reformistas criticam o mo-
nopólio dos rabinos-chefes sobre as conversões.14

Segundo os meios de comunicação israelitas, o primei-
ro-ministro Benjamin Netanyahu disse ao presidente do 
Knesset Yuli Edelstein, após uma proibição de três anos, 
que os membros do Knesset podem retomar a visita ao 
Monte do Templo, desde que não mais do que uma vez 
de três em três meses e que as visitas devem ser coor-
denadas antecipadamente com a polícia.15 O ministro da 
Agricultura israelita Uri Ariel foi o primeiro a visitar o local, 
que é um ponto permanente de discórdia entre Israel e os 
Muçulmanos.16

Em Outubro de 2018, o cemitério anexo ao convento ca-
tólico salesiano de Beit Jamal, a 35 km de Jerusalém, foi 
profanado mais uma vez por pessoas desconhecidas. 
Desta vez, foram afectadas 28 sepulturas.17 

No mesmo mês, o primeiro-ministro israelita saudou Israel 
como o único verdadeiro protector dos Cristãos no Mé-
dio Oriente, enquanto acusava a Autoridade Palestiniana 
na Cisjordânia de perseguir os Cristãos locais. “Israel é 
o único país que protege os direitos humanos de todos. 
Nós protegemos os direitos religiosos de todos. Não pro-
tegemos apenas os lugares religiosos cristãos, protege-
mos o povo Cristão. Os Cristãos devem gozar de toda 
a liberdade de culto como quiserem no Médio Oriente e 
em qualquer outro lugar e o único lugar no Médio Oriente 
onde o podem fazer é Israel”, disse Netanyahu.18

Em Novembro de 2018, dezenas de chefes de Igrejas nos 
Estados Unidos enviaram uma carta ao secretário de Es-
tado norte-americano Mike Pompeo expressando a sua 
preocupação com a “Lei das Propriedades” apresentada 
perante o Knesset naquela altura. “Os patriarcas e chefes 
de Igrejas de Jerusalém consideram esta legislação como 
uma ameaça existencial” e esta preocupação “não é exa-
gerada”.19 Anteriormente, os chefes das Igrejas em Israel 
escreveram a Netanyahu pedindo-lhe que suspendesse o 
projecto de lei.20 

Em Janeiro de 2019, eclodiram confrontos entre a polícia 
e os cristãos árabes, protestando contra uma escultura 
considerada blasfema exposta num museu em Haifa. 
Segundo a polícia, os manifestantes tentaram entrar no 
museu para remover uma escultura com o ícone da co-
mida rápida Ronald McDonald numa cruz. Três agentes 
foram feridos.21 Após os protestos dos líderes da Igreja e 
da ministra da Cultura israelita Miri Regev, o presidente 
da câmara da cidade anunciou a remoção da escultura.22
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Em Fevereiro de 2019, a polícia israelita confirmou que 
o Xeque Abdelazeem Salhab, do fundo Waqf Islâmico de 
Jerusalém, foi brevemente detido e depois libertado por 
alegadamente ter aberto, sem autorização, as portas do 
Salão Bab al Rahma no Haram al Sharif (Monte do Tem-
plo), permitindo assim a oração muçulmana no local. A 
Jordânia protestou veementemente contra a detenção do 
xeque que tinha nomeado.23

Em Março de 2019, os procuradores israelitas retiraram 
as acusações contra dois extremistas judeus que tinham 
acusado por uma série de crimes, incluindo a vandaliza-
ção da Abadia católica da Dormição, em Jerusalém. Em 
2015, os monges tinham descoberto graffiti rabiscados 
numa das paredes do edifício e na sua porta com men-
sagens como “morte aos cristãos”, “morte aos árabes” e 
“Jesus é um macaco”.24

A polícia israelita deteve quatro suspeitos que tentaram 
contrabandear duas cabras jovens para a área do Mon-
te do Templo para um sacrifício ritual judaico de Páscoa. 
Dois jornalistas que queriam filmar o sacrifício ilegal tam-
bém foram detidos.25

Em Junho de 2019 eclodiram confrontos no Dia de Jeru-
salém entre fiéis palestinianos e forças israelitas no com-
plexo da Mesquita Al-Aqsa de Jerusalém. Uma digressão 
de visitantes judeus nos últimos dias do Ramadão levou 
ao confronto. “Cerca de 1.179 extremistas judeus invadi-
ram o complexo desde a manhã,” disse Omar Kiswani, 
director da Mesquita Al-Aqsa, à Agência Anadolu. “Numa 
violação maciça do mês santo do Ramadão, os colonos 
invadiram o complexo através do portão de Al-Mugharbah 
com a protecção da polícia israelita”, acrescentou ele.26

Em Junho de 2019, o israelita MK Bezalel Smotrich da 
União dos Partidos de Direita (URWP) apelou à introdu-
ção de uma lei religiosa judaica baseada na Torá para 
substituir a lei civil. O Primeiro-Ministro Netanyahu criticou 
a declaração.27 Mais tarde, Smotrich disse que não queria 
impor as suas crenças aos outros.28

Em Junho de 2019, extremistas judeus ortodoxos pertur-
baram um encontro messiânico judaico em Jerusalém. De 
acordo com testemunhas oculares que falaram ao jornal 
Israel Today, dezenas de judeus religiosos reuniram-se 
para impedir os crentes locais de assistirem a um concer-
to anual. “Eles não nos deixaram entrar. Fui violentamen-
te afastado”, disse o Professor Gideon, judeu messiânico 
e reitor da Escola de Ciências do Colégio Académico de 
Telavive. “Havia famílias com filhos pequenos e os religio-

sos estavam a empurrar e a amaldiçoar”, acrescentou Gi-
deon. “A polícia acabou por chegar ao local, mas o grupo 
anti-messiânico recusou-se a sair”.29

Em Junho de 2019, 60 seminaristas arménios terão ata-
cado e tentado linchar dois jovens judeus que caminha-
vam na Rua do Patriarcado Arménio na Cidade Velha de 
Jerusalém. As vítimas foram gravemente espancadas e 
necessitavam de tratamento médico urgente.30

Na sequência do incidente, o Patriarcado Arménio de Je-
rusalém emitiu um comunicado de imprensa com uma 
versão diferente do incidente. Segundo o Patriarcado, a 
8 de Junho de 2019, um grupo de seminaristas arménios 
e o reitor do seminário foram atacados por três judeus 
extremistas e pelo seu cão. “Foram agredidos verbal e 
fisicamente por judeus extremistas”. Isto “infelizmente 
aconteceu [...] milhares de vezes e ainda continua a acon-
tecer”. Durante muitos anos, o clero arménio [tem sido] 
cuspido, atacado verbalmente e também fisicamente por 
judeus extremistas”, lê-se na declaração.31

Em Junho de 2019, o Supremo Tribunal israelita decidiu 
a favor de Ateret Cohanim, pondo assim termo a uma dis-
puta legal de 14 anos sobre o arrendamento de uma pro-
priedade da Igreja Ortodoxa Grega na Cidade Velha de 
Jerusalém a um grupo de colonos. A Igreja tinha tentado 
anular o contrato de arrendamento inicial. Um funcionário 
da Igreja chamou à decisão do Supremo Tribunal “ilegal 
e ilegítima”.32

Em Julho de 2019, a Assembleia dos Ordinários Católicos 
da Terra Santa denunciou actos de intimidação cometidos 
contra comunidades cristãs locais por grupos judeus ex-
tremistas. Isto seguiu-se a ataques contra viaturas e gra-
ffiti ofensivos contra cristãos em Jish, uma aldeia na Ga-
lileia. Antes do incidente, membros da paróquia católica 
de São Tiago em Beit Hanina, um subúrbio de Jerusalém 
Oriental, foram atingidos por tomates e outros objectos 
atirados por provocadores do bairro judeu vizinho de Na-
veh Yaacov.33

Em Agosto de 2019, uma sondagem conduzida pela ONG 
Hiddush revelou que 68% dos judeus adultos em Israel 
apoiavam a introdução do casamento civil. Se introdu-
zido, incluirá o reconhecimento estatal dos casamentos 
realizados pelos rabinos reformistas e conservadores.34

Em Agosto de 2019, o Supremo Tribunal israelita anulou 
uma decisão do tribunal inferior que permitia um concerto 
segregado por género, mas a decisão chegou demasiado 
tarde para impedir que o evento se realizasse, entre cele-
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brações de responsáveis ultra-ortodoxos.35

Invertendo uma decisão anterior, a polícia israelita permi-
tiu que, em Agosto de 2019, os judeus entrassem na área 
do Monte do Templo para assinalar o feriado judaico de 
Tisha B’Av. A sua proibição inicial seguiu-se a confrontos 
com fiéis muçulmanos que celebravam o feriado muçul-
mano de Eid al-Adha. De acordo com alguns relatos da 
imprensa, 61 fiéis foram feridos e quatro polícias ficaram 
também ligeiramente feridos.36  

Em Janeiro de 2020, o rabino-chefe sefardita Yitzhak Yo-
sef questionou o Judaísmo de alguns imigrantes da antiga 
União Soviética e foi fortemente criticado pelas suas ob-
servações.37

A 25 de Março de 2020, as autoridades israelitas ordena-
ram o encerramento da Basílica do Santo Sepulcro em 
Jerusalém a fim de combater a pandemia da COVID-19.38

Em Abril de 2020, o complexo da Mesquita Al-Aqsa de Je-
rusalém foi encerrado aos fiéis muçulmanos durante todo 
o mês de jejum do Ramadão, devido à pandemia. O Waqf 
Islâmico de Jerusalém apelidou a decisão de “dolorosa”.39

Um tribunal israelita decidiu suspender temporariamente 
a construção de um abrigo para pessoas sem-abrigo em 
Jaffa, no local de um cemitério muçulmano do séc. XVIII. 
Isto não impediu confrontos entre os residentes e a polí-
cia. Vários manifestantes foram presos por perturbarem a 
paz, tentando invadir o cemitério, atirando pedras e pulve-
rizando gás lacrimogéneo contra a polícia.40

Numa declaração divulgada em Julho de 2020,41 os pa-
triarcas e chefes das Igrejas de Jerusalém apelaram ao 
Governo israelita para salvaguardar a integridade da he-
rança e património cristãos na Cidade Velha de Jerusa-
lém, bem como os Lugares Sagrados e os direitos dos 
residentes do Bairro Cristão de Jerusalém. A declaração 
seguiu-se a uma decisão judicial que defendeu a venda 
contestada em 2004 pelo Patriarcado Ortodoxo Grego de 
três edifícios perto da Porta de Jaffa à organização judai-
ca Ateret Cohanim.42 Para os opositores, a transferência 
de propriedade ameaça o status quo em Jerusalém. 

Em Julho de 2020, um tribunal israelita ordenou o encer-
ramento de Bab al-Rahma, o portão oriental da Mesquita 
Al-Aqsa de Jerusalém. O Waqf que gere o lugar sagrado 
muçulmano relatou: “Al-Aqsa é superior para estar sujei-
ta a qualquer decisão judicial ou política das autoridades 
israelitas”, disse o porta-voz muçulmano numa declara-
ção.43

O jornal Haaretz noticiou que, se o Ministério do Interior 
de Israel visse a sua vontade satisfeita, as conversões 
de grupo realizadas nas chamadas comunidades judaicas 
“emergentes” deixariam de ser reconhecidas pelo Estado. 
Isto significaria efectivamente que os judeus que esco-
lherem livremente submeter-se a conversões em comu-
nidades remotas não serão autorizados a imigrar para Is-
rael ao abrigo da Lei de Regresso. “O ministério estava a 
responder a um processo apresentado há cinco anos por 
dois convertidos de uma comunidade judaica emergente 
no Peru que tinham sido ordenados a deixar o país após 
os seus pedidos de obtenção do estatuto de imigrante te-
rem sido recusados”, referiu o artigo. O Supremo Tribunal 
israelita ainda tem de emitir a sua decisão final sobre o 
caso.44

Em Setembro de 2020, um porta-voz do Waqf Islâmico 
de Jerusalém disse ao Al-Monitor que tinha rejeitado um 
pedido da polícia israelita para abrir a porta ao minarete 
Bab al-Asbat a fim de permitir que as autoridades pas-
sassem dali para o telhado do muro da Mesquita Al-Aqsa 
norte para instalar altifalantes. O porta-voz explicou que a 
polícia utilizava escadas para chegar ao telhado e depois 
as instalava à força, aumentando assim a sua vigilância 
sobre o lugar sagrado islâmico.45

Em Setembro de 2020, membros judeus ultra-ortodoxos 
da Câmara Municipal de Jerusalém criticaram o projecto 
planeado de um teleférico até à Porta de Mughrabi, perto 
da área do Monte do Templo. A rota proposta passaria por 
cima de um cemitério karaite, profanando-o.46

Em Setembro de 2020, um tribunal israelita emitiu uma 
ordem de demolição de uma mesquita em Silwan, um 
bairro em Jerusalém Oriental, por “falta de licença de 
construção”, disseram os residentes à agência noticiosa 
Anadolu.47

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A lei israelita protege a liberdade religiosa dos seus ci-
dadãos independentemente do seu credo, uma condição 
que se tem mantido inalterada. No entanto, a nível social, 
a religião pode frequentemente causar tensões. 

Dada a maioria judaica de Israel e o seu conflito político 
não resolvido com os Palestinianos, é muitas vezes difícil 
saber se os conflitos entre judeus israelitas e muçulma-
nos palestinianos são motivados unicamente pela religião 
ou por outros factores. 
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Muçulmanos e cristãos são regularmente expostos a 
ameaças e ataques de extremistas judeus no local, que 
por vezes ficam impunes. 

O Monte do Templo ou Haram esh-Sharif (Santuário No-
bre) em Jerusalém é uma fonte constante de tensões en-
tre Israel e os fiéis muçulmanos.

Num tal ambiente onde a religião tem importância legal, 

política e social fundamental, as relações inter-religiosas 
são precárias. Embora o direito à liberdade religiosa seja 
geralmente respeitado, todo e qualquer incidente que en-
volva a liberdade religiosa é tenso e convida a um escru-
tínio rigoroso por parte das autoridades civis e religiosas 
israelitas, jordanas e palestinianas, e é igualmente contro-
lado pela comunidade internacional. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A legislação italiana garante a liberdade religiosa e de 
crença e reconhece-a como um direito fundamental. O ar-
tigo 3.º da Constituição expressa o princípio da não discri-
minação por motivos religiosos, afirmando que “todos os 
cidadãos têm igual dignidade social e são iguais perante a 
lei, sem discriminação de sexo, raça, língua, religião, opi-
nião política, condições pessoais e sociais”.1 O artigo 19.º 
garante ao indivíduo o direito a professar “a sua crença 
religiosa de qualquer forma, individualmente ou em con-
junto com outros, e a promover e celebrar ritos em público 
ou em privado, desde que eles não sejam ofensivos para 
a moral pública”. O artigo 8.º da Constituição garante que 
“todas as denominações religiosas são igualmente livres 
perante a lei”.

A Itália não tem religião estatal, mas o Catolicismo é a re-
ligião da maior parte dos Italianos. O artigo 7.º da Consti-
tuição afirma que o Estado Italiano e a Igreja Católica são 
independentes e soberanos, e que o Tratado de Latrão 
de 1929, 2 revisto em 1984,3 governa as suas relações. 
O Governo permite que a Igreja Católica seleccione os 
professores que dão aulas de educação religiosa nas es-

colas estatais.

As relações entre o Estado e outras religiões para além 
do Catolicismo são regulamentadas por lei, baseadas em 
acordo com as respectivas organizações religiosas. Antes 
de iniciar as negociações para a realização de um acor-
do deste tipo, a organização não católica precisa de ser 
reconhecida pelo Ministério do Interior como tendo per-
sonalidade jurídica, de acordo com a Lei nº 1159/29.4 O 
pedido é depois submetido ao gabinete do primeiro-mi-
nistro. O acordo concede aos ministros da religião direi-
tos de acesso a hospitais estatais, prisões e instalações 
militares; permite o registo civil de casamentos religiosos; 
viabiliza práticas religiosas especiais relativas a funerais; 
e também isenta os estudantes de frequentarem as esco-
las em dias feriados religiosos. Qualquer grupo religioso 
sem um acordo com o Estado pode pedir estes benefícios 
ao Ministério do Interior caso a caso. Um acordo também 
permite que o grupo religioso receba fundos públicos atra-
vés do chamado sistema ‘oito por mil’, uma dedução obri-
gatória (0,8%) dos contribuintes no imposto anual sobre o 
rendimento.

Treze denominações não católicas têm um acordo com o 
Estado Italiano. O acordo com as Testemunhas de Jeová 
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ITÁLIA 
está a ser negociado desde 1997. O Governo italiano e a 
Igreja de Inglaterra (Anglicana) assinaram um acordo a 1 
de Agosto de 2019.5

Ainda não se conseguiu um acordo com a comunidade 
islâmica, apesar de esta representar o maior grupo não 
cristão em Itália e de cerca de um terço da população imi-
grante italiana ser muçulmana.6 A Associação Nacional de 
Muçulmanos Italianos (ANMI) apresentou uma proposta 
a 19 de Junho de 2018, na sequência de declarações do 
então m inistro do Interior Matteo Salvini, que afirmou es-
perar entrar em acordo com a comunidade islâmica antes 
do final da legislatura em curso.7

No texto, a ANMI pede o mesmo acordo financeiro previs-
to pela contribuição fiscal “oito por mil” acima referida. A 
associação diz que os Muçulmanos devem poder “profes-
sar e praticar livremente a religião muçulmana, ensiná-la 
e observá-la sob qualquer forma”, que lhes seja permitido 
“propagá-la” em público e prestar culto e realizar os seus 
rituais como acharem conveniente. Ao mesmo tempo, 
a ANMI concorda que apenas os clérigos admitidos no 
“Registo de Imãs” devem ser autorizados a ministrar se 
“conhecerem a língua italiana”, tiverem residido “em Itá-
lia durante pelo menos 5 anos”, conhecerem os “pontos 
principais da Constituição italiana” e não tiverem “ligações 
directas ou indirectas” com “terroristas conhecidos ou or-
ganizações terroristas”.8

Até à data, na altura em que escrevemos este relatório, 
não foi relatado qualquer progresso a este respeito. Parte 
do problema é a falta de consenso entre os Muçulmanos e 
a ausência de uma liderança islâmica oficial reconhecida 
com autoridade para negociar um acordo com o Governo.

A própria ANMI não representa toda a comunidade islâmi-
ca em Itália. Consequentemente, o Ministério do Interior 
italiano tentou lidar com as questões relacionadas com 
o Islamismo criando um Conselho do Islamismo Italiano 
em 2005 e elaborando a ‘Carta de valores de cidadania 
e integração’ em 2007 e a ‘Declaração de intenções para 
uma Federação do Islamismo Italiano’ em 2008. 

Em 2016, o ‘Conselho para as relações com o Islamis-
mo italiano’ foi criado no âmbito do Ministério do Interior 
para consciencializar sobre o Islamismo e aprofundar o 
diálogo com a comunidade islâmica. Depois disso, a 1 de 
Fevereiro de 2017, o ‘Pacto Nacional para um Islamis-

mo Italiano’ foi assinado pelo Ministério do Interior e por 
representantes das principais associações muçulmanas 
de Itália. No documento acordado, entre outras coisas, as 
partes comprometem-se a “incentivar o desenvolvimento 
e o crescimento do diálogo”, “garantir que os locais de cul-
to mantêm padrões aceitáveis no cumprimento da legis-
lação existente” e “garantir que os sermões de sexta-feira 
são realizados em italiano ou traduzidos para italiano”.9

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Tal como no anterior período do relatório de 2016-2018, 
os Católicos expressaram nos últimos dois anos a sua 
preocupação com os crescentes sentimentos anti-
clericais e a introdução de algumas medidas legislativas 
consideradas contrárias aos valores cristãos. Uma 
decisão do Tribunal Constitucional (242/2019) sobre uma 
secção do artigo 580.º do Código Penal suscitou especial 
preocupação. A decisão reconheceu que, se certas 
condições fossem satisfeitas, o suicídio assistido deixaria 
de ser punível como crime.10 

As “directrizes de aplicação do artigo 17.º” do Código 
de Ética Médica suscitaram também preocupações, na 
sequência da decisão do Tribunal Constitucional sobre o 
suicídio assistido. Adoptadas a 6 de Fevereiro de 2020 pelo 
Conselho Nacional da Federação da Associação Médica 
de Cirurgiões e Dentistas (FNOMCEO), as directrizes 
estipulam que não serão tomadas medidas disciplinares 
contra os médicos se as condições corresponderem aos 
critérios do Tribunal Constitucional para a não punição 
dos médicos que participem no suicídio assistido.11  

Outra medida de preocupação para os Católicos é um 
projecto de lei contra a “homotransfobia” apresentado 
em Novembro de 2019 pelo debutado Alessandro Zan. 
A proposta aplicaria a legislação do “crime de ódio”, que 
já pune actos de violência e incitamento à violência por 
motivos de etnia, nacionalidade e religião, a pessoas 
homossexuais ou transgénero. O mal-estar na comunidade 
católica surge porque, se o projecto de legislação se 
tornar lei, as declarações sobre homossexualidade em 
conformidade com os ensinamentos bíblicos e morais 
católicos poderiam ser punidas.12

Durante o período abrangido por este relatório, houve 
também vários incidentes em que igrejas católicas, 
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estátuas e objectos sagrados foram roubados, danificados 
e profanados.

Durante a noite de 20-21 de Julho de 2018, um crucifixo e 
várias estátuas sagradas foram danificadas na cidade de 
Andria.13 Dois meses mais tarde, em Setembro, a Igreja 
dos Santos Mártires em Montesilvano foi incendiada 
duas vezes num período de oito dias. O pároco local, Pe. 
Rinaldo Lavezzo, também recebeu cartas ameaçadoras.14 

Incidentes semelhantes ocorreram especialmente durante 
as férias de Natal, entre Dezembro de 2019 e Janeiro de 
2020. Inúmeros presépios foram queimados e danificados 
em várias partes do país; em Mogliano Veneto, uma 
estátua do Menino Jesus foi pendurada pelo pescoço com 
um cabo eléctrico.15

A comunidade muçulmana continua a queixar-se de que 
os seus membros são vítimas de discriminação social. 
Esta percepção é confirmada pelo Relatório Europeu de 
Islamofobia de 2018,16 segundo o qual os ataques físicos 
e verbais contra migrantes muçulmanos, requerentes 
de asilo, refugiados e cidadãos têm aumentado tanto no 
norte como no sul de Itália.

De acordo com o estudo, o sentimento anti-islâmico 
assume duas formas: “islamofobia política”, inspirada 
por líderes de partidos ou movimentos de direita e de 
extrema-direita, e “islamofobia cultural”, moldada pela 
comunicação social, que tende a referir-se a pessoas 
muçulmanas apenas no contexto da imigração, ao mesmo 
tempo que retrata a cultura islâmica como impossível de 
integrar e profundamente sexista.17

É difícil avaliar se a parcialidade e o preconceito 
são motivados pela religião ou, mais provavelmente, 
relacionados com um sentimento anti-imigração entre 
a população, que tende a ver os migrantes como 
predominantemente islâmicos. Frequentemente, os 
Muçulmanos estão associados a terroristas islâmicos 
e são considerados potencialmente perigosos, tal 
como assinalado pela “Comissão Jo Cox sobre ódio, 
intolerância, xenofobia e racismo” estabelecida pela 
Câmara dos Deputados italiana.18   

Sem dúvida, a crescente ameaça de ataques jihadistas 
não ajuda. Em Janeiro de 2020, o Departamento de 
Estado norte-americano identificou a Itália como um 
país com elevado risco de ataque (nível 2), exortando 
os cidadãos norte-americanos que planeavam visitar ou 

permanecer em Itália a serem muito cautelosos.19 Nos 
últimos dois anos, vários indivíduos foram presos por 
delitos terroristas, muitos deles por alegadas ligações 
a redes jihadistas. Como indicado no Relatório sobre a 
Situação e Tendências do Terrorismo na União Europeia 
em 2019, elaborado por peritos da Europol, 40 indivíduos 
foram detidos em Itália em 2018 por ligações ao terrorismo 
islâmico.20 O relatório enumera 129 ataques terroristas 
bem-sucedidos, falhados e frustrados na Europa em 
2018. Destes, 13 ocorreram em Itália.21 

A crescente radicalização dos reclusos muçulmanos nas 
prisões italianas é outra questão importante. Um caso é o 
de Anis Amri. O tunisino, que levou a cabo um grave ataque 
terrorista num mercado de Berlim a 19 de Dezembro de 
2016, tinha iniciado um caminho de radicalização jihadista 
quando estava preso na Sicília, após a sua condenação 
por crimes não relacionados com o extremismo.22 Outro 
caso é o de Giuseppe D’Ignoti, um italiano condenado 
por terrorismo em Janeiro de 2019 por incitar à jihad na 
Internet. Tinha-se convertido ao Islão em 2011 quando 
esteve na prisão de Caltagirone, cumprindo uma pena de 
cinco anos por violência sexual, ferimentos e maus tratos 
contra a sua ex-mulher. Aziz Sarrah, um marroquino de 31 
anos, que foi expulso em 2017 por posse de uma bandeira 
do autoproclamado Estado islâmico, tinha-o encorajado a 
converter-se.23

A investigação do Instituto de Estudos Políticos 
Internacionais (ISPI) descobriu que as prisões são locais 
importantes para a radicalização jihadista no Ocidente. 
Estima-se que os muçulmanos constituam um quinto da 
população prisional italiana.24

O Relatório sobre Anti-Semitismo da Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, produzido em conjunto 
com o Instituto de Investigação Política Judaica, registou 
um aumento de actos anti-semitas na Europa durante o 
período em análise. A Itália não é excepção.25

De acordo com o Observatório de Anti-Semitismo, cerca 
de 370 incidentes anti-semitas ocorreram em Itália 
entre Junho de 2018 e Março de 2020,26 na sua maioria 
online. Um caso particular envolveu tweets altamente 
ofensivos contra Liliana Segre, uma senadora italiana e 
sobrevivente do Holocausto.27 A 29 de Outubro de 2019, 
Liliana apresentou uma moção apelando à criação de uma 
comissão especial de combate à intolerância, racismo, 
anti-semitismo e incitação ao ódio e à violência. A moção 
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foi aprovada a 30 de Outubro de 2019,28 mas isso não pôs 
fim aos ataques verbais,29 tendo acabado por lhe ser dada 
protecção policial.

Outros actos anti-semitas incluem agressão verbal e física 
contra um rapaz judeu de 11 anos numa escola da cidade 
de Ferrara em Abril de 201930 e o roubo e vandalismo de 
memoriais judeus, tais como as chamadas “pedras de 
tropeço” (stolperstein).31 Num incidente, 20 pedras destas 
foram roubadas em Roma, em Dezembro de 2018.32

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora a liberdade religiosa seja garantida e respeitada 
pelo Estado e pareça permanecer estável no futuro, a Itá-
lia terá de lidar com uma série de questões relacionadas 
com o aumento da sua população muçulmana.

Segundo o primeiro Relatório sobre a Islamização da Eu-
ropa da Fundação Farefuturo, os muçulmanos estrangei-
ros em Itália eram 1,58 milhões a 1 de Janeiro de 2019, 
correspondendo a 30,1% dos estrangeiros residentes em 
Itália, com um aumento de 28,2% em relação a 2018.33 

Nesta perspectiva, serão necessárias medidas destina-
das à integração, bem como um acordo com a comunida-
de islâmica, ou com organizações que representem pelo 
menos parte dela. A tendência de radicalização entre os 
prisioneiros é uma questão que também precisa de ser 
abordada, assim como a necessidade de regular os cléri-
gos e os locais de culto islâmicos.

Além disso, problemas como o crescente anti-semitismo 
e o direito dos Católicos a expressarem as suas próprias 
opiniões na esfera pública também terão de ser aborda-
dos. 

ITÁLIA 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Jamaica1 (artigo 13.º) estabelece que o 
Estado tem obrigação de promover o respeito universal e a 
observância dos direitos humanos e liberdades pessoais, 
aos quais todos têm direito em virtude da sua dignidade 
inerente enquanto pessoas. 

O artigo 13.º também reconhece a liberdade de pensa-
mento, consciência, crença e observância de doutrinas 
políticas, o direito de associação e igualdade perante a 
lei, bem como o direito a não ser discriminado por causa 
da religião.

De acordo com o artigo 14.º, qualquer pessoa detida tem 
o direito de comunicar com um conselheiro religioso e ser 
visitada por este.

No artigo 17.º, a Constituição consagra o direito à liberda-
de religiosa, que inclui o direito a mudar a própria religião 
e a manifestar a própria crença, sozinho ou com outros, 
em público ou em privado, através do culto, ensino, práti-
ca e observância.

Este artigo da Constituição declara que uma organização 

religiosa não pode ser alterada sem o consentimento da 
autoridade responsável por essa organização.

O artigo 17.º também afirma que cada organização re-
ligiosa tem o direito de disponibilizar instrução religiosa 
aos seus membros, independentemente de receber fun-
dos públicos ou não.

O artigo indica ainda que, excepto com o seu próprio con-
sentimento (ou o dos seus pais ou encarregados de edu-
cação em caso de menores), ninguém que frequente um 
estabelecimento de ensino pode ser obrigado a receber 
instrução religiosa ou a frequentar uma celebração que 
não seja da própria religião.

Várias autoridades têm de prestar juramento de lealda-
de quando tomam posse. O juramento inclui a frase final: 
“Que Deus me ajude”.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Setembro de 2018, o Dr. Garth Anderson, presidente 
da Associação de Professores da Jamaica, manifestou a 
sua preocupação com a escassez de professores de reli-
gião.2 Nadine Chambers, uma professora de religião, ob-
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servou que são os directores que se recusam a contratar 
especialistas para ensinar a disciplina.3 

Em Janeiro de 2019, os líderes de várias Igrejas reuni-
ram-se em frente à Gordon House (edifício do Parlamento 
da Jamaica) para expressar a sua mensagem pró-vida e 
rejeitar o aborto, enquanto uma moção para descriminali-
zar o aborto estava a ser discutida no interior.4

Em meados de Maio de 2020, a Jamaica foi preparada 
para aliviar as restrições impostas após o surto da pan-
demia da COVID-19, de modo a permitir a reabertura das 
igrejas durante um período experimental. Os serviços reli-
giosos foram retomados no âmbito de um acordo com os 
grupos religiosos.5 

Em Julho de 2020, o Supremo Tribunal emitiu uma deci-
são relativa a uma rapariga excluída da escola por cau-

sa de ter cabelos com rastas. Na sua decisão, “o tribunal 
aceitou [o recurso] e reafirmou, a posição de que o Ras-
tafarianismo é uma religião amplamente praticada, e que 
a expressão das suas crenças religiosas sob a forma de 
rastas é protegida”.6

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Nenhum acto de vandalismo foi noticiado desde o perío-
do 2016-2018. Os incidentes que ocorreram são indicati-
vos de que as questões são abertamente debatidas. Em 
termos mais gerais, a liberdade religiosa é apreciada e 
as pessoas podem expressar as suas crenças. Assim, as 
perspectivas para o futuro da liberdade religiosa no país 
parecem ser boas.

NOTAS
1  Jamaica 1962 (rev. 2015), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Guatemala_1993?lang=en (acedido a 31 de 
Outubro de 2020).

2  Erica Virtue, “Gleaner Editors’ Forum geography, history & religious education teachers also in short supply”, The Gleaner, 14 de Setembro 
de 2018, http://jamaica-gleaner.com/article/news/20180916/gleaner-editors-forum-geography-history-religious-education-teachers-also (acedido a 
31 de Março de 2020).

3  Carlene Davis, “Religious snub – Re teachers says principals are not employing them”, The Gleaner, 2 de Novembro de 2018, http://jamai-
ca-gleaner.com/article/news/20181111/religious-snub-re-teacher-says-principals-are-not-employing-them (acedido a 31 de Março de 2020).

4  “Church leads protest against abortion”, The Star, 31 de Janeiro de 2019, http://jamaica-star.com/article/features/20190131/church-leads-
protest-against-abortion (acedido a 31 de Março de 2020).

5  “Jamaica set to relax restrictions on Churches and bars amid Covid-19 outbreak”, VOA News, 12 de Maio de 2020, https://
www.voanews.com/covid-19-pandemic/jamaica-set-relax-restrictions-churches-and-bars-amid-covid-19-outbreak (acedido a 8 de Agosto de 2020).

6  “Virgo, Dale and ZV v. Board of Management of Kensington Primary School, Minister of Education, Attorney General of Jamaica and Office 
of the Children’s Advocate”, Caso n.º: 2018 HCV 02728, data de entrega: 31.07.2020, p. 54, The Supreme Court of Jamaica, https://supremecourt.
gov.jm/content/virgo-dale-and-zv-v-board-management-kensington-primary-school-minister-education-attorney (acedido a 2 de Novembro de 2020). 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O Japão é uma monarquia constitucional democrática. A 
religião é exercida livremente e protegida pelo Governo, 
que se mantém estritamente neutro sobre o assunto. O 
respeito pela liberdade religiosa baseia-se na Constitui-
ção e nas leis existentes.

A Constituição do Japão, promulgada a 3 de Novembro 
de 1946 e implementada a 3 de Maio de 1947, defende 
expressamente o compromisso com a liberdade religiosa, 
incluindo a separação entre religião e Estado. O artigo 
20.º afirma: “A liberdade religiosa é garantida para todos. 
Nenhuma organização religiosa pode receber quaisquer 
privilégios do Estado, nem exercer qualquer autoridade 
política. Ninguém pode ser obrigado a participar em 
qualquer acto religioso, celebração, rito ou prática. O 
Estado e os seus órgãos devem abster-se de disponibilizar 
educação religiosa ou qualquer outra actividade religiosa.” 
O artigo 89.º afirma: “Não serão gastos ou apropriados 
fundos públicos ou outros bens públicos para uso, 
benefício ou manutenção de qualquer instituição ou 
associação religiosa, ou para qualquer empreendimento 
caritativo, educativo ou benevolente que não esteja sob 

controlo da autoridade pública.”1

Estas disposições não só asseguram uma forte protecção 
da liberdade religiosa nas suas várias dimensões, incluindo 
a liberdade para crer, não crer, converter, prestar culto, 
organizar e propagar crenças religiosas, mas também 
consagram a separação estrita entre o Estado e a religião. 
Este princípio não tem raízes profundas na história ou 
cultura japonesa. No entanto, a percepção generalizada 
de que a aliança pré-guerra entre o Xintoísmo e o Estado, 
o que ficou conhecido como ideologia “estatal xhintō”,2 
contribuiu para o imperialismo e militarismo japonês nas 
décadas de 1930 e 1940, tendo tornado a separação 
do Estado e da religião um imperativo moral e político 
na mente de muitos japoneses, independentemente 
das suas crenças, após a Segunda Guerra Mundial. 
Esta percepção também moldou o pensamento dos 
americanos que desenvolveram os primeiros esboços do 
que se veio a tornar a Constituição japonesa durante a 
Ocupação Aliada do Japão (1945-1952).3 

Actualmente, pouco mais de 2% dos japoneses 
identificam-se como xintoístas, mas mais de 80% 
participam em rituais xintoístas.4 Dada esta situação, o 
Partido Liberal Democrático (PLD) conservador, que tem 
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JAPÃOgovernado o Japão durante quase toda a sua história 
pós-guerra, favoreceu o relaxamento da separação entre 
religião e Estado, a fim de facilitar o apoio estatal a certos 
santuários e cerimónias tradicionais xintoístas. 

De particular interesse para os líderes do PLD é o 
santuário xintoísta Yasukuni em Tóquio, que homenageia 
os japoneses5 que morreram ao serviço do país. Além 
disso, o santuário também tem uma lista de nomes de 
mais de mil criminosos de guerra julgados e executados 
após a Segunda Guerra Mundial. Construído em 1869 
para prestar homenagem aos japoneses que deram as 
suas vidas em nome do Imperador do Japão, acredita-se 
que o santuário cuida das almas dos mais de dois milhões 
de soldados japoneses e outros que morreram entre 1868 
e 1951. Os líderes nacionalistas do PLD acreditam que 
o Governo japonês deve apoiar Yasukuni não por uma 
questão de crença religiosa ou piedade, mas por uma 
questão de costume, ritual cívico e patriotismo. Além 
disso, acreditam que é legítimo que o Estado apoie outros 
rituais xintoístas, particularmente os relacionados com a 
sucessão imperial, porque o seu significado, argumentam, 
é mais cívico do que espiritual.6 

Consequentemente, em múltiplas ocasiões, o PLD propôs 
a revisão do artigo 20.º para permitir ao Governo e aos 
funcionários públicos apoiar e participar em “cerimónias 
sociais ou actos consuetudinários”, mesmo que possam 
ter uma origem religiosa. Contudo, budistas, cristãos 
e praticamente todos os outros grupos religiosos não 
xintoístas opuseram-se aos esforços para enfraquecer 
a cláusula de separação. Tal como Helen Hardacre, 
autora de A Religião e a Constituição Japonesa, afirma: 
“Inúmeras organizações religiosas actuais no Japão 
foram processadas antes de 1945, acusadas de que as 
suas doutrinas ou práticas constituíam crime de lesa-
majestade porque eram vistas como insultuosas para o 
imperador ou para o Xintoísmo. Para estas organizações, 
em especial, reafirmar que o ritual xintoísta tem algum 
papel a desempenhar no governo democrático será 
altamente censurável”.7 Consequentemente, a questão 
da separação entre o Estado e a religião é muitíssimo 
controversa e é provável que o público japonês permaneça 
profundamente dividido sobre ela num futuro próximo.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em 2019, o Governo deu apoio financeiro directo a três 
rituais de cariz xintoísta relacionados com a sucessão 

imperial. O Governo defendeu o financiamento argumen-
tando que, apesar de os rituais conterem um elemento 
religioso, a Constituição autoriza o apoio às cerimónias 
da sucessão imperial. Cristãos, budistas e outros críticos 
condenaram o financiamento, argumentando que este 
violava a separação constitucional entre religião e Estado. 
No final, em Fevereiro de 2019, “o Supremo Tribunal de 
Tóquio [...] indeferiu um processo que contestava o uso 
de financiamento estatal, mas um processo semelhante 
permanecia pendente no final do ano”.8 

Enquanto outros países na Ásia assistem a níveis cres-
centes de perseguição religiosa, o Japão tornou-se, até 
certo ponto, mais tolerante, especialmente em relação 
ao Islamismo, após um afluxo de muçulmanos nos últi-
mos anos. Os próximos Jogos Olímpicos (inicialmente 
previstos para 2020, mas adiados para 2021 devido à 
COVID-19), bem como o aumento de turistas de países 
muçulmanos, aumentaram a “consciência no Japão da 
necessidade de criar um ambiente favorável aos muçul-
manos, que garanta uma experiência agradável para es-
tes visitantes”.9 Isto inclui a exibição visível de selos de 
certificação halal nas montras dos restaurantes. “Os selos 
de certificação halal expostos em restaurantes, em menus 
e em sites de restaurantes são uma forma de garantir aos 
visitantes muçulmanos que podem comer em segurança 
nestes locais”.10

Os muçulmanos que vieram recentemente para o Japão 
incluem a etnia uigure11 que foge da perseguição na re-
gião chinesa de Xinjiang (também conhecida como Tur-
questão Oriental). Mas, mesmo no Japão, os agentes 
dos serviços secretos chineses continuam a submeter os 
uigures a vigilância concebida para os intimidar e extrair 
informações. Num desses incidentes, um residente uigu-
re no Japão foi contactado por “um homem que nunca 
tinha visto antes [...]”. O homem disse que pertencia a 
uma organização governamental e disse-lhe: “A China é 
para sempre a sua pátria. Quero ser seu amigo e falar 
sobre muitos assuntos”. O homem instou-o a fornecer in-
formações sobre as actividades da Associação Uigure Ja-
ponesa e disse que se manteria em contacto.12 De acordo 
com a Amnistia Internacional, muitos uigures que vivem 
no estrangeiro enfrentam pressões semelhantes por parte 
das autoridades chinesas. Um relatório de Fevereiro de 
2020 da organização dos direitos humanos com sede em 
Londres concluiu que os responsáveis chineses de segu-
rança estão a fazer “esforços agressivos [...] para recrutar 
informadores para espiarem outros nas comunidades ui-
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gure no estrangeiro”.13

A 6 de Outubro de 2020, o Japão foi um dos 39 países 
signatários a “[exortar] a China a respeitar os direitos hu-
manos da minoria uigure”. A declaração apelava à Chi-
na para “permitir o acesso imediato, significativo e sem 
restrições de observadores independentes a Xinjiang, in-
cluindo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos”.14

O Papa Francisco visitou o Japão de 23 a 26 de Novem-
bro de 2019. A sua visita suscitou grandes expectativas, 
pois a última visita papal do Papa João Paulo II tinha sido 
em 1981. Um artigo de Francesca Regalado sobre a vi-
sita afirma: “Os Católicos japoneses constituem apenas 
1% da população do Japão, mas, nas últimas décadas, 
o país acolheu uma diáspora diversificada de católicos e 
outras denominações cristãs. As igrejas de Tóquio estão 
cheias de crentes das vizinhas Filipinas e do Ocidente. 
Há também imigrantes e refugiados que acharam mais 
seguro praticar o Cristianismo no Japão do que nas suas 
terras de origem na China, Sudeste Asiático, África e Mé-
dio Oriente”.15 Um tema da visita do Papa foi a protecção 
da dignidade de todas as pessoas. O Papa Francisco foi 
ampla e graciosamente recebido por cidadãos japoneses 
de todas as origens.16

A posição do Governo japonês sobre a perseguição de 
Mianmar à sua comunidade rohingya maioritariamente 
muçulmana tem sido ambígua. Apesar do compromisso 
básico do Japão com a liberdade religiosa e do seu acolhi-

mento a cerca de 300 refugiados muçulmanos rohingya, 
o embaixador japonês em Mianmar, Ichiro Murayama, 
declarou que, embora não “exclua que as violações dos 
direitos humanos tenham ocorrido no estado de Rakhine 
durante os confrontos entre os militares e o Exército de 
Salvação Arakan Rohingya (ARSA)... Não creio que os 
[militares] Tatmadaw de Mianmar tenham cometido geno-
cídio ou [tivessem] a intenção de genocídio. Também não 
creio que tenham a intenção de matar todos os residentes 
muçulmanos em Rakhine”.17 O Japão foi também o primei-
ro país a manifestar o seu apoio a Mianmar na sequência 
da petição da Gâmbia ao Tribunal Internacional de Justiça 
a 11 de Novembro de 2019 solicitando “medidas provisó-
rias” de protecção para os muçulmanos rohingya.18 A 23 
de Janeiro de 2020, o Tribunal Internacional de Justiça de 
Haia impôs medidas provisórias de emergência ao país, 
“instruindo o Governo de Aung San Suu Kyi a respeitar 
os requisitos da convenção sobre o genocídio de 1948”.19

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora os esforços em curso do Partido Liberal Demo-
crático no poder para flexibilizar a separação constitucio-
nalmente mandatada do Japão entre religião e Estado 
continuem a alimentar um debate animado e a suscitar 
controvérsia, nada sugere que as atitudes positivas do 
país em relação à liberdade religiosa irão mudar de forma 
significativa num futuro próximo.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Desde que foi estabelecido, o Reino da Jordânia tem sido 
governado por membros da dinastia Hachemita de Meca. 
Os governantes jordanos alegam ser descendentes di-
rectos do Profeta Maomé. A partir de 1948, a Jordânia 
(então chamada Transjordânia) controlou Jerusalém Oci-
dental e a Cisjordânia durante a primeira Guerra Israelo-
-Árabe, até Israel ter conquistado os territórios na Guerra 
dos Seis Dias, em 1967. Como consequência de ambos 
os conflitos, a Jordânia aceitou centenas de milhares de 
refugiados palestinianos, que constituem agora a maio-
ria da população jordana. Apenas uma minoria de jorda-
nos pertence a grupos beduínos tradicionais que viveram 
durante séculos na região. Em 1994, a Jordânia fez um 
tratado de paz com Israel, que confirma os direitos do rei 
jordano como Custódio dos Lugares Santos em Jerusa-
lém Oriental.

As relações entre Muçulmanos sunitas e Cristãos na Jor-
dânia são habitualmente pacíficas. A comunidade cristã 
elogia a família real por promover um espírito de tole-
rância. A Igreja Católica está presente com paróquias e 
instituições, como por exemplo a Cáritas da Jordânia. Há 

trabalhadores migrantes cristãos e hindus, sobretudo da 
Ásia, que vivem e trabalham temporariamente no país.

De acordo com o artigo 2.º da Constituição1 de 1952, “o 
Islamismo é a religião do Estado”. O artigo 6.º afirma que 
“os Jordanos são iguais perante a lei, sem discriminação 
entre eles em termos de direitos e deveres mesmo que 
haja diferenças de raça, língua ou religião”. O artigo 14.º 
obriga o Estado a “salvaguardar o exercício livre dos ritos 
das religiões e credos de acordo com os costumes obser-
vados no Reino, se tal não for incompatível com a ordem 
e a moral públicas”. O artigo 28.º, alínea e), diz: “É uma 
condição de quem ascende ao Trono ser muçulmano, […] 
e filho de pais muçulmanos.”

O artigo 99.º estabelece tribunais civis, religiosos e es-
peciais. O artigo 104.º divide os tribunais religiosos em 
tribunais da sharia e tribunais de outras comunidades reli-
giosas. Todas as questões do foro pessoal dos muçulma-
nos são regulamentadas pela lei da sharia. Os Cristãos 
estão sujeitos aos respectivos tribunais eclesiais. O casa-
mento civil não existe. Uma mulher muçulmana não pode 
casar-se com um homem cristão. Se uma mulher cristã se 
converter ao Islamismo, o seu marido cristão também tem 
de se converter, caso queiram continuar casados. Senão, 
ficam automaticamente divorciados.
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JORDÂNIA
A Constituição e outras leis relevantes não proíbem ex-
plicitamente os Muçulmanos de se converterem a outra 
religião e não há penas no Código Civil para quem o 
faça. Contudo, ao dar primazia à sharia, que proíbe os 
Muçulmanos de se converterem a outra religião, o Go-
verno efectivamente proíbe a conversão do Islamismo e 
o proselitismo de muçulmanos por parte de outra religião. 
De acordo com a lei islâmica, há consequências para os 
muçulmanos que adoptem outra religião que não o Islão. 
Por exemplo, se alguém for condenado por apostasia, os 
tribunais islâmicos que adjudicam as questões do foro 
pessoal têm poderes para anular o casamento da pessoa 
e recusar-lhe o direito a herdar do cônjuge e de familiares 
muçulmanos.2

A Jordânia criminaliza explicitamente a blasfémia. O ar-
tigo 273.º do Código Penal de 1960 afirma que qualquer 
pessoa que insulte o Profeta Maomé fica sujeita a uma 
pena de prisão de um a três anos.3

Os Cristãos têm uma quota de nove lugares no Parlamen-
to e têm acesso aos níveis de topo do Governo e do exér-
cito. A proporção de cristãos no país tem vindo a diminuir 
há meio século, com várias estimativas que indicam que 
hoje em dia o número anda pelos 1,3% da população, 
quando chegou a ser 20% em 1930.4

A Lei dos Conselhos de Denominações Cristãs de 2014 
reconhece oficialmente 11 denominações cristãs:5 Igre-
ja Ortodoxa Grega, a Igreja Católica Romana, a Igreja 
Greco-Católica (Melquita), a Igreja Ortodoxa Arménia, a 
Igreja Católica Maronita, a Igreja Assíria, a Igreja Copta, 
a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Adventista 
do Sétimo Dia e as Igrejas Pentecostais Unidas. Algumas 
Igrejas cristãs, como por exemplo a Igreja Evangélica 
Livre, a Igreja do Nazareno, as Assembleias de Deus, 
a Aliança Cristã e Missionária e a Igreja Baptista, foram 
reconhecidas em 2018 como “associações”. As Testemu-
nhas de Jeová são uma das denominações ainda não re-
conhecidas, mas estes grupos têm sido capazes de pra-
ticar a sua fé, gerir escolas e instalações de saúde sem 
impedimentos.6 Os Cristãos caldeus e siríacos entre os 
refugiados iraquianos são referidos pelo Governo como 
“convidados”. 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Agosto de 2018, o Exército jordano designou oficiais 
militares cristãos para locais cristãos na Palestina e em 
Jerusalém, num movimento simbólico que reflecte o ob-

jectivo do Reino de promover o pluralismo e a igualdade 
entre os seus cidadãos.7

Em Dezembro de 2018, as autoridades jordanas prende-
ram o eminente jornalista e editor Mohammed Al Wakeel, 
que gere o site de notícias Al Wakeel, por acusações de 
blasfémia e irreverência por publicar uma imagem de Je-
sus. A detenção seguiu-se a protestos liderados pelas es-
colas do Patriarcado Latino de Jerusalém na Jordânia.89

Em Março de 2019, o rei Abdullah recebeu o Prémio Lâm-
pada da Paz da Ordem Franciscana em Assis. No seu dis-
curso de aceitação, o soberano salientou: “Os princípios 
de coexistência e harmonia inter-religiosa estão profun-
damente enraizados no património da Jordânia”. E acres-
centou: “O nosso país acolhe uma comunidade cristã his-
tórica. Todos os nossos cidadãos participam activamente 
na construção da nossa nação forte. De facto, os Cristãos 
fazem parte das sociedades do Médio Oriente há milha-
res de anos e são vitais para o futuro da nossa região”.10

Numa reunião com líderes da Igreja do Médio Oriente em 
Amã, em Abril de 2019, o rei Abdullah afirmou uma vez 
mais que os Cristãos são “parte integrante do tecido do 
mundo árabe”. Sublinhou também o papel que a monar-
quia hachemita desempenha na protecção dos lugares 
santos cristãos e muçulmanos em Jerusalém.11

Em Maio de 2019, o rei Abdullah II fez uma doação pes-
soal para o restauro da Igreja do Santo Sepulcro em Je-
rusalém.12

Em Junho de 2019, milhares de muçulmanos radicais 
saíram às ruas para protestar contra o plano de paz da 
administração Trump para resolver o conflito israelo-pa-
lestiniano. O evento foi organizado pela Frente Islâmica, o 
ramo local da Irmandade Muçulmana na Jordânia.13

De acordo com uma sondagem do Barómetro Árabe, ape-
nas 22% dos jovens jordanos se identificam como pes-
soas religiosas. Isto representa um declínio de 7% em 
comparação com a sondagem anterior.14

Em Agosto de 2019, o Ministério dos Negócios Estran-
geiros jordano criticou Israel por permitir que os Judeus 
visitassem o Monte do Templo/Haram esh-Sharif no pri-
meiro dia do Eid al-Adha, descrevendo a decisão como 
uma das muitas “violações israelitas contundentes no 
Monte do Templo, uma vez que os Palestinianos marcam 
o primeiro dia do Eid al-Adha”, relatou o Haaretz. O jornal 
citou um porta-voz jordano dizendo que “a Jordânia rejeita 
firmemente a conduta de Israel, que apenas inflama raiva 
e frustração, e é uma provocação de fiéis [muçulmanos] 
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no primeiro dia da Festa do Sacrifício”. A Jordânia consi-
dera-se o protector dos lugares sagrados muçulmanos de 
Jerusalém.15

O Túmulo do Profeta Aarão perto de Petra foi encerrado 
em Agosto de 2019 depois de um vídeo se ter tornado 
viral, mostrando os visitantes judeus de Israel a rezar no 
local, que é sagrado tanto para os Muçulmanos como 
para os Judeus. O ministro Waqf jordano Abdul Nasser 
Musa Abu al-Basa, responsável pelos Lugares Sagrados, 
declarou que “a realização de rituais sem o conhecimento 
do Ministério” foi a razão para o encerramento. Os visitan-
tes judeus negaram ter rezado ilegalmente. Logo após o 
encerramento, o Ministério reabriu o local a visitas, excep-
to para israelitas.16 Após conversações entre o presidente 
israelita Reuven Rivlin e o príncipe jordano Ghazi, conse-
lheiro do rei para assuntos religiosos e culturais, as duas 
partes chegaram a um acordo que permite aos israelitas 
visitar o local após coordenação prévia e com guias e se-
gurança no local.17

O rei Abdullah II doou um mini-autocarro a um orfanato 
em Anjara (Norte da Jordânia) dirigido pela Ordem Católi-
ca do Verbo Encarnado.18

Em Setembro de 2019, o professor de física jordano 
Hisham Ghassib apelidou o Judaísmo de religião “despre-
zível”, numa palestra transmitida pela Sociedade Filosófi-
ca Jordana na TV Internet Feeneeq.19

Em Outubro de 2019, durante uma visita ao Haram esh-
-Sharif em Jerusalém, o Cardeal Leonardo Sandri, prefei-
to da Congregação para as Igrejas Orientais, agradeceu 
à família real da Jordânia por ter organizado um encontro 
com os representantes do grande mufti e do waqf em Je-
rusalém.20

A 5 de Outubro de 2019, o vice-primeiro-ministro jordano 
Marwan Moasher participou na celebração dos 150 anos 
das escolas católicas na Jordânia, no Centro Nossa Se-
nhora da Paz, perto de Amã.21

Em Julho de 2020, o Tribunal de Cassação da Jordânia 
ordenou a dissolução do ramo jordano da Irmandade Mu-
çulmana, por esta não ter resolvido a questão do seu es-
tatuto legal no Reino.22 Em Setembro de 2020, a Frente 
de Acção Islâmica, a ala política da Irmandade Muçulma-
na, anulou a sua decisão de boicotar as eleições parla-
mentares de Novembro de 2020.23

A 7 de Outubro de 2020, o rei Abdullah concedeu hon-
ras aos académicos islâmicos pela promoção da paz e 
compreensão inter-religiosa durante a 18.ª Conferência 

Geral do Instituto Real Aal al-Bayt para o Pensamento 
Islâmico.24

Num comentário à encíclica do Papa Francisco “Fratelli 
Tutti” publicada no jornal Al Arab, o príncipe jordano Has-
san bin Talal salientou que o documento também se aplica 
ao Médio Oriente. No documento, o Papa apela a todos 
para reconhecerem que “Deus criou todos os seres hu-
manos e os fez iguais em termos de direitos, deveres e 
dignidade humana”, disse o príncipe, acrescentando: “O 
laço de fraternidade que une todas as pessoas é o verda-
deiro antídoto para todas as formas de agressão e [para] 
qualquer desejo de oprimir aqueles que pertencem a ou-
tros grupos sociais ou religiosos”.25

Os responsáveis do Conselho das Igrejas na Jordânia 
emitiram uma declaração em Outubro de 2020 em reac-
ção ao assassinato por um islamista do professor francês 
Samuel Paty, que tinha mostrado caricaturas do Profeta 
Maomé aos seus alunos, a fim de explicar o conceito de 
liberdade de expressão. O presidente francês Macron de-
fendeu mais tarde a acção do professor. A declaração do 
Conselho diz o seguinte: “Nós, responsáveis das Igrejas 
na Jordânia (...) seguimos de perto os lamentáveis acon-
tecimentos que ocorreram em França devido ao manchar 
dos símbolos religiosos islâmicos e às sucessivas reac-
ções que levaram ao assassinato do professor francês, 
e as reacções subsequentes. Por conseguinte, conde-
namos todas as tentativas de denegrir as religiões, bem 
como todos os actos de violência na nossa qualidade de 
irmãos que prestam culto”.26 O Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da Jordânia afirmou ter condenado a “publi-
cação contínua de caricaturas do Profeta Maomé sob o 
pretexto da liberdade de expressão” e quaisquer “tenta-
tivas discriminatórias e enganadoras que procurem ligar 
o Islão ao terrorismo”. O partido de oposição Frente de 
Acção Islâmica da Jordânia apelou a que o presidente 
francês pedisse desculpa pelos seus comentários e exor-
tou os Jordanos a boicotar os bens franceses.27 As lojas 
jordanas lançaram uma campanha online com o objectivo 
de boicotar produtos franceses em resposta às caricatu-
ras de Maomé que o presidente francês defendeu. Alguns 
meios de comunicação social relataram “que as grandes 
lojas retiraram leite, queijo e outros produtos franceses 
das suas prateleiras”.28 

Antes das eleições legislativas de Novembro de 2020, o 
Bispo Católico Romano e Vigário do Patriarcado Latino 
para a Jordânia, William Shomali, emitiu uma declaração 
a dizer que “adorar o Deus único e cumprir os nossos de-

JO
RD

ÂN
IA



423Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

veres religiosos anda de mãos dadas com o cumprimento 
do nosso dever nacional. Um dos princípios básicos da 
boa cidadania é votar nas urnas”. E terminou a sua de-
claração apelando a Deus para “proteger a família hache-
mita sob a liderança de Sua Majestade o rei Abdullah II 
Ben Al Hussein, proteger o Governo jordano e proteger as 
agências de segurança que zelam pela nossa segurança 
e conforto”.29 Nove dos 130 lugares na Câmara de Depu-
tados da Jordânia estão reservados para os cristãos. 

Em Novembro de 2020, o Ministério dos Negócios Estran-
geiros jordano denunciou as violações israelitas da san-
tidade da Mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, a mais recen-
te das quais permitia aos colonos israelitas mais tempo 
para estarem nas instalações do local sagrado, informou 
a agência noticiosa palestiniana WAFA. O porta-voz do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Daifallah al-Fayez, 
afirmou numa declaração, citada pela nova agência, que 
permitir a entrada de visitantes judeus israelitas no recin-
to sagrado era um “desrespeito flagrante pelo status quo 
histórico e legal, o que dá à Jordânia o direito exclusivo 
de dirigir os assuntos do recinto e organizar orações mu-
çulmanas no local”.30

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora não seja um Estado secular que concede plena 
liberdade de consciência religiosa a todos os seus cida-
dãos, a Jordânia continua a ser um país onde os membros 
das Igrejas registadas gozam de plena liberdade de culto. 
Os Cristãos também têm acesso aos escalões superiores 
do Governo. No entanto, o reino é um país muçulmano 
conservador. Existem limites sociais e legais claros para 
os ateus, agnósticos e convertidos do Islamismo, assim 
como obstáculos à evangelização. Nas franjas, existem 
problemas com o Islão radical.

A monarquia hachemita permanece um pilar do diálogo 
inter-religioso e promove activamente a coexistência pa-
cífica na Jordânia e não só. Acima de tudo, o próprio rei 
Abdullah enfatiza constantemente o papel dos Cristãos 
árabes nas sociedades do Médio Oriente. Como sinal de 
tolerância e hospitalidade, o reino abriu as suas fronteiras 
aos refugiados cristãos do Iraque e da Síria. Globalmente, 
pouco mudou durante o período em análise e as perspec-
tivas para a liberdade religiosa continuam a ser positivas. 

JORDÂNIA
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Cazaquistão1 reconhece a liberdade de 
consciência (artigo 22.º, n.º 1) e proíbe a discriminação 
por motivos religiosos (artigo 14.º, n.º 1). O apelo à violên-
cia em nome da religião também é proibido (artigo 20.º, 
n.º 3). Os grupos religiosos estrangeiros devem coorde-
nar as suas actividades com as autoridades cazaques 
(artigo 5.º, n.º 5).

A actividade religiosa no país é regida sobretudo pela Lei 
da Religião de 2011, que impõe requisitos estritos de re-
gisto e proíbe todas as actividades religiosas não regista-
das.2 No entanto, foram relatadas algumas melhorias nos 
últimos anos, sobretudo depois de o Parlamento cazaque 
ter decidido, após um ano e meio de debate, abandonar 
alterações à Lei da Religião que a teriam tornado mais 
restritiva.3

A 29 de Janeiro de 2020, o ministro da Informação e De-
senvolvimento Social, Dauren Abayev, assinou um “ro-
teiro para a liberdade religiosa” que suavizará a Lei da 
Religião. As medidas abordarão a censura, introduzirão 
avisos e reduzirão as multas impostas pelo exercício do 
direito à liberdade religiosa.4

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Segundo o Comité para os Assuntos Religiosos (CRA), o 
Cazaquistão tinha 3.770 associações religiosas regista-
das em Setembro de 2019, contra 3.715 em 2018.5

Embora pequena em número (representa cerca de 1% da 
população total),6 a Igreja Católica funciona sem restri-
ções particulares. Em 2019, publicou o seu primeiro livro 
religioso em língua cazaque.7 Através da Cáritas, a Igreja 
está também envolvida em importantes projectos sociais.8 

A Igreja permaneceu activa durante o confinamento por 
causa da COVID-19. Embora a Missa e os serviços espi-
rituais fossem prestados principalmente online, os Cató-
licos podiam ainda confessar-se e receber a Eucaristia.9 

Em Maio de 2019, as comunidades católica, ortodoxa 
e luterana assinaram um memorando que estabelece o 
Conselho de Confissões Cristãs Tradicionais, com o ob-
jectivo de ajudar as autoridades cazaques a dialogar com 
os grupos cristãos.10

Comunidades não tradicionais, como a União das Igrejas 
Baptistas, a comunidade Hare Krishna e as Testemunhas 
de Jeová, também sentiram melhorias em 2019.11

No entanto, os problemas persistem. Embora em 2018 
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tenham sido comunicados 171 casos, e 280 em 2017, fo-
ram ainda lançados 161 processos administrativos contra 
indivíduos e comunidades religiosas pelo livre exercício 
da liberdade religiosa em 2019.12

As sanções tendem a ser impostas principalmente aos 
encontros de comunidades religiosas não registadas ou 
aos encontros em locais não designados. Por exemplo, 
os membros da Igreja Protestante do Renascimento Ka-
raganda, uma comunidade religiosa não registada, foram 
multados por celebrarem um aniversário em Novembro 
de 2018.13

Entre Novembro de 2018 e Março de 2019, a polícia fez 
rusgas a quatro reuniões de congregações baptistas não 
registadas, uma em Almaty14 e três na cidade de Taraz,15 
impondo multas a alguns membros. Em Maio, Sergey 
Nurmanov, testemunha de Jeová, foi penalizado em Ta-
ranovsk por realizar encontros religiosos no endereço re-
gistado da sua organização sem antes obter autorização 
dos seus vizinhos.16

As sanções continuaram em 2020, especialmente após 
a intensificação dos controlos devido à pandemia da CO-
VID-19. O Pastor Isak Neiman recebeu um aviso por vio-
lar as medidas anti-coronavírus quando dinamizou uma 
reunião comunitária a 29 de Março, em Pavlodar. Ao mes-
mo tempo, foi multado no equivalente a quase dois me-
ses de salário por dinamizar um encontro religioso não 
registado.17

Os três líderes da Igreja Nova Vida, registada em Almaty 
– Maxim Maximov, a sua mulher Larisa e Sergei Zaikin 
–, foram condenados à revelia, em Julho de 2019, por 
exercerem influência psicológica sobre os fiéis, tendo sido 
condenados a penas de prisão até cinco anos. Os três 
vivem actualmente nos Estados Unidos. Os dois edifícios 
propriedade da Igreja foram apreendidos e foi imposta 
uma ordem de restrição a outros três.18

A 14 de Fevereiro de 2020, as autoridades municipais de 
Nur-Sultan ordenaram o confisco de um edifício perten-
cente à Igreja Presbiteriana da Graça, citando a neces-
sidade de construir um novo jardim-de-infância público. 
Além disso, apreenderam um edifício em construção para 
a Igreja Pentecostal de Agape, planeado para ser utiliza-
do como local de culto, na mesma parcela de terreno.19

O Cazaquistão censura de forma rigorosa a literatura re-
ligiosa, alegando extremismo. Em alguns casos, os tribu-
nais ordenaram a destruição de textos religiosos apesar 
de uma aparente falta de conteúdo extremista. Isto acon-

teceu em Maio de 2019, quando um tribunal de Kyzylorda 
ordenou a destruição de 29 livros muçulmanos apreendi-
dos a um livreiro, Aruzhan Omirbai, que foi multado num 
montante igual a três semanas de salário médio.20

Também em Kyzylorda, Askarbek Sarsenov recebeu a 
mesma penalização em Setembro de 2018 por colocar 
à venda 85 brochuras islâmicas sem autorização do Es-
tado. Do mesmo modo, em Kalbatau, Zairash Amanova 
foi igualmente punido por tentar vender dois livros com 
conteúdo religioso online, a destruição de um dos quais, 
Histórias Bíblicas, foi ordenada em Dezembro de 2018.21 

Os Muçulmanos tendem a ser sujeitos a controlos gover-
namentais ainda mais severos, especialmente aqueles 
que pertencem a grupos que praticam uma versão do 
Islamismo que é diferente da escola anafi oficialmente 
aceite. Vários grupos islâmicos pertencem à Sunni Hanafi 
Spiritual Administration of Muslims (SAMK), que regula as 
suas actividades, desde a nomeação de imãs até às di-
rectivas para os sermões de sexta-feira.22

São ainda impostas sanções administrativas pelo Conse-
lho Muçulmano por rezar de formas proibidas. Foi o que 
aconteceu, por exemplo, a 12 de Fevereiro de 2019, a Na-
riman Bagirov em Almaty, que foi multado no equivalente 
a um mês de salário por dizer a palavra amém demasiado 
alto.23

Falar sobre questões religiosas online ou através do 
WhatsApp tornou-se também perigoso para os Muçul-
manos. Em Agosto de 2019, oito muçulmanos salafitas 
foram para a prisão depois de um tribunal de Almaty os ter 
condenado por «propaganda de terrorismo» e incitamento 
ao «ódio» quando participaram num grupo de discussão 
do WhatsApp sobre o Islamismo. As suas penas de prisão 
variaram entre cinco anos e meio e oito anos e meio.24 Em 
Janeiro de 2020, um nono membro do grupo, Zhuldyzbek 
Taurbekov, foi condenado a sete anos de prisão, apesar 
do seu estado de saúde debilitado.25

Os serviços secretos cazaques levaram o muçulmano 
Dilmurat Makhamatov de volta ao Cazaquistão, onde foi 
condenado em Maio de 2019 a oito anos de prisão sob a 
acusação de pregação ilegal a companheiros cazaques 
através da Internet da Arábia Saudita, país onde vivia com 
a sua família há 20 anos.26 Em finais de 2018, duas outras 
pessoas, Dadash Mazhenov e Galymzhan Abilkairov, fo-
ram condenadas a mais de sete anos de prisão por terem 
colocado online as palestras de Kuanysh Bashpayev so-
bre o Islamismo.27
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Entre os grupos islâmicos não tradicionais, o Tabligh Ja-
maat, um movimento missionário banido em Fevereiro 
de 2013, continua a ser o mais afectado pela repressão. 
Desde Abril de 2020, 24 muçulmanos, a maioria dos quais 
membros deste movimento, continuam na prisão pelas 
suas crenças religiosas.28

A imprecisão de termos como “extremismo” e “terroris-
mo” tem sido criticada a nível internacional, porque são 
frequentemente utilizados para limitar e violar os direitos 
humanos, incluindo a liberdade religiosa, de expressão e 
de associação.29

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Os direitos humanos no Cazaquistão poderão melhorar 
no futuro. Numa jogada surpresa, o presidente Nursultan 

Nazarbayev demitiu-se em Março de 2019, após quase 30 
anos no poder. O seu sucessor, Kassym-Jomart Tokayev, 
é bem conhecido internacionalmente e muitos esperam 
que tome medidas decisivas no sentido de conceder mais 
direitos. Tokayev expressou publicamente o seu apoio à 
liberdade de culto e à coexistência pacífica entre diferen-
tes religiões. Contudo, mais de um ano depois de se ter 
tornado presidente, há poucos sinais de que a transição 
esperada esteja a chegar, embora a esperança de mu-
dança se mantenha.30
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República de Kiribati é um grupo de 33 atóis de coral e 
uma ilha de coral elevada no Oceano Pacífico, localizada 
a meio caminho entre o Havai e a Austrália. A capital é 
Tarawa.

A Constituição de 1979 (revista em 2013) protege a liber-
dade religiosa. Segundo o artigo 11.º (n.º 1), os grupos 
religiosos têm direito, “em público e em privado, a ma-
nifestar e propagar a [sua] religião ou crença através do 
culto, ensino, prática e observância”.1 O direito à liberdade 
religiosa pode, no entanto, ser limitado por lei (artigo 11.º, 
n.º 6, alínea a) se isso for “razoavelmente necessário no 
interesse da defesa, da segurança pública, da ordem pú-
blica, da moral pública ou da saúde pública”, desde que a 
limitação seja “razoavelmente justificável numa socieda-
de democrática”.2

Os grupos religiosos têm direito a criar, manter e gerir as 
suas próprias escolas. A instrução religiosa não é obriga-
tória nas escolas públicas3 e os pais podem decidir que os 
seus filhos não frequentem estas aulas.4

As organizações religiosas cujos membros representem 
2% ou mais da população do país devem registar-se jun-

to das autoridades. No entanto, sabe-se que as que não 
se registaram não são penalizadas por isso.5 O Governo 
continua a subsidiar organizações religiosas registadas 
pelo seu trabalho de desenvolvimento.

Como nação predominantemente cristã desde que os 
missionários britânicos e americanos chegaram no séc. 
XIX, Kiribati reconhece “Deus como o Pai Todo-Poderoso 
em quem confiamos” no preâmbulo da Constituição.6

Os Católicos representam mais de metade da popula-
ção (57%) e são predominantes nas ilhas do norte. Os 
protestantes dominam nas ilhas meridionais. Há também 
pequenos grupos de Mórmones, Adventistas do Sétimo 
Dia e Testemunhas de Jeová, bem como Muçulmanos e 
Bahá’ís.7

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Nos últimos dois anos, não foram relatados quaisquer in-
cidentes religiosos em Kiribati. O Governo local continua 
empenhado na liberdade religiosa. No entanto, o Depar-
tamento de Estado Norte-Americano observou que a tra-
dição de “apenas uma Igreja” ainda é mantida em duas 
ilhas do sul.8 Apesar disso, não foram reportadas quais-
quer tensões. 
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KIRIBATI
Por outro lado, a decisão do Governo kiribatiano de reco-
nhecer a China comunista em Setembro de 2019 poderá 
pôr em risco projectos da Igreja Católica financiados por 
Taiwan, disse o Bispo católico de Kiribati e Nauru, Koru 
Tito, numa entrevista radiofónica.9

Como muitos outros países insulares do Pacífico Sul, Ki-
ribati não tinha um único caso COVID-19 em meados de 
Setembro de 2020.10 Assim que foi declarada a pandemia 
a nível mundial, as autoridades locais apressaram-se a 
instaurar o estado de emergência11 em Março de 2020, 

fechando o país a viajantes estrangeiros para impedir a 
propagação do vírus SARS-CoV-2. Esta decisão acabou 
por levar à saída em massa da maioria dos missionários 
mórmones estrangeiros.12 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Tudo sugere que é pouco provável que o Governo venha 
a interferir no direito constitucional à liberdade religiosa.

NOTAS
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
De acordo com a Constituição1 do país, a República do 
Kosovo é “um Estado secular e é neutro em termos de 
crença religiosa” (artigo 8.º). Vale a pena referir que o tex-
to original da Constituição se refere ao modelo secular, 
shtet laik, baseado em textos franceses e turcos.2 A Cons-
tituição também protege e garante a liberdade religiosa. 
O artigo 9.º da Constituição declara que a república “as-
segura a preservação e a protecção do seu património 
cultural e religioso”. O artigo 24.º garante a igualdade de 
todos e proíbe a discriminação por motivos religiosos. O 
artigo 38.º garante a liberdade de crença, de consciência 
e de religião. Isto “inclui o direito de aceitar e manifestar 
a religião, o direito de expressar crenças pessoais e o di-
reito de aceitar ou recusar a adesão a uma comunidade 
ou grupo religioso”. O artigo 39.º consagra a protecção da 
“autonomia religiosa e dos monumentos religiosos no seu 
território”. As confissões religiosas são livres de regular 
independentemente a sua organização interna, activida-
des religiosas e cerimónias religiosas. As confissões re-
ligiosas têm o direito de estabelecer escolas religiosas e 
instituições de caridade de acordo com a presente Cons-
tituição e a Lei”.3 

A lei fundamental sobre a Liberdade Religiosa no Koso-
vo entrou em vigor a 1 de Abril de 2007.4 Curiosamen-
te, a legislação não foi preparada pelas autoridades do 
Kosovo, mas sim pela Missão de Administração Interina 
das Nações Unidas no Kosovo (UNMIK), dois anos an-
tes da declaração de independência do país. A lei ape-
nas prevê as questões mais fundamentais e reconhece 
cinco comunidades religiosas: a Comunidade Islâmica 
do Kosovo, a Igreja Ortodoxa Sérvia, a Igreja Católica, 
a Comunidade Judaica e a Igreja Protestante Evangéli-
ca (artigo 5.º, n.º 4). A lei tem sido fortemente criticada 
tanto pelas comunidades religiosas como por organiza-
ções internacionais. A falta de regulamentos claros sobre 
registo e financiamento, bem como sobre a construção 
de locais religiosos e a manutenção de cemitérios, repre-
sentam uma grande preocupação para as comunidades 
religiosas. Apesar das muitas tentativas para alterar a 
lei (a partir de 2011) e dos comentários da Comissão de 
Veneza,5 até agora não foram adoptadas quaisquer solu-
ções. A Igreja Protestante Evangélica do Kosovo e a Igre-
ja Ortodoxa Sérvia6 são particularmente críticas quanto à 
falta de acção. A Comissão de Veneza do Conselho da 
Europa publicou a sua opinião sobre a alteração da Lei 
da Liberdade Religiosa, sublinhando a necessidade de 
várias melhorias. Estas incluem o alargamento da lista 
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KOSOVO
de comunidades religiosas que “constituem o património 
histórico, cultural e social do país” de cinco grupos para 
incluir todas as outras comunidades religiosas estabele-
cidas.

A mais recente proposta7 sugere a inclusão de uma sexta 
comunidade religiosa, a Comunidade Tarikate do Kosovo 
(artigo 4.º A), bem como a possibilidade de formar novas 
comunidades religiosas com pelo menos 50 cidadãos 
adultos do Kosovo (artigo 7.º B).  

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A minúscula comunidade de católicos no Kosovo, estima-
da em 60 mil membros, concentra-se principalmente em 
Gjakova, Prizren, Klina, Janjevo e nalgumas aldeias perto 
de Peć e Vitina. Há um grande orgulho no facto de Madre 
Teresa, Santa Teresa de Calcutá, ser de origem albanesa. 
A avenida principal em Pristina e a catedral católica da 
cidade têm o nome da religiosa que ouviu o chamamento 
para se juntar à missão na igreja de Letnica, no sudes-
te do Kosovo. A canonização de Santa Teresa pelo Papa 
Francisco em 2016 foi celebrada por albaneses em todos 
os Balcãs. Durante muito tempo antes disso, os albane-
ses católicos e muçulmanos promoveram Santa Teresa 
como Mãe de todos os Albaneses.

Embora já tenham passado mais de 20 anos desde o 
conflito do Kosovo (1998-1999), o seu legado lança uma 
extensa sombra sobre as relações entre as comunidades 
étnicas e religiosas do país. De acordo com o relatório de 
2017 sobre o Kosovo da Comissão Internacional para as 
Pessoas Desaparecidas, das 4.500 pessoas desapareci-
das durante a guerra, os restos mortais de mais de 1.600 
ainda estão por encontrar.8 Entretanto, as tensões inter-
-étnicas entre albaneses e sérvios do Kosovo continuam.

Calcula-se que cerca de 400 cidadãos do Kosovo tenham 
viajado para zonas de guerra na Síria e no Iraque, o que 
torna a pequena nação dos Balcãs o contribuinte mais 
significativo da Europa em termos de proporção de com-
batentes estrangeiros para o autoproclamado Estado Is-
lâmico (Daesh).9 Em Abril de 2019, após o colapso do au-
toproclamado califado islâmico na Síria e no Iraque, 110 
kosovares regressaram ao Kosovo,10 incluindo 24 mulhe-
res que foram presas por suspeita de participarem num 
grupo terrorista.11 O Tribunal Básico de Pristina condenou 
seis arguidos por planearem ataques terroristas no Ko-

sovo, Albânia, Bélgica, França e Macedónia do Norte, in-
cluindo atentados suicidas à bomba planeados no Kosovo 
contra as tropas da KFOR, discotecas e igrejas ortodoxas 
sérvias entre Dezembro de 2017 e Junho de 2018.12

Em Maio de 2018, um grupo de cerca de 60 manifestantes 
kosovares albaneses bloqueou a estrada para uma igreja 
ortodoxa sérvia em Petrič, onde 50 sérvios estavam de vi-
sita para uma cerimónia. Um homem foi agredido durante 
o incidente.13 A 31 de Maio de 2018, a Diocese ortodoxa 
sérvia de Raška-Prizren emitiu uma declaração conde-
nando veementemente a série de incidentes que eviden-
ciam a grave deterioração da situação de segurança dos 
sérvios e da Igreja Ortodoxa no Kosovo e em Metohija. A 
diocese registou igualmente a passividade sistemática da 
polícia perante estes incidentes.14

Em Agosto de 2018, um grupo kosovar protestou perto 
do Mosteiro Ortodoxo Sérvio em Gjakov/Đakovica contra 
a anunciada visita de peregrinos e deslocados sérvios.15 

A 21 de Outubro de 2018, dois autocarros que transpor-
tavam peregrinos sérvios, incluindo deslocados do Koso-
vo, foram apedrejados a caminho dos destroços da igreja 
ortodoxa sérvia no mosteiro abandonado de Bogorodica 
Hvostanska em Studenicë/Studenica, município de Istog/
Istok.16

Em Fevereiro de 2019, a candidatura de uma mulher mu-
çulmana para integrar a Força de Segurança do Kosovo 
foi rejeitada porque ela usava um hijab.17

Em Maio de 2019, o presidente da Câmara Municipal de 
Decan declarou que não iria ceder terras contestadas a 
um mosteiro ortodoxo sérvio classificado pela UNESCO, 
apesar de uma decisão do Tribunal Constitucional do Ko-
sovo em 2016 e de pressão da União Europeia. Como 
consequência de múltiplos ataques ao longo dos anos, o 
mosteiro é agora protegido por tropas da NATO.18

Em Julho de 2019, vândalos desconhecidos destruíram 
20 sepulturas sérvias no cemitério ortodoxo de Lipljan.19  
Em Dezembro de 2019, foram vandalizadas outras nove 
sepulturas.20

Em relação à pandemia da COVID-19, havia um núme-
ro relativamente baixo de casos e mortes no Kosovo na 
altura em que escrevemos. O tratamento das medidas 
pelo Governo provocou algumas mudanças de gabinete 
em Março de 2020, incluindo a demissão do ministro do 



434  | ACN - Aid to the Church in Need

Interior porque este manifestou o seu apoio ao estabele-
cimento do estado de emergência, ao que o primeiro-mi-
nistro se opôs porque “causaria pânico desnecessário”.21

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A promoção e protecção de todos os direitos humanos 
no Kosovo é frágil e as perspectivas são terríveis. A liber-
dade religiosa tenta desenvolver-se num país onde mui-
tas comunidades étnicas e religiosas coexistiram durante 
séculos com tensões consideráveis, e está actualmente 
sob uma ameaça mais dura. A pobreza extrema, o eleva-
do desemprego, o influxo de dinheiro da Arábia Saudita 
e a pandemia ameaçam seriamente transformar uma so-

ciedade muçulmana tolerante e orientada para a Europa 
num paraíso para o extremismo islâmico. O Presidente da 
Turquia, Recep Erdoğan, que se autoproclamou protector 
do Islão nos Balcãs,22 está cada vez mais interessado em 
divulgar a sua agenda política e islamista no Kosovo. Mi-
lhões de liras turcas estão a ser utilizadas na construção 
de dezenas de novas mesquitas.23 Além disso, Ancara 
exigiu a revisão dos manuais de história do Kosovo para 
apresentar o domínio otomano de uma forma mais positi-
va. Cada vez mais, as acusações contra o Presidente do 
Kosovo, Hashim Thaçi, relacionadas com crimes de guer-
ra contra sérvios cometidos durante a guerra do Kosovo, 
suscitam ainda mais preocupações com a escalada das 
tensões religiosas e étnicas.24
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Localizado no Golfo Pérsico, o Kuwait é governado pela 
dinastia muçulmana sunita Al Sabah. A maioria dos ci-
dadãos adere ao Islamismo sunita. Contudo, existe uma 
larga minoria xiita de cerca de 30% (incluindo ahmadis e 
ismaelitas).1 Em teoria, estes gozam de todos os direitos 
políticos, mas têm experimentado um aumento do assé-
dio após a invasão norte-americana do Iraque, em 2003, 
e a revolta liderada pelos xiitas em 2011, no Barém,2 o 
que tem feito diminuir a sua representatividade.3

A comunidade estrangeira do Kuwait está estimada em 
cerca de 3,1 milhões, muito maior do que os 1,3 milhão 
que detêm a cidadania kuwaitiana.4 Entre os estrangeiros, 
os Muçulmanos, tanto sunitas como xiitas, constituem o 
maior grupo (64%).5 Seguem-se cerca de 513 mil cristãos 
e 160 mil hindus.6 Apenas oito famílias cristãs são ofi-
cialmente cidadãos kuwaitianos7 entre um total de pouco 
mais de 200 pessoas.8 Alguns bahá’ís também detêm a 
cidadania kuwaitiana. O Kuwait é um dos poucos países 
do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) com cida-
dãos cristãos.9 No entanto, apesar dos inúmeros apelos 
para permitir a naturalização de não muçulmanos,10 tal 

continua a ser impossível.11 

Sete denominações cristãs são reconhecidas oficialmen-
te: as Igrejas Católicas do rito Latino e do rito Grego, a 
Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Copta e a Igre-
ja Apostólica Arménia, a Igreja Evangélica Nacional e a 
Igreja Anglicana. Outras Igrejas gozam de reconhecimen-
to de facto.12 Não existem sinagogas e as religiões não 
abraâmicas não são aceites. Os grupos religiosos não re-
conhecidos incluem Hindus, Sikhs, Drusos, Muçulmanos 
bohra e Bahá’ís.13

A Igreja Católica é a maior denominação cristã no Kuwait. 
De acordo com fontes católicas locais, há cerca de 350 
mil católicos pertencentes a diferentes ritos.14

O Kuwait foi o primeiro membro do Conselho de Coope-
ração do Golfo a estabelecer laços diplomáticos com a 
Santa Sé, em Outubro de 1968. Contudo, demorou dois 
anos a estabelecer a Nunciatura Apostólica, que só abriu 
no país no ano 2000.15

A Constituição do Kuwait de 1962, reintroduzida em 1992 
depois da ocupação iraquiana, afirma no artigo 2.º: “A re-
ligião do Estado é o Islamismo e a lei islâmica é a princi-
pal fonte legislativa.”16 O artigo 12.º declara: “O Estado 
mantém o legado islâmico e árabe, e partilha o caminho 
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KUWEIT
da civilização e do humanitarianismo.” 

O artigo 29.º garante a igualdade: “As pessoas são iguais 
em dignidade humana e têm, aos olhos da lei, direitos e 
obrigações públicas iguais. Não será feita diferenciação 
entre elas por causa de raça, origem, língua ou religião.” 
O artigo 35.º afirma que a liberdade de crença é ilimitada: 
“O Estado protege a liberdade na observância de ritos re-
ligiosos estabelecidos por costume, desde que tal obser-
vância não entre em conflito com a moral ou perturbe a 
ordem pública.”

Apesar do que a Constituição proclama, a liberdade de 
crença e a igualdade têm os seus limites no Kuwait. O ar-
tigo 18.º da Lei n.º 51 sobre o Estatuto Pessoal,17 de 1984, 
que se baseia na sharia (lei islâmica), proíbe o casamento 
de homens não muçulmanos com mulheres muçulmanas. 
Nos termos do artigo 294.º da mesma lei, os apóstatas 
não podem herdar dos seus parentes ou cônjuge muçul-
manos.

O Kuwait também tem leis para punir indivíduos acusados 
de blasfémia. A Lei nº 19 sobre a Unidade Nacional,18 de 
2012, que emenda o artigo 111.º do Código Penal, im-
põe penalizações mais restritas. E também criminaliza a 
publicação ou emissão de conteúdo que possa ser con-
siderado ofensivo para seitas ou grupos religiosos. As 
penas incluem multas de 30.000 euros a 604.000 euros 
e penas de prisão até sete anos. Os não cidadãos que 
sejam condenados ficam sujeitos a deportação. Segundo 
a legislação da blasfémia, qualquer pessoa pode apre-
sentar acusações criminais contra um autor de material 
considerado difamatório por motivos religiosos.

Os grupos religiosos podem candidatar-se ao registo, 
mas o processo é considerado lento. O primeiro passo 
é apresentar uma candidatura ao Ministério da Awqaf e 
Assuntos Islâmicos. Se este for concedido, os candidatos 
devem solicitar a aprovação do Ministério dos Assuntos 
Sociais e do Trabalho, do Ministério do Interior e do muni-
cípio local. Para esta última etapa, os candidatos devem 
obter autorização por escrito de todos os vizinhos imedia-
tos em redor do local de culto proposto. O processo não 
é transparente, uma vez que não é comunicada qualquer 
informação sobre o estado dos registos pendentes. Além 
disso, não há recurso se o pedido for rejeitado.19

Os grupos religiosos registados estão autorizados a ar-
rendar espaços para culto. Só os cidadãos podem com-
prar terras. Os grupos registados podem trazer clérigos 
e colaboradores religiosos do estrangeiro. Nas escolas 

cristãs é proibida a catequese, embora esta possa ser en-
sinada em casas privadas ou nas instalações das igrejas. 
Nas escolas privadas a instrução islâmica é obrigatória 
para alunos muçulmanos. Isto aplica-se mesmo que só 
haja um aluno muçulmano na escola. Os alunos cristãos 
não são obrigados a frequentar a instrução islâmica.20

A lei não permite que os não muçulmanos façam proseli-
tismo entre os Muçulmanos.21 Durante o Ramadão, é proi-
bido comer, beber e fumar. Isto aplica-se também aos não 
muçulmanos. As infracções são puníveis com uma multa 
e/ou prisão durante um mês.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Junho de 2018, a pena de seis meses de prisão com 
trabalhos forçados imposta ao jornalista e activista secular 
Abdul Aziz Abdullah al-Qenaei foi alegadamente reduzida 
em quatro meses. Foi condenado num caso de blasfémia 
por “desprezo pelo Islão” e “calúnia da sharia”. Ao falar na 
Al Jazeera, Abdul tinha declarado que não existia liberda-
de no Islão e que a sharia envolvia “actos criminosos” e 
promovia o extremismo e o terrorismo.22

Em Julho de 2018, dois legisladores kuwaitianos pediram 
que uma decisão de 1966 de recusa de certidões de ca-
samento para bahá’ís fosse invertida. Ahamd Al-Fadhl e 
Khaled Al-Shatti disseram que se tratava de uma violação 
da Constituição do Kuwait, que estipula a igualdade to-
tal entre os cidadãos e que, consequentemente, a norma 
deve ser abolida.23

Em Dezembro de 2018, o Imã Sheikh Fahad Al-Kandari 
foi suspenso pelo Ministério da Awqaf e Assuntos Islâmi-
cos por “exagerar publicamente os elogios do Profeta e 
pedir a Alá que tenha misericórdia e perdão para Amna 
bint Wahab, a mãe do Profeta”.24

O Natal causa regularmente controvérsias e debates no 
Kuwait sobre se os feriados não muçulmanos devem ser 
celebrados em público. Alguns membros do Parlamento 
queixaram-se da venda de árvores e decorações de Na-
tal. Em Dezembro de 2018, a Dra. Sheikha al-Jassem, 
professora assistente de Filosofia na Universidade do 
Kuwait, participou num debate com Mohammad Al-Sada-
ni, instrutor de língua árabe e operador de televisão. Al-
-Sadani explicou que a celebração do Natal, mesmo como 
uma prática cultural sem qualquer significado religioso, é 
prejudicial para a identidade kuwaitiana. Pelo contrário, a 
Dra. al-Jassem argumentou que a identidade do Kuwait 
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é inclusiva e não proíbe a celebração das festas natalí-
cias.25 A académica e activista dos direitos humanos, que 
foi ela própria acusada de blasfémia em 2016,26 acrescen-
tou que a identidade do Kuwait é dinâmica e está sempre 
em evolução. 

Em Janeiro de 2019, a professora de Direito Público Fa-
tima Al Matar fugiu para os Estados Unidos depois de ter 
sido acusada de “insultar Deus”.27 Ao explicar porque é 
que era atacada, disse: “Fui encaminhada para o Minis-
tério Público por causa de um tweet, acusaram-me de 
blasfémia, insulto a Deus e uso indevido de um telefo-
ne! Enviaram-me para julgamento porque pedi a Deus 
um Ferrari e igualdade de direitos! Já não suporto uma 
sociedade abominável e hipócrita. Já não acredito numa 
pátria que prende ridiculamente o seu povo”. Na altura 
da redacção deste relatório, a sua conta no Twitter não 
estava activa.28

Em Abril de 2019, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos 
Últimos Dias anunciou que recebeu o reconhecimento ofi-
cial do Kuwait. Estima-se que cerca de 300 mórmones 
vivem e trabalham no Kuwait.29 Mais tarde, durante a sua 
visita em Junho de 2019, o Ancião Quentin L. Cook do 
Quórum dos Doze Apóstolos encontrou-se com líderes do 
Governo do Kuwait para expressar gratidão, em nome da 
Primeira Presidência da Igreja, pelo reconhecimento.30 

Em Junho de 2019, três cristãos kuwaitianos entraram 
com um processo contra o Xeque Othman al-Khamees 
por “alimentar a tensão sectária”. O seu advogado, Hani 
Hussain, disse que a queixa veio depois de al-Khamees 
afirmar que os Muçulmanos não podem usar roupas com 
imagens da cruz ou do diabo, a menos que estejam num 
“lugar insultuoso como as peúgas”.31 Em 2015, este clé-
rigo salafita de linha dura foi proibido de pregar em mes-
quitas devido às suas opiniões anti-xiitas, que publicava 
regularmente nas redes sociais.32

Em Julho de 2019, as autoridades prenderam várias pes-
soas por terem aparentemente feito comentários ofensi-
vos sobre Deus e o Profeta Maomé num vídeo que se 
tornou viral nas redes sociais. O Departamento Geral de 
Relações Públicas e Meios de Comunicação Social do 
Ministério do Interior prometeu acção legal sem excep-
ções.33

Em Agosto de 2019, um activista iraniano foi preso depois 
de ter sido acusado pelo advogado Bashar Al-Nasser de 
fazer comentários blasfemos. Na comunicação social, Al-
-Nasser tinha colocado fotografias suas com uma actriz 

enquanto estava no hospital. Alegadamente terá pedido à 
atriz: “Por favor, se fores para o céu, pede a Alá que me 
admita lá”.34

Em Dezembro de 2019, um cidadão indiano foi preso por 
ter colocado um comentário depreciativo contra o culto 
islâmico. Aneesh Dharmarajan tinha mencionado na sua 
página do Facebook o seu apoio à alteração da lei da ci-
dadania indiana.35 Foi acusado de responder a um crítico 
de forma depreciativa, rebaixando o culto islâmico.36

Na sequência dos comentários do presidente francês 
Emmanuel Macron sobre o Islamismo e do seu apoio à 
liberdade de expressão, as cooperativas kuwaitianas de-
cidiram boicotar os produtos franceses. Em Setembro de 
2020, no início do julgamento de pessoas detidas em li-
gação com os mortíferos ataques do Charlie Hebdo de 
2015, Macron criticou o “separatismo islamista” em Fran-
ça, acrescentando que “o Islamismo é uma religião que 
está hoje em crise em todo o mundo, não estamos ape-
nas a vê-lo no nosso país”.37 Após a decapitação de um 
professor francês, Samuel Paty, o presidente francês dis-
se que os cartoons e desenhos não serão repudiados, su-
blinhando a tradição francesa de secularismo.38 Paty tinha 
mostrado as caricaturas de Maomé do Charlie Hebdo na 
sua classe, consideradas blasfemas pelos Muçulmanos.

Em Março de 2002, após o surto da pandemia da CO-
VID-19, as autoridades kuwaitianas ordenaram o encer-
ramento de todos os locais de culto. Foram impostas 
restrições sanitárias, incluindo o distanciamento social. 
Durante o Ramadão (23 de Abril a 23 de Maio), foi ins-
taurado um recolher obrigatório de 16 horas, até 28 de 
Maio.39

Em Junho, as restrições foram aliviadas em certas áreas, 
permitindo a reabertura de algumas mesquitas.40 Após 
quatro meses de encerramento, todas as mesquitas rea-
briram em Julho de 2020 para permitir orações para as 
celebrações do Eid al-Adha (30 de Julho).41

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa no Kuwait continua a ser limitada à 
liberdade de culto. As tensões regionais entre sunitas e 
xiitas têm-se repercutido no país e têm tido um impacto 
na sua minoria xiita. Embora a igualdade religiosa seja 
reconhecida na Constituição, os não muçulmanos são 
efectivamente penalizados pelas leis, cultura e costumes 
sociais do país. A catequese cristã é proibida nas esco-
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las, um homem não muçulmano não pode casar com uma 
mulher muçulmana, os não muçulmanos podem ser mul-
tados ou presos por não terem conseguido manter o jejum 
do Ramadão e a ameaça de acusações de blasfémia con-
tinua a ser uma possibilidade constante.

KUWEIT
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República Popular Democrática do Laos é um estado 
comunista de partido único. A liberdade religiosa e de 
crença está consagrada na Constituição1 e nas leis do 
Laos.

A Constituição de 1991, revista em 2015, descreve 
detalhadamente os direitos das pessoas, incluindo a 
liberdade religiosa (artigo 9.º). Na prática, contudo, o 
estatuto da liberdade religiosa no Laos é em muitos 
aspectos semelhante ao do seu país vizinho, o Vietname, 
sem dúvida por causa da proximidade entre os dois 
partidos comunistas no poder.

O sistema pode ser descrito como pedido e concessão, em 
que as organizações religiosas procuram a permissão das 
autoridades estatais para realizarem certas actividades 
e as autoridades seculares por sua vez concedem ou 
recusam os seus pedidos. Por exemplo, o artigo 43.º da 
Constituição garante o “direito e a liberdade de acreditar 
ou não na religião, desde que não sejam contrários às 
leis”. E os artigos 8.º e 9.º contêm limitações vagas a 
este direito, tais como a proibição de “todos os actos que 

criem divisão e discriminação entre grupos étnicos” e 
“religiões e classes de pessoas”. Estas disposições “têm 
sido utilizadas para justificar a interferência do Estado nas 
actividades dos grupos religiosos”.2 No cerne do quadro 
legal laociano que rege a religião está o que se poderia 
chamar de “alcance governamental excessivo”, no qual 
os funcionários públicos gozam de uma autoridade 
literalmente ilimitada para regular questões religiosas.3 

Ao mesmo tempo, porém, durante o período em análise, 
parece ter havido algumas melhorias mensuráveis, 
na medida em que a liberdade religiosa é agora mais 
respeitada na lei e na prática.

Para além da Constituição, a religião no Laos é regulada 
por certas leis. Em 2002, foi adoptado o Decreto 92 sobre 
Gestão e Protecção das Actividades Religiosas. Este foi 
substituído a 16 de Agosto de 2016 pelo Decreto 315.4 As-
sinado pelo primeiro-ministro Thongloun Sisoulith, o novo 
decreto parece ter o potencial de melhorar a liberdade re-
ligiosa se for plenamente compreendido e implementado 
pelos funcionários locais. 

O Decreto 315 introduziu melhorias relativamente ao 
Decreto 92, incluindo a atribuição a todas as religiões 
do mesmo estatuto na lei, tornando os regulamentos 
governamentais mais coerentes e transparentes, e 
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LAOSdefinindo mais claramente os procedimentos através dos 
quais os grupos religiosos podem obter o reconhecimento 
oficial.5

No entanto, ambos os decretos pressupõem que o Estado 
continua e deve continuar a controlar os assuntos religiosos 
do país. Por exemplo, o Decreto 315 confere poderes 
abrangentes ao Ministério do Interior para regular todos os 
aspectos da vida religiosa. Oficialmente, o decreto exige 
que os grupos religiosos procurem a aprovação prévia do 
ministério para quase tudo o que desejem fazer, tal como 
estabelecer congregações em novos distritos, modificar 
estruturas existentes, construir novas instalações de culto 
e organizar encontros religiosos. Ainda mais invasiva é 
a exigência de que, pelo menos uma vez por ano, os 
grupos religiosos apresentem ao Ministério do Interior 
os seus planos para todas as actividades programadas. 
Além disso, devem submeter os nomes dos seus líderes 
aos escritórios centrais e locais do ministério para 
“estudo, consideração e aprovação”, bem como obter 
a aprovação do ministério para actuarem em múltiplas 
províncias. Além disso, o artigo 5.º (n.º 2) do Decreto 315 
dá ao Governo poderes abrangentes para supervisionar 
a governação interna e a doutrina de uma organização 
religiosa, uma vez que cabe aos funcionários do ministério 
determinar se os grupos religiosos são “coerentes com o 
núcleo da religião, os seus preceitos religiosos e os seus 
ensinamentos religiosos”.6

Globalmente, o Decreto 315 dá ao Ministério do Interior 
autorização geral para “restringir as actividades religiosas 
que entendam estar em desacordo com os costumes 
locais, políticas nacionais, estabilidade nacional, ambiente 
ou unidade entre grupos religiosos e étnicos”.7  

O Governo reconhece quatro grupos religiosos: Budistas, 
Cristãos, Muçulmanos e Bahá’ís.8 Entre os grupos 
cristãos, as autoridades concederam reconhecimento 
administrativo apenas à Igreja Católica, à Igreja Evangélica 
do Laos e à Igreja Adventista do Sétimo Dia.9

No Laos, a filiação religiosa tende a seguir os limites 
étnicos. Cerca de 55% da população é etnicamente Lao 
e a maioria destes seguem o Budismo Theravada.10 A 
influência cultural budista é tal que, na prática, os monges 
e os pagodes budistas não estão sujeitos às mesmas 
restrições que os membros de outras religiões e outros 
locais de culto. A nível nacional, o Sangkharat, o Supremo 
Patriarca do Budismo no Laos, mantém laços próximos 

com os líderes políticos do país. 

A comunidade que enfrenta os mais duros desafios à 
liberdade religiosa parece ser a comunidade protestante, 
que constitui menos de 1% da população. A perseguição 
também afecta as 48 minorias étnicas do país, que 
constituem cerca de 45% da população. A perseguição 
em curso aos Protestantes ocorre sobretudo em aldeias 
remotas. A conversão ao Cristianismo pode provocar 
reacções hostis de outros laocianos, que muitas vezes 
vêem os Cristãos como agentes “alienígenas” do 
imperialismo ocidental. Muitos cristãos pertencem à 
minoria étnica Hmong, que apoiou os EUA contra as 
forças comunistas durante a Guerra do Vietname.11 Para 
preservar a “harmonia” e evitar distúrbios públicos, as 
autoridades governamentais tendem a ser duras com 
os Cristãos, forçando periodicamente os convertidos 
recentes a declarar a sua lealdade aos antepassados e 
espíritos animistas. Contudo, as atitudes dos funcionários 
locais e da população variam muito de uma província para 
outra e as políticas mais repressivas são implementadas 
em áreas mais isoladas.12

Tendo em conta a contínua vulnerabilidade dos 
Protestantes à perseguição, uma contribuição recente 
encorajadora para o quadro legal do país é a promulgação 
da Lei da Igreja Evangélica pelo Governo central a 19 de 
Dezembro de 2019. A lei dá formalmente aos Cristãos o 
direito de realizarem cultos, pregarem em todo o país e 
manterem relações e comunicações com outros cristãos 
fora do Laos.13 Combinada com as características 
positivas do Decreto 315, a Lei da Igreja Evangélica tem 
o potencial de reduzir restrições arbitrárias e maus-tratos 
aos protestantes, uma vez que as autoridades locais 
sejam informadas das suas disposições.14 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Fevereiro de 2020, uma missão de averiguação ao 
Laos do Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacio-
nal do Departamento de Estado Norte-Americano e da Co-
missão Americana da Liberdade Religiosa Internacional 
(USCIRF)15 encontrou provas de que as condições para 
a liberdade religiosa tinham melhorado um pouco durante 
o período em análise. Embora o Decreto 315 exija que 
todas as organizações religiosas se registem junto das 
autoridades, esta disposição não é aplicada com rigor, 
dando “espaço para muitos grupos religiosos não regis-
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tados funcionarem”. Além disso, parece ter havido menos 
detenções e encarceramentos relacionados com alega-
das violações dos regulamentos religiosos. Em 2019, de 
acordo com a delegação dos EUA, “não houve relatos de 
que o Governo central tivesse efectuado tais detenções, 
embora houvesse vários casos a nível local”.16

Esta aparente melhoria parece reflectir as características 
mais positivas do Decreto 315 e da Lei da Igreja Evan-
gélica. A fim de implementar estas medidas a nível local, 
líderes da Igreja e ONG como o Institute for Global En-
gagement (IGE) sediado nos EUA estão a trabalhar com 
o Ministério do Interior e a Frente Lao para a Construção 
Nacional, realizando seminários para tornar as medidas 
mais amplamente conhecidas. Ao mesmo tempo, a divul-
gação é alegadamente “lenta e inconsistente”.17

Não obstante a melhoria do ambiente, o período em aná-
lise assistiu a inúmeros ataques locais a membros de 
minorias religiosas, particularmente cristãos. Em Agosto 
de 2018, por exemplo, um grupo de cristãos foi detido na 
província de Khammoune por realizar um serviço religioso 
sem uma licença.18 Em Setembro de 2018, sete membros 
da Igreja Evangélica do Laos foram detidos na província 
de Champassack.19 Em Novembro de 2018, um gover-
nador regional do norte do Laos emitiu um ultimato a 20 
famílias cristãs para deixarem a sua aldeia no prazo de 
um mês ou iriam para a prisão. Pelo menos cinco famí-
lias abandonaram a sua fé para poderem permanecer na 
aldeia.20 No início de 2020, “14 pessoas de três famílias 
cristãs de etnia Hmong foram expulsas das suas casas na 
aldeia de Tine Doi, na província de Luang Namtha, no nor-
te, por se recusarem a renunciar às suas crenças cristãs”. 
As suas casas foram então demolidas”.21

As minorias étnicas e religiosas na província de 
Savannakhet, no Laos ocidental, também têm continuado 
a enfrentar maus-tratos particularmente persistentes e 
graves. Em Novembro de 2018, quatro cristãos, incluindo 
uma avó idosa, foram presos por realizarem um culto sem 
autorização no Distrito de Vilabouly.22 Em Dezembro de 
2018, sete cristãos foram presos após o seu culto de Natal 
ter sido considerado ilegal na aldeia de Nakanong, tendo 
as autoridades destruído o seu palco e o seu sistema de 
som.23 Em Abril de 2019, a polícia prendeu e agrediu um 
homem cristão em Savannakhet e alegadamente forçou-o 
a renunciar à sua fé.24 Também em Abril, três cidadãos 
norte-americanos foram detidos no Laos por suspeita 
de “disseminação de bíblias e material cristão sem a 
aprovação do Governo”. O grupo foi mais tarde libertado e 

deportado para a Tailândia 10 dias após a sua detenção.25 

Em meados de Março de 2020, um pastor protestante foi 
preso por realizar um serviço religioso na aldeia de Kalum 
Vangkhea. Não foi dada qualquer explicação oficial para a 
detenção, mas a UCANews relatou que “é provável” que 
o pastor tenha sido preso com o pretexto de ter quebrado 
as regras de distanciamento social relacionadas com a 
COVID. Condenado a seis meses de prisão, o pastor não 
foi autorizado a ver a sua família.26

Durante o período abrangido pelo relatório, várias 
comunidades religiosas minoritárias, incluindo católicos 
e bahá’ís, renovaram com sucesso o seu registo 
governamental de acordo com os procedimentos previstos 
no Decreto 315, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia 
registou-se com sucesso pela primeira vez. O estatuto 
de registo da Igreja Evangélica do Laos continuava a ser 
pouco claro em Novembro de 2019.27 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O Decreto 315, a Lei da Igreja Evangélica e a aparente 
intenção do Governo de estabilizar e regularizar o tra-
tamento das minorias religiosas sugerem que a liberda-
de religiosa no Laos está numa trajectória algo positiva. 
Pode-se esperar cautelosamente que esta tendência se 
mantenha nos próximos anos. No entanto, conseguir que 
os funcionários locais a nível das aldeias se conformem 
às novas medidas é um enorme desafio e provavelmente 
levará muitos anos. Consequentemente, as minorias étni-
cas e religiosas em áreas remotas podem esperar enfren-
tar perseguições periódicas e talvez mesmo graves num 
futuro próximo.

Além disso, embora as medidas recentes representem 
uma melhoria, o enquadramento do Governo para tratar 
de assuntos religiosos continua a ser fundamentalmen-
te problemático, porque consagra e legitima um nível 
extenso e invasivo de controlo externo sobre assuntos 
religiosos, incluindo sobre a governação interna das co-
munidades religiosas. O Governo continua a ser lento no 
reconhecimento de grupos religiosos não registados e as 
melhorias que ocorreram dependem demasiado das rela-
ções pessoais que as comunidades religiosas individuais 
cultivaram com determinados funcionários estatais e não 
de uma reforma estrutural sistemática.

LA
OS
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O Laos pode muito bem continuar a gozar de uma liberda-
de religiosa um pouco maior nos próximos anos, mas as 
melhorias a que tem assistido até agora são limitadas, frá-
geis e incertas, pelo que requerem um acompanhamento 
atento para que possam ser sustentadas e expandidas. 

LAOS
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Os Cristãos constituem a maior comunidade religiosa (90%) 
no Reino do Lesoto. Em termos de política estatal, não exis-
tem “requisitos estabelecidos para o reconhecimento de 
grupos religiosos [...]. A maioria dos grupos religiosos regis-
tam-se, mas não há penalização para aqueles que não o 
fazem”.1 Aqueles que se registam estão isentos de imposto 
sobre o rendimento. 

Cerca de 83% das escolas primárias do Lesoto e 66% das 
escolas secundárias são propriedade de Igrejas e por elas 
geridas.2 A Constituição permite aos estudantes optarem 
por não participar em aulas religiosas, mas nenhum esco-
lheu essa opção.3

Os professores são pagos pelo Estado, que também esta-
belece o programa curricular a aplicar em todas as escolas. 
O artigo 13.º (secção 3) da Constituição do Lesoto declara 
que nenhum estudante é “obrigado a receber instrução reli-
giosa ou a participar ou assistir a qualquer cerimónia religio-
sa” sem o seu consentimento.4

Os patronos das escolas denominacionais são principal-
mente a Igreja Católica, a Igreja Anglicana e a Igreja Evan-
gélica do Lesoto. A Igreja Anglicana é a terceira maior de-

nominação do país. Algumas escolas são também geridas 
pela Igreja Metodista. O Lesoto introduziu o ensino básico 
gratuito no ano 2000. Foram construídas várias escolas es-
tatais novas, em alguns casos substituindo escolas deno-
minacionais. Contudo, a grande maioria das escolas estão 
ainda nas mãos da Igreja.

O Lesoto é uma monarquia constitucional e o Rei Letsie III 
é o chefe de Estado. A Constituição de 1993 (revista em 
2018) garante direitos humanos e liberdades fundamentais 
(artigo 4.º, secção1), incluindo a liberdade de consciência, 
liberdade de expressão e liberdade de não ser discrimina-
do, independentemente da raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou outra opinião.5 O artigo 13.º (secção 1) 
é dedicado à liberdade individual de consciência e declara 
explicitamente que estas protecções incluem “liberdade de 
pensamento e de religião, liberdade de mudar a sua religião 
ou crença e liberdade para, sozinho ou em comunidade, em 
público como em privado, manifestar e propagar a sua reli-
gião ou crença através do culto, do ensino, da prática e da 
observância”. A liberdade de associação, que também se 
aplica aos encontros religiosos, é descrita em pormenor no 
artigo 16.º.

A Igreja Católica ajudou a fundar o Partido Nacional da Ba-
sutolândia (agora chamado Partido Nacional do Basotho) 
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LESOTO
em 1959, enquanto o Partido do Congresso da Basutolân-
dia está alinhado com a Igreja Protestante.6 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Alguns membros do clero anglicano têm mostrado descon-
tentamento com o Bispo Adam Mallane Taaso, bispo da 
Diocese do Lesoto, por causa do seu envolvimento na polí-
tica. O mais recente incidente data de Dezembro de 2018, 
quando o bispo entregou um prémio à MoAfrika FM, uma 
estação de rádio com sede em Maseru.7 Contudo, o Rev. 
Maieane Khaketla já tinha escrito em 2015 ao Arcebispo 
Thabo Cecil Makgoba da Cidade do Cabo, primaz da Igreja 
Anglicana da África Austral, para se queixar sobre o assun-
to.8

Com excepção do acima referido, não houve mudanças ins-
titucionais particulares ou eventos importantes que tivessem 
dificultado a liberdade religiosa. No clima liberal do país, os 
grupos religiosos são livres de trabalhar sem impedimentos 
para aprofundar a fé dos seus fiéis. 

Em Fevereiro de 2020, o país foi atingido por um escândalo 

político. O primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Thabane, 
foi acusado de assassinar a sua ex-mulher, Lipolelo Thaba-
ne, em Junho de 2017.9 O primeiro-ministro partiu imediata-
mente para a África do Sul para procurar “cuidados médicos 
de emergência”.10 Sob pressão, acabou por se demitir em 
Maio de 2020.11 A acusação está igualmente a investigar o 
papel que a terceira esposa de Thabane, Maesaiah Thaba-
ne, possa ter desempenhado neste assassinato.12 Uma vez 
que o casal celebrou o seu matrimónio numa cerimónia ca-
tólica, o resultado do julgamento pode ter consequências 
canónicas para eles13 e o seu casamento pode ser conside-
rado inválido de acordo com o cânone 1090.14

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não foram noticiadas violações à liberdade religiosa no país 
nos últimos anos. No entanto, o Lesoto é um dos países 
mais pobres do mundo e tem sido afectado pela seca perió-
dica.15 Onde quer que a pobreza prevaleça, as tensões por 
motivos religiosos não estão longe. A este respeito, não é 
certo que as boas relações entre religiões se mantenham, 
especialmente se as pressões sociais aumentarem.

NOTAS
1  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Lesoto”, Report on International Religious Freedom for 2018, Departamento de 
Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/lesotho/ (acedido a 21 de Fevereiro de 2020).

2  Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, “Lesotho”, op. cit.

3  Ibid.

4  Lesotho 1993 (rev. 2018), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Lesotho_2018?lang=en (acedido a 21 de Agos-
to de 2020).

5  Ibid.

6  James N. Amanze, “Christianity and politics in Southern Africa 1960-2013, in Companion to Christianity in Africa, editado por Elias Ki-
fon Bongmba, Nova Iorque e Abingdon, Oxon: Routledge. pp. 393–394, https://books.google.ca/books?id=9pZACwAAQBAJ&pg=PA393&redir_es-
c=y#v=onepage&q&f=false (acedido a 21 de Agosto de 2020).
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE RELI-
GIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
No seu preâmbulo, a Constituição da Letónia defi-
ne o país como “Estado democrático, socialmente 
responsável e nacional [. . .] baseado no Estado de 
direito e no respeito pela dignidade e liberdade hu-
manas; reconhece e protege os direitos humanos 
fundamentais e respeita as minorias étnicas”. E ter-
mina com as palavras: “Deus, abençoa a Letónia.””1

O artigo 99.º da Constituição da Letónia garante 
“liberdade de pensamento, consciência e religião”, 
bem como a separação entre a Igreja e o Estado.2 
Os limites a estas liberdades são quaisquer actos 
que ameacem “a segurança pública, o bem-estar, 
a moral” e os direitos dos outros. Além disso, “po-
dem também ser impostas restrições à expressão 
de crenças religiosas” (artigo 116.º). A liberdade de 
expressão é garantida e “a censura é proibida” (ar-
tigo 100.º).

O Estado protege e apoia o casamento, definido 
como “uma união entre um homem e uma mulher”, 
bem como “a família, os direitos dos pais e os direi-
tos da criança” (artigo 110.º).

A Lei das Organizações Religiosas garante e define 
o direito à liberdade religiosa, incluindo a liberdade 
de escolher, mudar e expressar crenças religiosas 
(artigo 2.º, n.º 2),3 e reconhece o direito dos pais e 
tutores de educarem os seus filhos de acordo com 
as suas crenças religiosas (artigo 5.º, n.º 3). 

A lei também regulamenta o registo das organiza-
ções religiosas (artigo 5.º). Embora o Governo não 
obrigue um grupo religioso a registar-se, a lei con-
cede inúmeros direitos e privilégios aos grupos re-
ligiosos registados. Isto inclui o estatuto de pessoa 
jurídica que lhes permite possuir propriedades (arti-
go 16.º) e realizar transacções financeiras, além da 
atribuição de benefícios fiscais aos doadores.4

Os grupos religiosos registados são autorizados 
a realizar actividades religiosas em hospitais, pri-
sões e unidades militares (artigo 14.º, n.º 5). Com o 
acordo do Governo local, são também autorizados a 
realizar serviços religiosos em locais públicos, como 
por exemplo parques e praças públicas (artigo 14.º, 
n.º 3).

Para se registar, um grupo religioso deve ter pelo 
menos 20 membros com mais de 18 anos de ida-
de inscritos no registo populacional (artigo 7.º, n.º 



449Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

RELIGIÃO

LET
ÓN

IA 

LETÓNIA 

 Área

64,573  Km2

PIB per capita

25,064 US$

População

1,892,993
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
35.6

Outras

82.0%
Cristãos

0.8%
3.1%
Ateus

14.1%
Agnóstico

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021
1). O Ministério da Justiça pode recusar um pedi-
do se o registo de um grupo religioso representar 
uma ameaça aos direitos humanos, à democracia 
ou à segurança pública (artigo 8.º, n.º 2). Os mis-
sionários estrangeiros apenas podem receber auto-
rização de residência, realizar reuniões ou procurar 
atrair novos convertidos se forem convidados por 
grupos religiosos locais (artigo 14.º, n.º 4). As or-
ganizações registadas devem apresentar relatórios 
anuais das suas actividades ao Ministério da Justiça 
(artigo 14, n.º 7).

Com base no currículo aprovado pelo Ministério da 
Educação, a educação religiosa cristã pode ser dis-
ponibilizada nas escolas públicas (artigo 6.º, n.º 2) 
por professores evangélicos luteranos, católicos, or-
todoxos, velhos crentes e baptistas, se houver pelo 
menos 10 alunos interessados (artigo 6.º, n.º 3). Nas 
escolas públicas que servem as minorias nacionais, 
a educação religiosa nessa fé também pode ser dis-
ponibilizada (artigo 6.º, n.º 4). A educação religiosa 
e ética é financiada pelo orçamento do Estado (arti-
go 6.º, n.º 5).

É considerado crime o incitamento ao ódio, inimiza-
de, ameaça ou violência nacional, étnica, racial ou 
religiosa.5

Em 2016, o Ministério da Justiça propôs uma lei que 
proíbe o véu islâmico completo e outras coberturas 
faciais em público,6 e em 2017 o Conselho de Mi-
nistros deu o seu apoio à lei.7 Contudo, em 2017, a 
Comissão de Direitos Humanos emitiu um parecer 
opondo-se à legislação e esta nunca chegou a uma 
primeira análise no Parlamento.8 O abate de animais 
segundo os rituais halal e kosher são permitidos, 
mas requerem atordoamento pós-corte.9

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Agosto de 2020, o Conselho das Comunidades 
Judaicas da Letónia instou o Parlamento a rever a 
proposta de lei de restituição e compensação de 
bens apreendidos à comunidade judaica letã duran-
te a Segunda Guerra Mundial e a ocupação sovié-
tica.10 

Em resposta a um inquérito dos meios de comuni-
cação social, o Serviço de Segurança do Estado da 
Letónia afirmou que não tinha havido nenhum pro-

cesso criminal por incitamento ao ódio ou inimizade 
religiosa.11 No entanto, um investigador da Universi-
dade Rīga Stradiņš disse que há sinais de alguma 
intolerância contra os Muçulmanos, bem como de 
anti-semitismo, nas plataformas dos meios de co-
municação social.12 Mesmo assim, os líderes judeus 
e muçulmanos sentiram que as suas comunidades 
eram livres de praticar as suas religiões e não se 
sentiram ameaçados ou discriminados.13

Os dados sobre crimes de ódio na Letónia não foram 
disponibilizados à Organização para a Segurança e 
Cooperação na Europa para inclusão nos seus rela-
tórios sobre crimes de ódio para 2018.14 No quinto 
relatório de monitorização sobre a Letónia, a Comis-
são Europeia contra o Racismo e a Intolerância não 
levantou quaisquer preocupações sobre crimes de 
ódio ou incidentes motivados por preconceitos rela-
cionados com a religião.15 

De acordo com a Fundação para a Investigação Po-
lítica, Económica e Social (SETA), “em comparação 
com os três anos anteriores, a Letónia não teste-
munhou um forte aumento das atitudes islamofóbi-
cas em 2018. Nenhum ataque físico a indivíduos ou 
organizações foi relatado em 2018”.16 A SETA não 
incluiu a Letónia no seu Relatório de Islamofobia de 
2019.17

As restrições aos encontros religiosos públicos de-
vido à pandemia do coronavírus em 2020 resulta-
ram na suspensão dos serviços. A abordagem às 
restrições na Letónia foi descrita como “elevada” 
(em comparação com “muito elevada”, “moderada”, 
ou “baixa”) porque os encontros religiosos públicos 
foram suspensos, mas os locais de culto foram aber-
tos para orações privadas.18

Em Setembro de 2018, o Papa Francisco encon-
trou-se com funcionários letões em Riga, no âmbito 
de uma digressão pelo Báltico. O pontífice falou da 
“maternidade da Letónia”, demonstrada na promo-
ção feita pelo país de “estratégias verdadeiramente 
eficazes centradas na família”.19

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Parece não ter havido restrições governamentais 
novas ou um aumento nas restrições à liberdade re-
ligiosa durante o período em análise e a situação 

LETÓNIA
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geral da sociedade mantém-se igual. É provável que 
a situação continue estável para as várias comuni-
dades religiosas da Letónia.LET
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Há aproximadamente o mesmo número de Muçulmanos 
sunitas e de Muçulmanos xiitas no Líbano (cerca de 30% 
cada, com pequenas percentagens de alauítas e ismae-
litas). Os Cristãos representam aproximadamente 35,1% 
da população, a maior percentagem de cristãos no mundo 
árabe.

Existem 18 comunidades religiosas registadas oficial-
mente: cinco grupos muçulmanos (xiitas, sunitas, drusos, 
alauítas e ismaelitas), 12 grupos cristãos (maronitas, orto-
doxos gregos, católicos gregos, católicos arménios, orto-
doxos arménios, ortodoxos siríacos, católicos sírios, assí-
rios, caldeus, coptas, protestantes evangélicos e católicos 
romanos), e judeus. Bahá’ís, Budistas, Hindus, vários gru-
pos protestantes, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias não são oficialmente reconhecidos.

Os dados demográficos estão no centro da vida política 
do país. As mudanças demográficas têm grandes implica-
ções políticas. Por esta razão, não foi realizado qualquer 
censo desde 1932. Os grupos confessionais que estão 
em declínio demográfico temem o que poderia acontecer 
à sua representação política se fossem conhecidos os nú-

meros reais.

O Líbano é uma república parlamentar que não tem reli-
gião oficial, mas formalmente não é um Estado secular. 
O sistema político é confessional e reserva os postos po-
líticos mais elevados às várias comunidades, de acordo 
com critérios bem definidos: a presidência da república 
cabe a um cristão maronita, a presidência do conselho de 
ministros cabe a um muçulmano sunita e a presidência 
do Parlamento cabe a um xiita. As comunidades religio-
sas estão representadas no Parlamento de acordo com 
quotas fixas. Apenas uma deputada independente não 
confessional, Paula Yacoubian,1 foi eleita nas eleições de 
2018. Juntamente com quatro outros deputados, Yacou-
bian demitiu-se alguns dias após a explosão do porto de 
Beirute em Agosto de 2020.2

A Constituição do Líbano prevê a liberdade religiosa.3 De 
acordo com o artigo 7.º, “todos os Libaneses são iguais 
perante a lei”. O artigo 9.º afirma que “a liberdade de cons-
ciência é absoluta”. E refere ainda: “Ao assumir as obri-
gações de glorificar Deus, o Altíssimo, o Estado respeita 
todas as religiões e salvaguarda a liberdade de exercer 
os ritos religiosos sob a sua protecção, sem perturbar a 
ordem pública. E também garante o respeito pelo sistema 
de estatuto pessoal e interesse religioso das pessoas, in-



453Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

RELIGIÃO

LÍB
AN

O

LÍBANO

 Área

10,452 Km2

PIB per capita

13,368 US$

População

6,019,795
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
31.8

58.8%
Muçulmanos

35.1%
Cristãos

Agnóstico
2.9%

1.1%
Outras

2.1%
Budistas

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021
dependentemente dos seus diferentes credos.”

O artigo 10.º diz: “A educação é livre desde que não per-
turbe a ordem pública, não infrinja a moral e não afecte a 
dignidade de qualquer religião ou credo. Os direitos das 
comunidades a estabelecerem as suas próprias escolas 
privadas não podem ser violados, desde que cumpram 
os requisitos gerais definidos pelo Estado em relação à 
educação pública.”

O Código Penal libanês criminaliza a blasfémia e os in-
sultos contra o nome de Deus e as práticas de qualquer 
religião. A conversão de uma religião para outra é legal, 
mas os convertidos podem enfrentar uma forte resistência 
social.4

As questões do foro pessoal da lei privada (como por 
exemplo casamento, parentalidade, heranças) são trata-
das nas jurisdições separadas de cada uma das 18 comu-
nidades religiosas reconhecidas pelo Estado (12 cristãs, 
cinco muçulmanas e uma judia). Cada comunidade pos-
sui a sua própria jurisdição e gere as suas próprias orga-
nizações de assistência social e instituições educativas. 
Contudo, certas comunidades religiosas no Líbano (Yazi-
dis, Bahá’ís, Budistas e Testemunhas de Jeová) não são 
legalmente reconhecidas e por isso não têm direitos en-
quanto grupos institucionais. Os membros destes grupos 
são ainda assim autorizados a realizar livremente os seus 
ritos religiosos. Em vez disso, são obrigados a declara-
rem-se como membros de grupos religiosos reconhecidos 
nos registos governamentais, a fim de garantir que o seu 
casamento e outros documentos de estatuto pessoal per-
manecem legalmente válidos. No entanto, estão autoriza-
dos a realizar livremente os seus ritos religiosos.

Os membros de comunidades religiosas não reconhe-
cidas, ou aqueles que possam querer ter um casamen-
to civil, têm de o fazer no estrangeiro. Mas, quando isto 
acontece, a lei relativa ao seu casamento e os seus efei-
tos são os do país onde o casamento civil foi celebrado. 
Esta é uma questão em debate e tem havido repetidas 
tentativas por parte de alguns grupos da sociedade civil e 
grupos de direitos humanos no sentido de pressionar para 
a adopção oficial do casamento realizado no estrangeiro. 
Os casamentos civis são raros devido a dificuldades ad-
ministrativas e legais e, quando acontecem, são notícia 
de primeira página.5

O Líbano tem o maior rácio do mundo de endividamento 
em relação ao PIB. A taxa de câmbio para o dólar ameri-
cano atingiu novos picos: 10.000 libras libanesas por dó-

lar em Julho de 2020,6 quando anteriormente a média era 
de cerca de 1.500.7 Embora a taxa de desemprego tenha 
sido estimada em 25% em Novembro de 2019,8 acredita-
-se que o desemprego tenha afectado mais de um terço 
da população activa em Novembro de 2020.9

O Líbano tem o maior número de refugiados sírios per 
capita do mundo, com um número estimado em 1,5 mi-
lhões. Acolhe também mais 18.500 refugiados da Etiópia, 
Iraque, Sudão e outros países, bem como mais de 200 mil 
refugiados palestinianos sob o mandato da Agência das 
Nações Unidas de Assistência aos Refugiados e Obras 
Públicas (UNRWA).10 O elevado número de refugiados 
causa tensão e angústia entre as comunidades cristãs, 
que receiam que a sua proporção continue a diminuir em 
comparação com a dos muçulmanos.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Num país onde a política e a religião estão estreitamente 
interligadas, o direito à liberdade religiosa depende da po-
lítica interna, que em grande medida depende das acções 
de elementos regionais e internacionais mais vastos.

A 17 de Outubro de 2019 começaram as manifestações 
anti-governamentais em massa contra o establishment 
político. O anúncio de novos impostos – principalmente 
um “imposto WhatsApp”, que teria afectado muitos liba-
neses que utilizam serviços de mensagens e chamadas 
de voz para se manterem em contacto com familiares no 
estrangeiro – foi o catalisador do descontentamento so-
cial, económico e político. As manifestações continuaram 
a acontecer durante meses sem se chegar a qualquer 
solução adequada e sustentável. A instabilidade do país 
aprofundou-se e as tensões aumentaram. As medidas im-
postas para enfrentar a pandemia da COVID-19 exacer-
baram estas questões. 

A 4 de Agosto de 2020, Beirute foi abalada pela explosão 
de 2.750 toneladas de nitrato de amónio armazenado no 
porto da cidade, que causou 203 mortes, 6.500 feridos e 
deixou 300 mil pessoas desalojadas.11 

No final de 2020, o país chegou a um beco sem saída 
político. O antigo primeiro-ministro Saad Hariri tinha-se 
demitido em Outubro de 2019, em resultado de protestos 
em massa. Em Janeiro de 2020, Hassan Diab foi desig-
nado primeiro-ministro, mas foi forçado a demitir-se em 
Agosto de 2020, na sequência da explosão de Beirute. 
O embaixador libanês na Alemanha, Mustapha Adib, foi 
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então nomeado primeiro-ministro. Mas menos de um mês 
depois, a 26 de Setembro de 2020, também ele se demi-
tiu, incapaz de formar um governo devido à forte oposição 
dos principais grupos xiitas, Hezbollah e Amal. Estes úl-
timos foram principalmente contra o seu plano de formar 
um governo composto por especialistas independentes 
em vez de ministros escolhidos com base na sua filiação 
confessional. Acima de tudo, opuseram-se a abrir mão do 
Ministério das Finanças, um ministério fundamental.12

O presidente libanês Michel Aoun acabou por escolher o 
antigo primeiro-ministro Saad Hariri a 22 de Outubro de 
2020 para liderar um novo governo, quase um ano após a 
sua demissão. Na altura em que escrevemos, ainda não 
havia governo formado. Entretanto, Hassan Diab perma-
neceu como primeiro-ministro interino.

Grupos cristãos não maronitas, que incluem, entre outros, 
ortodoxos siríacos, católicos sírios e caldeus, renovaram 
as suas críticas ao Governo após as eleições parlamen-
tares de Maio de 2018 porque tinha feito poucos progres-
sos na implementação do objectivo do Acordo de Taif de 
eliminar o sectarismo político. E exigiram que o Governo 
privilegiasse “perícia e competência”. Juntos, os cristãos 
não maronitas conseguiram apenas um dos 64 assentos 
cristãos no Parlamento. Além disso, a Liga Síria exigiu 
uma maior representação dos cristãos não maronitas e 
ortodoxos não gregos no Governo, no Parlamento e nos 
altos cargos públicos.13

Em Julho de 2018, Charbel Khoury foi brevemente deti-
do e interrogado pelo Gabinete de Crimes Cibernéticos 
das Forças de Segurança Interna por publicar uma piada 
sarcástica no Facebook sobre os milagres médicos reali-
zados por São Charbel, uma figura religiosa venerada por 
muitos no Líbano. Khoury teve de assinar uma promessa 
de não utilizar a sua conta no Facebook durante um mês 
e de não criticar ou fazer troça das religiões.14

Em Agosto de 2018, a jornalista Joy Slim do Al-Akhbar 
escreveu um artigo a descrever o seu interrogatório pelo 
Gabinete de Crimes Cibernéticos e foi convocada a fim 
de explicar uma piada que tinha feito sobre a função de 
Charbel Khoury. No seu artigo, Slim descreve, entre ou-
tras coisas, como os funcionários do Gabinete lhe pergun-
taram se tinha sido baptizada, porque só alguém habitado 
por “espíritos do diabo” escreveria piadas sobre religião.15 

Os casos de blasfémia e insultos à religião são abrangi-
dos pelos artigos 473.º e 474.º do Código Penal libanês 
de 1943, segundo os quais qualquer pessoa que “depre-
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cie” o nome de um deus ou religião pode ser presa entre 
um mês a vários anos.16

Em Agosto de 2018, o Cardeal Patriarca Bechara Boutros 
al-Rahi, chefe da Igreja Maronita, acolheu o presidente 
suíço Alain Berset, juntamente com os líderes religiosos 
cristãos e muçulmanos do Líbano, na residência patriar-
cal de Verão no norte do Líbano. Os líderes comprome-
teram-se a trabalhar para a paz na região e a assegu-
rar o regresso “digno” dos refugiados às suas pátrias. O 
Cardeal al-Rahi sublinhou que “esta presença de altos 
dignitários muçulmanos e cristãos reflecte claramente a 
singularidade do Líbano como país de convergência e de 
diálogo inter-religioso”.17 

A 26 de Setembro de 2018, durante o seu discurso na 
Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, o presidente 
Michel Aoun reiterou o seu desejo de “fazer do Líbano um 
centro internacional para o diálogo de religiões, culturas 
e raças”.18 

Em Janeiro de 2019, Tripoli Mufti Malek Shaar reuniu-se 
com uma delegação de 27 membros da Associação de 
Diálogo para a Reconciliação e a Vida, com membros de 
12 países e de diferentes religiões. Numa declaração, ex-
plicou porque se encontrou com o Rabino Alex Goldberg, 
referindo que “o nosso problema é com os judeus que 
ocupam al-Quds [Jerusalém] e as terras na Palestina, Lí-
bano, Síria e vizinhança”.19

Em Fevereiro de 2019, pouco depois de ter sido nomea-
da ministra do Interior, Raya Al Hassan, disse numa en-
trevista televisiva que estava aberta à discussão sobre o 
reconhecimento do casamento civil.20 Embora tenha rece-
bido o apoio de algumas figuras políticas, incluindo Walid 
Jumblatt, líder do Partido Socialista Progressivo maiorita-
riamente druso, os seus comentários foram criticados por 
outros políticos e clérigos, e organizações cristãs e mu-
çulmanas. A Dar al-Fatwa, a mais alta autoridade sunita 
muçulmana do Líbano, rejeitou a ideia, dizendo que o ca-
samento civil contradiz a sharia.21 Sheikh Malik Al-Sha’ar, 
mufti para o norte do Líbano e a cidade de Trípoli, também 
se opôs à proposta, referindo que uma fatwa (decisão re-
ligiosa muçulmana) de 2013 tinha declarado que aqueles 
que pediam o casamento civil já não eram muçulmanos.22

Em Maio de 2019, os principais líderes políticos e religio-
sos do Líbano assistiram ao funeral estatal do patriarca 
maronita, o Cardeal Nasrallah Boutros Sfeir. O Xeque Ab-
dul Latif Daryan, grande mufti dos muçulmanos sunitas do 
Líbano, descreveu Sfeir como “um modelo de moderação, 
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abertura, sabedoria, diálogo, amor e coexistência entre 
Muçulmanos e Cristãos”.23

Em Agosto de 2019, os organizadores do Festival Interna-
cional Byblos cancelaram um concerto da banda de rock 
indie libanesa de renome internacional Mashrou’ Leila, a 
fim de “evitar derramamento de sangue e manter a segu-
rança e estabilidade”. Os líderes religiosos tinham acusa-
do o grupo de “ofender os valores religiosos e humanos e 
insultar as crenças cristãs”. Vários deputados libaneses, 
bem como cidadãos privados, ameaçaram usar de violên-
cia se o concerto prosseguisse. A controvérsia tinha a ver 
com um post no Facebook em que uma imagem transpu-
nha o rosto da diva pop Madonna para uma imagem da 
Virgem Maria.24

De acordo com o capítulo sobre o Líbano no 2019 Interna-
tional Religious Freedom Report do Departamento de Es-
tado norte-americano, em Setembro de 2019, as Forças 
de Segurança Interna questionaram o membro sénior do 
Conselho da Comunidade Judaica Semaria Bihar sobre a 
identidade dos visitantes das sinagogas e cemitérios ju-
deus.25

O Conselho da Comunidade Judaica relatou actos de 
vandalismo nos cemitérios judaicos de Beirute e Sidon 
(Saida). Em Novembro de 2019, um relatório mostrou 
explicitamente como os trabalhos na estrada em Sidon 
resultaram na queda e destruição de múltiplas sepultu-
ras.26 Além disso, é relatado que a comunidade judaica 
enfrentou problemas na obtenção de material para os 
seus ritos religiosos devido a uma proibição nacional de 
comercialização de bens israelitas, especialmente porque 
os agentes aduaneiros são circunspectos em relação às 
importações com escrita hebraica.27

Em Dezembro de 2019, xiitas manifestaram-se em Beiru-
te depois de um vídeo controverso ter sido colocado nas 
redes sociais mostrando um indivíduo sunita a insultar 
figuras políticas e religiosas xiitas. O autor do vídeo, Sai-
dawi, pediu mais tarde desculpas pela sua publicação.28

Após alguma agitação nas redes sociais, o Governador 
de Beirute, Ziad Chehib, ordenou a remoção de uma es-
cultura de arte cúbica do centro de Beirute, a fim de evitar 
quaisquer confrontos violentos devido à sua semelhança 
com a Estrela de David.29

De acordo com um relatório do Barómetro Árabe de 2019, 
a piedade religiosa declinou no Líbano durante a última 
década. Enquanto 44% se descreviam como “religiosos” 
em 2010, este número caiu para 24% em 2018. No en-

tanto, o apoio a um maior papel dos líderes religiosos na 
política libanesa cresceu.30 Relativamente à intolerância 
para com os vizinhos de uma religião diferente, o relatório 
concluiu que, enquanto em 2010, 5% disseram não gostar 
muito ou não gostar de ter como vizinhos membros de 
uma religião diferente, o número era de 21% em 2018.31

Em Junho de 2020 houve sérias preocupações quanto à 
viabilidade da rede de escolas privadas católicas. Numa 
carta aberta dirigida ao presidente libanês Michel Aoun, o 
responsável do secretariado-geral das escolas católicas, 
Pe. Boutros Azar, destacou a terrível situação financeira 
enfrentada por estes estabelecimentos de ensino estra-
tégicos. O Pe. Azar atribuiu o problema à “negligência do 
Estado”, que causou “um desafio geral para o sector da 
educação privada, que proporciona a escolaridade a mais 
de dois terços dos alunos no Líbano (710 mil alunos, con-
tra 260 mil no ensino público)”.32

Em Novembro de 2020, o protocolo de assistência às fa-
mílias da Residence des Pins, em Beirute, foi assinado 
numa cerimónia simbólica. Esta ajuda de emergência, 
concedida pela França às famílias libanesas, assume a 
forma de apoio parcial ou total à escolarização de 9.000 
alunos em 45 escolas com um currículo francês, num total 
de 5 milhões de euros para o ano 2020-2021. A cerimónia 
ocorreu na presença de cerca de 30 directores de escolas 
e congregações da rede francófona, incluindo o Pe. Bou-
tros Azar.33

Em Julho de 2020, o Patriarca al-Rahi apelou ao Líbano 
para que mantivesse a sua neutralidade face aos conflitos 
regionais.34 Isto causou alvoroço, principalmente por par-
te dos partidos xiitas, que o acusaram de traição. Não é 
raro que o Hezbollah ou os seus aliados acusem os seus 
críticos de traição contra o Estado, ou de serem sionis-
tas ou espiões. Muitos libaneses, de diferentes filiações 
confessionais, vieram em defesa do patriarca nas redes 
sociais, colocando o seu patriotismo acima da sua filiação 
confessional.35

Em meados de Outubro de 2020, na sequência das ma-
nifestações pelo primeiro aniversário do movimento de 
protesto iniciado a 17 de Outubro de 2019, o Patriarca 
al-Rahi, no seu sermão de domingo, pediu aos líderes po-
líticos que deixassem de atrasar as negociações a fim de 
formar um novo Governo. Chegou mesmo a culpar a clas-
se política pela crise financeira e pelo impasse político do 
país: “Tirem as mãos do Governo e libertem-no. Vocês 
são responsáveis pelo crime de mergulhar o país na pa-
ralisia total, para além das implicações da pandemia do 
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coronavírus”, acrescentando que “ninguém está inocente 
da hemorragia (financeira) do Líbano”.36

O Arcebispo ortodoxo grego Elias Audi também criticou 
fortemente os políticos. “O número de ministérios e os no-
mes de ministros e quotas” são “ainda mais importantes 
(para os políticos) do que o destino do Líbano e dos Liba-
neses”, disse ele.37

No final de Outubro de 2020, após as orações de sex-
ta-feira, manifestantes protestando contra o presidente 
francês Emmanuel Macron por este defender o direito 
de se publicar caricaturas vistas como ofensivas para o 
Islamismo dirigiram-se para a residência do embaixador 
francês. Alguns deles brandiram bandeiras islamistas a 
preto e branco.38

Em Novembro de 2020, o Patriarca al-Rahi apelou a uma 
maior colaboração entre Cristãos e Muçulmanos. Disse 
que, numa altura em que o mundo se vê confrontado com 
ferocidades desumanas e repetidas atrocidades islamis-
tas internacionais, tais como decapitar pessoas inocentes 
invocando insultuosamente o nome de Deus, era essen-
cial evitar o clima de “conflito entre religiões” e abraçar o 
caminho da colaboração entre Cristãos e Muçulmanos.39

Devido à COVID-19, o Líbano impôs um confinamento em 
Março de 2020. No início de Junho, as igrejas e mesqui-
tas foram autorizadas a reabrir parcialmente a 30% da 
sua capacidade.40 No final de Julho, as restrições foram 
reimpostas durante duas semanas, resultando no encer-
ramento dos locais de culto.41 Em meados de Outubro 

de 2020, as autoridades impuseram um confinamento de 
uma semana, incluindo locais de culto, em certas regiões 
do país.42

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O papel desempenhado pelo Hezbollah é crucial no pro-
cesso de desbloquear o impasse político e, espera-se, na 
procura de uma saída para uma situação social e econó-
mica desastrosa. Num ano, o Líbano passou por múltiplas 
crises. Primeiro veio a agitação social e os protestos em 
Outubro de 2019, ainda sem resultados concretos. Se-
guiu-se a crise da COVID-19, com os seus tremendos 
custos sociais e financeiros. Finalmente, Beirute viveu 
uma explosão devastadora a 4 de Agosto de 2020, que 
atingiu um bairro predominantemente cristão com maio-
res repercussões colaterais para essa comunidade. 

Vários factores – diferentes níveis de emigração e taxas 
de natalidade – alteraram a composição confessional do 
país. O resultado é que os Cristãos estão a diminuir em 
número. Esta evolução terá provavelmente um impacto 
fatal no seu papel político e no seu poder.

A estreita ligação da liberdade religiosa com a política na-
cional e internacional tem um forte impacto nas perspec-
tivas de pleno gozo do direito fundamental à liberdade de 
pensamento, consciência e religião. As perspectivas são 
particularmente negativas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Segundo a Constituição da Libéria, Igreja e Estado são 
separados. Todos têm direito à “liberdade de pensamen-
to, consciência e religião” (artigo 14.º)1 e a igualdade de 
tratamento é garantida a todos os grupos religiosos. O 
artigo 18.º defende a igualdade de oportunidades para to-
dos os cidadãos liberianos, “independentemente do sexo, 
credo, religião, origem étnica, local de origem ou filiação 
política”.2

As organizações religiosas, incluindo os grupos mis-
sionários, são obrigadas a registar-se. O registo dá-lhes 
vantagens fiscais, bem como o direito de comparecerem 
em tribunal como “uma entidade única”.3 Os grupos religi-
osos autóctones não têm de se registar junto das autori-
dades, uma vez que estão sujeitos à lei consuetudinária. 

O programa curricular das escolas públicas disponibi-
liza “educação religiosa e moral não sectária” e abrange 
tradições religiosas e valores morais.4 As escolas privadas, 
muitas das quais são geridas por organizações cristãs ou 
islâmicas, recebem apoio financeiro do Estado.

A Libéria foi fundada por escravos americanos libertados 
e reinstalados em África.5 Os Cristãos constituem o maior 

grupo religioso, mas não é raro que algumas pessoas 
combinem práticas religiosas. A sociedade liberiana é 
amplamente tolerante em relação à religião. O Conselho 
(Protestante) Liberiano de Igrejas e o Conselho Nacion-
al Muçulmano da Libéria representam as duas maiores 
comunidades religiosas. Os grupos religiosos na Libéria 
vivem geralmente em paz uns com os outros, uma práti-
ca encorajada e defendida por muitos dos políticos li-
berianos. O actual presidente do país, George Weah, é 
descrito por especialistas como um metodista cristão que 
apela à “harmonia entre religiões”.6 O Governo liberiano 
apoia a comunidade muçulmana institucional e financei-
ramente, ajudando os peregrinos a viajar até Meca para o 
Hajj. Em 2019, um número total de 335 liberianos viajar-
am para a Arábia Saudita (o número mais elevado até ag-
ora para celebrar o Hajj),7 100 dos quais receberam ajuda 
financeira do Governo.8 Em Março de 2018, o presidente 
George Weah nomeou dois cristãos como conselheiros 
religiosos para o seu novo Governo. Os líderes de organ-
izações muçulmanas queixaram-se de que estes consel-
heiros controlariam, em vez de facilitarem, o acesso ao 
presidente.9

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Apesar da situação positiva da liberdade religiosa, foram 



459Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

LIB
ÉR

IA

RELIGIÃO

Christians
 Área

111,369 Km2

PIB per capita

753 US$

População

5,103,853
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
35.3

Christians

Agnóstico
1.8%

39.4%
Religiões tradicionais

42.5%
Cristãos

16.1%
Muçulmanos Outras

0.2%

LIBÉRIA

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021
noticiados alguns incidentes menores no país. Em Março 
de 2019, um liberiano muçulmano de 21 anos convertido 
ao Cristianismo teve de fugir do país depois de a sua casa 
ter sido incendiada. O jovem teme represálias se regres-
sar à Libéria.10

A Rede de Mulheres Muçulmanas Liberianas manifes-
tou preocupação pelo facto de algumas delas não serem 
autorizadas a usar o hijab nas escolas ou nos locais de 
trabalho. A organização apelou ao Governo para que as-
segure que as mulheres muçulmanas possam usar o véu 
“sem impedimentos”.11 A Fundação do Património Nacio-
nal Muçulmano da Libéria também apelou ao Governo 
para que preste atenção a dois ataques alegadamente 
cometidos contra missões muçulmanas no país. A orga-
nização disse que iria realizar uma investigação antes de 
chegar a “qualquer conclusão”.12

A 17 de Setembro de 2019, um incêndio deflagrou numa 
escola islâmica perto da capital Monróvia, matando 27 
pessoas, incluindo muitas crianças.13 Apesar de se ter dito 
que foi causado por um problema eléctrico, a comunida-
de muçulmana local pediu uma investigação exaustiva e 
credível.

Após a adopção de medidas anti-COVID-19, a Conferên-
cia Episcopal Católica da Libéria (CABICOL) manifestou 
a sua preocupação com o número crescente de violações 
dos direitos humanos por parte das várias agências de 
segurança do país, sublinhando a importância de agir 
dentro dos limites da lei.14

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
É muito provável que a actual atmosfera de tolerância 
religiosa na Libéria continue no futuro. A liberdade 
religiosa é defendida pelas instituições governamentais, 
pelos principais partidos políticos do país e pelas suas 
comunidades religiosas. 

Porém, a situação económica está a piorar e nos últimos 
dois anos têm tido lugar protestos civis em massa após 
o júbilo inicial resultante da eleição do presidente Weah. 
Os manifestantes acusam o presidente de corrupção em 
relação a vários escândalos, bem como de má gestão da 
economia. Estes desafios representam um risco para a 
estabilidade social e política nos próximos anos.15
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Desde a queda do regime de Muhammar Kadafi em 2011, 
a Líbia tem estado mergulhada em permanente convul-
são. A violência voltou a irromper após as eleições de Ju-
nho de 2014 e em Dezembro de 2015, um governo pro-
visório, o Governo do Acordo Nacional, foi formado sob 
uma iniciativa liderada pelas Nações Unidas e foi reco-
nhecido como a única autoridade legítima na Líbia.

O Marechal de Campo Khalifa Haftar, responsável do 
Exército Árabe Nacional Líbio, tornou-se mais tarde chefe 
de um Governo separado de facto numa grande parte do 
leste da Líbia, com Tobruk como sua base.1 É o princi-
pal adversário político de Fayez El-Sarraj, responsável do 
Conselho Presidencial da Líbia, que exerce a presidência 
do Governo do Acordo Nacional e controla uma parte re-
lativamente pequena do território da Líbia, tendo Trípoli 
como sua base.2

As tensões entre as principais facções acabaram por de-
generar numa série de confrontos militares, levando a 
uma guerra civil com dimensões regionais mais vastas. 

Grupos extremistas violentos e organizações terroristas, 
incluindo o Daesh, utilizaram os conflitos internos, o vá-

cuo de poder pós-Kadafi e a inacção governamental para 
expandir a sua influência na Líbia. Partes do território per-
manecem fora do controlo de qualquer um dos governos.

No meio de protestos violentos devido à deterioração das 
condições de vida e à corrupção, o Governo da Líbia se-
diado em Tobruk, sob Khalifa Haftar, demitiu-se a 14 de 
Setembro de 2020. Desde então, o Exército Árabe Na-
cional Líbio é representado por Aguila Saleh Issa. Dois 
dias mais tarde, Fayez al-Sarraj, chefe e primeiro-ministro 
do Governo de Acordo Nacional, com sede em Trípoli, 
anunciou que se demitiria do seu cargo até ao final de 
Outubro de 2020. Acabou por abandonar o cargo a 5 de 
Fevereiro de 2021.3 O seu sucessor é Mohamed Yunus 
al-Menfi. 

Desde 2011, a Líbia é governada sob uma Constituição 
temporária, a Declaração Constitucional provisória pro-
mulgada pelo Conselho Nacional de Transição a 3 de 
Agosto de 2011, revista a 13 de Março de 2012. A Decla-
ração afirma que o Islamismo é a religião do Estado e que 
a sharia (lei islâmica) é a principal fonte de legislação. O 
Estado garante aos não muçulmanos a liberdade de pra-
ticarem a sua religião (artigo 1.º).4 O artigo 6.º promove a 
igualdade de todos os líbios perante a lei.5 A Declaração 
proíbe qualquer forma de discriminação com base na reli-



461Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

LÍB
IA

RELIGIÃO

ChristiansChristians

LÍBIA

Outras
0.58%

Cristãos
0.52%

98.9%
Muçulmanos

 Área

1,676,198 Km2

PIB per capita

17,882 US$

População

6,662,173
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
N.D.

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021
gião ou seita. Esta é a primeira vez que a liberdade religio-
sa é constitucionalmente protegida desde 1969, quando o 
falecido ditador Kadafi tomou o poder. O projecto da nova 
Constituição (2017)6 reconhece a sharia islâmica como a 
única fonte de legislação e não garante quaisquer outros 
aspectos da liberdade religiosa e de crença.7

Embora a Declaração Constitucional proíba qualquer 
forma de discriminação com base na religião, a luta em 
curso entre governos rivais restringiu a aplicação efectiva 
da Constituição provisória. As leis pré-revolução que res-
tringem a liberdade religiosa continuam a ser aplicadas e 
ocorrem todos os tipos de discriminação.8 Os não muçul-
manos estão sujeitos a restrições e proibições legais. Os 
artigos 289.º, 290.º e 291.º do Código Penal da Líbia cri-
minalizam o insulto, o ataque e difamação da religião, es-
pecialmente da religião estatal.9 É proibida a informação 
por parte de não muçulmanos que possa ofender os Mu-
çulmanos ou ameaçar a estrutura social do país. Insultar 
o Islão ou o Profeta Maomé, bem como “instigar a divi-
são”, são puníveis com uma pena máxima de morte.10 

Até recentemente, a Igreja Católica dirigia uma série de 
centros caritativos e educativos, entre eles hospitais, es-
colas e lares para deficientes, e milhares de jovens líbios 
frequentavam escolas católicas.11

A educação religiosa islâmica é obrigatória nas escolas 
estatais, bem como nas instituições educativas privadas. 
Outras formas de educação religiosa não são disponibili-
zadas nos estabelecimentos de ensino. 

Embora limitado, existem vários locais de culto não islâ-
micos no país. A maioria dos cristãos estrangeiros são 
imigrantes africanos subsarianos, trabalhadores católicos 
filipinos estrangeiros, alguns imigrantes coptas egípcios, 
e outros residentes estrangeiros da Europa. Há alguns 
anglicanos, bem como ortodoxos gregos e russos, e cris-
tãos não denominacionais.

A maioria da população judaica deixou o país entre 1948 e 
1967. A partir de 2004, deixou de haver judeus na Líbia.12

Os não muçulmanos estão restringidos no seu direito de 
culto e há também restrições ao clero estrangeiro, que 
deve solicitar vistos ou autorizações de residência de um 
ano.

A Igreja Católica está presente em várias partes da Líbia 
através de três Administrações Apostólicas e uma Prefei-
tura Apostólica. Em 2017, o Papa Francisco nomeou o 
Bispo George Bugeja OFM como Vigário Apostólico de 
Trípoli.

O Ministério das Doações (Waqf) e dos Assuntos Islâ-
micos é responsável pelo culto islâmico na Líbia, com 
autoridade sobre mesquitas, clero e práticas religiosas, 
assegurando a sua conformidade com os regulamentos 
governamentais.13 Este organismo fornece aos imãs os 
textos dos seus sermões, que muitas vezes contêm as-
suntos de natureza política e social.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os salafitas madkhali, muçulmanos sunitas ultra-con-
servadores, estão a ganhar importância no país. Estão 
a desempenhar um papel activo em grupos armados e 
tornaram-se um factor decisivo nos conflitos políticos em 
curso. Rejeitam firmemente qualquer tipo de diversidade 
religiosa ou cultural.14

Em Maio de 2018, o Ministério do Interior integrou a Força 
de Dissuasão Especial Rada (Radaa), um grupo armado 
salafita alinhado com o Governo de Acordo Nacional.15 
A Rada é nomeadamente responsável pela detenção e 
prisão de pessoas acusadas de violação da lei islâmica, 
incluindo alguns acusados de feitiçaria. 

Dada a precária situação de segurança e a falta de con-
trolo sobre o território, a Líbia tornou-se um refúgio para 
os traficantes de seres humanos. Migrantes e refugiados 
entram no país na esperança de fazer a travessia para a 
Europa. Muitos acabam por ir parar a centros de detenção 
geridos por milícias. Os Cristãos têm dito que estão mais 
expostos à violência física, agressão sexual e violação do 
que outros migrantes e refugiados nestas instalações.16 
Um relatório de campo da Refugees International concluiu 
que os refugiados cristãos eram tratados pior do que os 
refugiados muçulmanos. Uma mulher cristã etíope disse 
que escondiam as suas cruzes “porque a polícia líbia que 
trabalha em [centros de detenção] não apreciava os Cris-
tãos”.17

Várias milícias armadas gerem centros de detenção para 
migrantes e refugiados. Pessoas presas e detidas por 
estes grupos por alegadamente violarem a lei islâmica 
atestam ter sido torturadas e abusadas.18 De acordo com 
a Middle East Concern, um grupo de defesa dos direi-
tos cristãos, os apóstatas são severamente punidos em 
áreas onde as milícias islâmicas actuam como força poli-
cial de facto.19

Numa entrevista em Fevereiro de 2020, o Bispo Buge-
ja disse que “a Igreja Líbia está presente, não escondi-
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da”.20 Embora muitos cristãos tenham fugido da Líbia 
após 2011 e 2014, a Igreja Católica permaneceu. Estima-
-se que os Católicos sejam cerca de 3.000 num país de 
sete milhões,21 referiu o Bispo Bugeja, mas muitos estão 
a emigrar. A Igreja local inclui outro sacerdote em Trípoli, 
três frades menores em Benghazi, duas comunidades de 
Irmãs de Madre Teresa, “um total de oito religiosas que 
são voluntárias em duas instituições governamentais [...] 
alojando deficientes mentais”. Os seus esforços são pro-
fundamente apreciados”.22 

O Vicariato de Trípoli tem apenas uma igreja, dedicada 
a São Francisco, que foi confiscada após a revolução 
de 1969, juntamente com outras igrejas. Actualmente, é 
“atribuída mas não propriedade da Igreja”.23 A catedral de 
Trípoli24 foi transformada na Mesquita Jamal ‘Abdel-Nas-
ser, na Praça da Argélia. Em Benghazi encontra-se uma 
segunda igreja dedicada a Maria Imaculada.25

Depois do Daesh ter entrado no país e atacado proprie-
dades da Igreja, as comunidades católicas continuaram 
a prestar culto em locais que não os edifícios da Igreja.26

Após o surto da pandemia da COVID-19, as mesquitas e 
outros locais de culto foram encerrados, reabrindo ape-
nas em Outubro de 2020. Os fiéis voltaram a rezar com 
certas condições, que incluíam o uso de uma máscara 

facial, respeitando o distanciamento social e limitando a 
assistência a metade dos níveis pré-coronavírus.27 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Teoricamente garantida pela Constituição temporária da 
Líbia, a liberdade religiosa é limitada na prática, embora 
tenha vindo a deteriorar-se nos últimos anos. Uma preo-
cupação importante é a proibição de facto do proselitismo 
e as penas severas que essa proibição implica.

Durante o período em análise, tem havido um recru-
descimento dos assassinatos de membros de minorias 
religiosas, especialmente cristãos. Relacionado a isso, 
organizações islâmicas extremistas ligadas ao Governo 
de Acordo Nacional ganharam influência tanto no terreno 
como nos círculos políticos. Além disso, devido às divi-
sões políticas e à falta de um governo unificado, os gru-
pos extremistas estão a expandir-se, exercendo controlo 
sobre algumas regiões do país.

O tratamento desumano de migrantes e refugiados, prin-
cipalmente subsarianos e cristãos, na Líbia é motivo de 
grande preocupação. Globalmente, não há perspectivas 
de melhoria em matéria de direitos humanos, incluindo a 
liberdade religiosa ou de crença. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O Liechtenstein é uma monarquia constitucional he-
reditária com uma forma democrática e parlamentar 
de Governo encabeçada pelo Príncipe do Liechtens-
tein (artigo 2.º).1 

A Constituição garante a liberdade de crença e cons-
ciência (artigo 37.º, n.º 1), expressão (artigo 40.º), 
associação (artigo 41.º), e reunião (artigo 41.º), bem 
como a igualdade de direitos perante a lei (artigo 
31.º, n.º 1). A Igreja Católica é a “Igreja do Estado” e 
como tal “goza de plena protecção do Estado”, mas 
as outras religiões têm direito a “praticar os seus 
credos e a realizar serviços religiosos” (artigo 37.º, 
n.º 2). Os direitos civis e políticos não dependem da 
crença religiosa, nem a crença religiosa pode permi-
tir que as pessoas negligenciem as suas obrigações 
civis (artigo 39.º).

Não existe nenhuma lei que obrigue os grupos re-
ligiosos a registarem-se junto das autoridades es-
tatais. Os grupos religiosos têm liberdade para es-
tabelecer associações privadas, para as quais é 
obrigatório um registo comercial. Caso se registem 

como tal, são elegíveis a receber financiamento pú-
blico para uma variedade de actividades, incluindo a 
disponibilização de educação religiosa nas escolas.2

A educação religiosa é obrigatória nas escolas pú-
blicas primárias e secundárias.3 Nas escolas primá-
rias, é obrigatória a educação católica ou protestan-
te. Apesar disso, os pais podem pedir isenção ao 
Gabinete de Educação. Também é disponibilizada 
educação islâmica nas escolas primárias (apesar 
de não ser obrigatória). As comunidades religiosas 
disponibilizam professores para o ensino religioso 
católico, protestante reformado e islâmico, e o Ga-
binete de Educação paga os seus salários, no todo 
ou em parte.4

Nas escolas secundárias, pais e alunos podem es-
colher a educação religiosa, podendo optar por au-
las de religião católica, que o Governo financia e a 
comunidade religiosa católica organiza. Em alterna-
tiva, podem escolher aulas gerais sobre religião e 
cultura apresentadas de uma perspectiva sociológi-
ca.5

O Holocausto está incluído no currículo geral das 
escolas públicas; são realizados debates e fóruns 
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LIECHTENSTEIN 
no Dia Internacional da Memória do Holocausto.6

O Código Penal do Liechtenstein proíbe o incitamen-
to ao ódio ou à discriminação dos grupos religiosos 
ou indivíduos, a recusa em servir uma pessoa ou 
grupo de pessoas com base na filiação religiosa e a 
participação como membro em qualquer associação 
que pretenda promover a discriminação dos grupos 
religiosos ou indivíduos.7

O abate de animais sem atordoamento também é 
proibido por lei, o que torna ilegal o ritual de abate 
de animais para obtenção de carne kosher e halal 
(artigo 20.º, n.º 1 e 2).8

Em 2017, o Comité dos Direitos Humanos das Na-
ções Unidas (UNHRC) questionou os laços estrei-
tos entre o Estado e a Igreja Católica e manifestou 
a sua preocupação relativamente ao impacto que 
esses laços estreitos poderiam ter na protecção da 
liberdade religiosa, tal como previsto no Pacto Inter-
nacional sobre os Direitos Civis e Políticos.9

Nas suas recomendações, o UNHRC pediu ao Lie-
chtenstein que assegurasse que “(a) sejam redo-
brados os esforços para se chegar a um acordo no 
seio dos municípios pendentes a fim de alterar a 
Constituição; (b) seja concedido financiamento às 
organizações religiosas de todas as comunidades 
religiosas numa base de igualdade e que esse fi-
nanciamento não se limite aos esforços destinados 
à integração das comunidades minoritárias; e (c) os 
critérios para o reconhecimento das religiões garan-
tam a liberdade de religião e crença e a liberdade de 
manifestar uma religião ou crença quer individual-
mente quer em comunidade com outros, em público 
ou em privado, no culto, na observância, na prática 
ou no ensino”.10

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
No período em análise não foram relatadas viola-
ções da liberdade religiosa no Liechtenstein. Houve, 
contudo, uma série de desenvolvimentos em relação 
à religião.

Em Maio de 2018, a Comissão Europeia contra o 
Racismo e a Intolerância (ECRI) do Conselho da Eu-
ropa publicou um relatório11 que recomendava que 
o Liechtenstein abordasse a falta de um cemitério 

muçulmano e concedesse financiamento governa-
mental à comunidade. O relatório também apelava 
ao reconhecimento das religiões minoritárias e à 
concessão aos Muçulmanos de “acesso a instala-
ções adequadas para a prática da sua religião”. A 
falta de um cemitério muçulmano foi descrita por 
grupos muçulmanos como um problema urgente 
porque aqueles que possuem um passaporte es-
trangeiro podem ser enterrados nos seus países de 
origem, mas os muçulmanos que apenas possuem 
a cidadania do Liechtenstein não têm essa opção.12

Em Dezembro de 2018, foi fundada a Associação 
Cultural Turco-Islâmica. A partir de Fevereiro de 
2020, estava em processo de negociação a utiliza-
ção do espaço arrendado em Nendeln como sala de 
oração. Esta sala seria um acrescento à “Mesquita 
Verde” (Grünen Moschee) em Triesen, onde o espa-
ço é limitado, especialmente para as orações das 
sextas-feiras e celebrações de feriados.13

Em Dezembro de 2019, o príncipe Alois disse que 
defendia uma separação mais clara entre Igreja e 
o Estado no Liechtenstein, mas que a proposta de 
“separação” tinha sido adiada por três anos devido, 
em parte, a como abordar a questão dos bens da 
Igreja. A separação exigiria alterações constitucio-
nais, uma lei religiosa e acordos com as principais 
comunidades religiosas.14 

As restrições instituídas pelo Governo aos encon-
tros religiosos devido à pandemia do coronavírus 
em 2020 foram atenuadas em Maio de 2020 para 
as comunidades religiosas, desde que as medidas 
de distanciamento social e de saúde fossem respei-
tadas.15

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é garantida e as perspectivas 
de liberdade religiosa permanecem estáveis. A po-
pulação do Liechtenstein tornou-se lentamente mais 
pluralista ao longo das últimas décadas. Enquanto 
os Católicos representavam mais de 95% da popu-
lação nas décadas de 30 e 40 (90,3% em 1970),16 
a sua percentagem tem vindo a diminuir constante-
mente desde então (73,4% em 2015).17 A reorgani-
zação planeada da relação entre o Estado e a Igre-
ja Católica poderá criar uma base jurídica uniforme 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Lituânia garante a liberdade de pen-
samento, consciência e religião, que inclui o direito de 
escolher, professar e praticar uma religião, de expressar 
as suas crenças e de pertencer ou não a uma comunida-
de religiosa (artigo 26.º).1 A lei protege especificamente 
o direito de uma pessoa a ensinar, “professar e difundir 
a sua religião ou crença” e este direito só pode ser limi-
tado quando necessário para “garantir a segurança da 
sociedade, a ordem pública, a saúde e a moral do povo, 
bem como outros direitos e liberdades básicas da pessoa” 
(artigo 26.º). Todos são iguais perante a lei e a ninguém 
pode “ser concedido qualquer privilégio em razão do 
sexo, raça, nacionalidade, língua, origem, estatuto social, 
crença, convicções ou opiniões” (artigo 29.º).

A liberdade de expressão é garantida e só pode ser limita-
da para proteger a “saúde, honra e dignidade, vida priva-
da e moral de um ser humano, ou para defender a ordem 
constitucional” (artigo 25.º). A incitação ao “ódio, violência 
e discriminação nacional, racial, religioso ou social” é ile-
gal (artigo 25.º).

O artigo 4.º da Lei das Comunidades e Organizações Re-

ligiosas de 1995 define grupos religiosos como (1) comu-
nidades religiosas, (2) associações religiosas constituídas 
por, pelo menos, duas comunidades religiosas sob uma 
liderança comum, e (3) centros religiosos que são órgãos 
que gerem associações religiosas.2

O artigo 5.º da lei reconhece nove comunidades e asso-
ciações religiosas tradicionais que fazem parte da “heran-
ça histórica, espiritual e social” da Lituânia, nomeadamen-
te: Igreja Católica Romana, Igreja Católica Grega, Igreja 
Evangélica Luterana, Igreja Evangélica Reformada, Igreja 
Ortodoxa Russa, Antigos Crentes, Comunidade Judaica, 
Comunidade Muçulmana Sunita e Comunidade Karaite. 
Os grupos religiosos tradicionais não precisam de se re-
gistar junto das autoridades. Podem realizar casamentos 
reconhecidos pelo Estado, criar escolas públicas/privadas 
conjuntas (artigo 14.º), disponibilizar educação religiosa 
em escolas públicas (artigo 9.º) e beneficiar de fundos pú-
blicos anualmente (artigo 7.º).

De acordo com o artigo 6.º da Lei das Comunidades e 
Organizações Religiosas, as outras associações religio-
sas (não tradicionais) podem pedir o estatuto de organiza-
ção reconhecida ao Ministério da Justiça caso se tenham 
registado oficialmente no país há pelo menos 25 anos. 
O Parlamento lituano (Seimas) vota depois a concessão 
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LITUÂNIA
deste estatuto perante recomendação do Ministério da 
Justiça (artigo 6.º). A União Baptista Evangélica da Lituâ-
nia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a União Cristã 
de Crença Pentecostal Evangélica são os únicos grupos 
religiosos não tradicionais reconhecidos pelo Estado.3

Os grupos religiosos precisam de se registar se quiserem 
abrir uma conta bancária, ser proprietários de imóveis e 
actuar legalmente enquanto comunidade. Todos os gru-
pos religiosos registados podem ser proprietários legais e 
usar essas propriedades para vários fins, como por exem-
plo casas de oração, podendo também solicitar autoriza-
ções de construção para construir as instalações de que 
necessitam para as suas actividades religiosas.4

Em Junho de 2019, o Parlamento lituano recusou-se a 
reconhecer a Romuva, uma comunidade religiosa “neo-
pagã do Báltico”, apesar de uma recomendação favorável 
do Ministério da Justiça. Nos termos da lei, o grupo terá 
agora de esperar uma década antes de requerer de novo 
o reconhecimento. A comunidade disse que recorrerá ao 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.5 O pedido de 
reconhecimento da Igreja Metodista Unida tem estado 
pendente, sem que o Parlamento o tenha considerado há 
mais de 15 anos.6

Aqueles que são objectores de consciência ao serviço 
militar obrigatório podem prestar serviço/emprego alter-
nativo.7

Em 2011 foi criado por lei um fundo de restituição para 
bens comunitários de propriedade judaica apreendidos 
pelos regimes soviético e nazi. O Governo comprome-
teu-se a pagar cerca de 37 milhões de euros até 2023 
à Good Will Foundation, uma ONG liderada por líderes 
judeus lituanos e internacionais. Os fundos são utilizados 
para projectos “que lidam com objectivos religiosos, cultu-
rais, de saúde, desportivos, educativos e científicos reali-
zados por judeus lituanos na Lituânia”.8

A Lituânia criou também o Gabinete do Provedor da Igual-
dade de Oportunidades para investigar queixas de discri-
minação com base, entre outros, em crenças, convicções 
ou opiniões, e religião.9 Em 2018, o gabinete recebeu 34 
pedidos de inquérito ou queixas sobre discriminação com 
base na religião, crença, convicções e opiniões.10 Em 
2019, foram realizadas 16 investigações, 19 inquéritos 
e 51 consultas (39 com base em “crenças ou pontos de 
vista”).11

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Setembro de 2018, o Papa Francisco visitou a Lituâ-
nia no âmbito de uma digressão pelo Báltico. Reuniu-se 
com as autoridades e prestou homenagem às vítimas das 
ocupações soviéticas e nazis.12 Num discurso público, o 
pontífice encorajou os Lituanos a continuarem a “acolher 
as diferenças” para se tornarem “uma ponte entre a Euro-
pa Oriental e Ocidental”.13

Em Outubro de 2018, um cemitério foi vandalizado com 
graffiti anti-cristãos.14

Em Janeiro de 2019, durante uma visita a Israel, o primei-
ro-ministro lituano Saulius Skvernelis apelou à “tolerância 
zero” contra “qualquer forma de anti-semitismo”.15

A 10 de Maio de 2019, o Comité das Nações Unidas para 
a Eliminação da Discriminação Racial publicou as suas 
observações finais sobre os 9.º e 10.º relatórios periódicos 
combinados sobre a Lituânia. O comité considerou que 
havia “falta de políticas dirigidas contra o discurso de ódio 
e o incitamento ao ódio” e “um baixo nível de denúncia do 
discurso de ódio e dos crimes de ódio”.16

A comunidade judaica lituana manifestou preocupação 
quanto à participação neonazi nas celebrações do Dia da 
Independência da Lituânia (11 de Março) em 2018 e 2019. 
Após a remoção de uma placa comemorativa de um cola-
borador nazi, a comunidade judaica recebeu ameaças e a 
sinagoga de Vilnius foi encerrada durante alguns dias em 
Agosto de 2019 devido a preocupações com segurança.17

A Fundação para a Investigação Política, Económica e 
Social (SETA) relatou que, apesar da retórica anti-muçul-
mana online, sobretudo em sites de extrema-direita, “os 
casos islamofóbicos são bastante raros na Lituânia”.18 Em 
Setembro de 2019, o provedor de Justiça no Seimas (Par-
lamento) relatou que não era oferecida uma alternativa 
aos pratos de carne de porco aos imigrantes muçulmanos 
alojados num centro de registo de imigrantes em Pabra-
dė.19

Em Outubro de 2019, uma suspeita de bomba e uma 
suástica pintada com spray foram descobertas em frente 
de uma residência em Vilnius.20 Cinco outros incidentes 
de vandalismo anti-semita foram relatados por volta do 
mesmo período,21 incluindo um incidente em Novembro 
de 2019 em que três adolescentes foram considerados 
suspeitos de pintar a saudação “Heil Hitler” numa placa 
na sinagoga de Kaunas. Os mesmos jovens eram suspei-
tos de partirem janelas na mesquita de Kaunas.22  
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As restrições aos encontros religiosos públicos devido à 
pandemia do coronavírus em 2020 resultaram na suspen-
são dos serviços religiosos, inclusive durante o Ramadão, 
a Páscoa e a Páscoa Judaica. A abordagem da Lituânia 
foi classificada como “elevada” (por comparação com 
“muito elevada”, “moderada” ou “baixa”) porque os encon-
tros religiosos públicos foram suspensos, mas os locais 
de culto permaneceram abertos para orações privadas.23

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Parece não ter havido significativas restrições governa-
mentais novas ou acrescidas à liberdade religiosa na Li-
tuânia durante o período em análise. Apesar do anti-se-
mitismo persistente e dos comentários antimuçulmanos 
online, a situação social global permanece estável para 
as várias comunidades religiosas da Lituânia.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Grão-Ducado do Luxemburgo garante 
a liberdade religiosa, desde que não sejam cometidos cri-
mes no seu exercício e expressão (artigo 19.º).1 O artigo 
20.º da Constituição proíbe a participação forçada de pes-
soas em quaisquer práticas religiosas, enquanto o Código 
Penal proíbe forçar ou impedir alguém de praticar uma 
religião, de assistir a serviços religiosos ou de celebrar 
feriados religiosos (artigo 142.º).2 A liberdade de reunião é 
protegida, mas os encontros religiosos ou outras reuniões 
ao ar livre estão sujeitos a leis e a regulamentos policiais 
(artigo 25.º).

Apesar de não haver religião oficial do Estado, uma lei 
de 2015 aprovou formalmente convenções entre comu-
nidades religiosas e o Estado.3 O reconhecimento oficial 
é concedido a seis comunidades religiosas: Igreja Católi-
ca, Comunidade Judaica, Igreja Protestante, Comunida-
de Muçulmana, Igreja Anglicana e Igreja Ortodoxa. A lei 
obriga o Governo a dar apoio financeiro anual a grupos 
religiosos, com montantes que dependem do número de 
membros.4 

Para assinar uma convenção com o Estado, uma comu-

nidade religiosa deve ser de uma religião reconhecida no 
mundo, bem estabelecida no Luxemburgo e apoiada por 
uma comunidade suficientemente grande.5 A lei suprime 
a educação religiosa nas escolas públicas primárias e se-
cundárias e substitui-a por um curso de ética intitulado 
“Vida e Sociedade”, mas as comunidades religiosas de-
vem ser regularmente consultadas no que diz respeito a 
este curso.6

O Código Penal proíbe prevenir, atrasar ou interromper 
cerimónias religiosas, mostrar desrespeito por objectos 
religiosos (artigo 144.º) e insultar ou agredir líderes reli-
giosos durante os cultos religiosos (artigos 145.º e 146.º). 

Em Maio de 2018, o artigo 563.º do Código Penal foi alte-
rado para proibir a utilização de vestuário a cobrir o rosto 
em certos espaços públicos, incluindo escolas, estabe-
lecimentos de ensino, hospitais, lares de idosos, institui-
ções públicas e transportes públicos.7 

Em Abril de 2019, o Tribunal Administrativo anulou um re-
gulamento de 2016 que proibia o uso do véu islâmico na 
fotografia da carta de condução.8

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os dados sobre crimes de ódio recolhidos pela polícia, 
procuradores e Ministério da Justiça não estão disponí-
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LUXEMBURGO
veis ao público.9

O Observatório de Islamofobia no Luxemburgo (OIL) foi 
criado em Janeiro de 2018 e formalmente constituído 
como uma associação em Março de 2019.10 De acordo 
com uma sondagem do OIL de 2018 a 340 muçulmanos 
escolhidos aleatoriamente, 82% consideram que os Mu-
çulmanos estão socialmente bem integrados no Luxem-
burgo.11 Os resultados da sondagem indicam uma dimi-
nuição geral de 12% no número de actos considerados 
islamofóbicos entre os participantes entre 2017 (38,2%) 
e 2018 (26,2%).12 O número de incidentes comunicados 
diminuiu 3,8% entre 2017 (25%) e 2018 (21,2%).13

O OIL manifestou preocupação pelo facto de as autorida-
des não terem tomado medidas preventivas para proteger 
a comunidade muçulmana após os ataques a mesquitas 
em Christchurch, Nova Zelândia, em Março de 2019, e 
Brest, França, em Junho de 2019, mas foram tomadas 
medidas após o ataque a um mercado de Natal em Es-
trasburgo, França, em Dezembro de 2018.14

De acordo com a RIAL, uma organização de investiga-
ção anti-semita,15 registaram-se mais incidentes anti-se-
mitas na primeira metade de 2019 do que em todo o ano 
de 2018.16 Em 2017, a organização registou 12 inciden-
tes anti-semitas, 26 em 2018 e 47 em 2019. Em 2019, 
os incidentes incluíram Estrelas de David colocadas em 
frente a uma loja, um autocolante hostil colado na caixa 

de correio do rabino de Esch-sur-Alzette e observações 
nas redes sociais a negar o Holocausto.17 O presidente da 
RIAL, Bernard Gottlieb, disse: “O Luxemburgo não é anti-
-semita, mas, como em todo o lado, não devemos relaxar 
a nossa vigilância”.18 

As restrições aos encontros religiosos públicos devido à 
pandemia do coronavírus em 2020 resultaram na suspen-
são dos serviços religiosos. A abordagem do Luxembur-
go foi descrita como de nível “elevado” (por comparação 
com “muito elevada”, “moderada” ou “baixa”), porque os 
encontros religiosos públicos foram suspensos, mas os 
locais de culto mantiveram-se abertos para orações pri-
vadas.19

Os Cristãos não têm qualquer estrutura de fé nem 
organização de investigação como o OIL ou a RIAL. Em 
Setembro de 2019, o Papa Francisco anunciou que o Ar-
cebispo Höllerich, sj, do Luxemburgo, seria um dos 13 no-
vos cardeais. É o primeiro cardeal do Luxemburgo.20

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não houve significativas restrições governamentais no-
vas ou acrescidas à liberdade religiosa durante o perío-
do em análise. O aumento de incidentes anti-semitas é 
preocupante, mas de um modo geral, a situação parece 
ser estável.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da República da Macedónia do Norte de 
1991, alterada em 2019 para reflectir a mudança de nome 
da República da Macedónia,1 garante a igualdade aos 
seus cidadãos independentemente das suas crenças reli-
giosas.2 O artigo 16.º protege a liberdade de consciência, 
pensamento e expressão, e o artigo 19.º defende a liber-
dade de religião e o direito de expressar livre e publica-
mente a própria fé. 

É proibido incentivar ou incitar ao ódio ou intolerância 
religiosos (artigo 20.º) e é protegida a identidade religio-
sa das comunidades de todas as nacionalidades (artigo 
48.º). A liberdade de crença, consciência, pensamento e 
confissão religiosa não pode ser restringida (artigo 54.º). 
O Tribunal Constitucional da Macedónia do Norte protege 
os direitos e liberdades reconhecidos na Constituição (ar-
tigo 110.º).

A emenda VII (1, 2) à Constituição declara que a Igreja 
Ortodoxa Macedónia, a Comunidade Religiosa Islâmica 
na Macedónia, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica Me-
todista e a Comunidade Judaica, bem como “outras co-
munidades e grupos religiosos” são separados do Estado 

e iguais perante a lei. A emenda prevê também a criação 
de instituições educativas religiosas, organizações so-
ciais e caritativas. 

Os grupos registados estão isentos de impostos, podem 
candidatar-se a financiamento estatal e podem estabele-
cer escolas.3 Para se registarem, os grupos devem apre-
sentar uma candidatura e fornecer informações sobre a 
sua criação, a sua presença física no país, uma descrição 
dos seus ensinamentos religiosos básicos, prova de ci-
dadania dos seus fundadores e informações sobre o seu 
património financeiro e fontes de financiamento.4 Uma vez 
aprovados, os grupos são registados junto da Comissão 
de Relações com as Comunidades e Grupos Religiosos.5 
A comissão classifica as organizações religiosas em Igre-
jas, comunidades religiosas e grupos religiosos regista-
dos. A lei não faz qualquer distinção quanto ao estatuto 
jurídico destas categorias.6

As Igrejas registadas incluem 18 grupos religiosos cris-
tãos, tanto tradicionais como recém-fundados, e a Igreja 
da Cientologia. A segunda categoria inclui nove comuni-
dades religiosas: a Comunidade Islâmica, a Comunidade 
Judaica, as Testemunhas de Jeová, e seis outras. A ter-
ceira categoria, grupos religiosos, inclui 11 associações.7

As escolas primárias religiosas não são permitidas, mas 
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as organizações religiosas podem gerir escolas secundá-
rias. As escolas secundárias religiosas não estão sujeitas 
à certificação do Ministério da Educação. Os seus alunos 
não estão, contudo, autorizados a fazer o exame nacional 
de bacharelato, estando assim impedidos de se inscreve-
rem nas universidades.8 Os alunos do sexto ano são obri-
gados a inscrever-se numa de duas disciplinas religiosas 
opcionais ou a frequentar uma disciplina alternativa, no-
meadamente Cultura Clássica na Civilização Europeia.9 
Em Junho de 2018, o Ministério da Educação multou uma 
escola pública do ensino básico por realizar serviços reli-
giosos muçulmanos durante o Ramadão.10

Os Macedónios do Norte podem apresentar queixas por 
discriminação baseada na religião, discurso de ódio, “ora-
ções ruidosas” ou violações do “princípio da laicidade” à 
Comissão para as Relações com as Comunidades e Gru-
pos Religiosos.11

O relatório da Comissão Europeia de 2020 sobre a Mace-
dónia do Norte constatou que, embora “o quadro jurídico 
sobre a protecção dos direitos fundamentais esteja em 
grande medida de acordo com as normas europeias”, a 
“decisão do Tribunal Constitucional de revogar a Lei de 
Prevenção e Protecção contra a Discriminação por moti-
vos processuais significa que o país carece actualmente 
de um quadro jurídico abrangente sobre a não discrimina-
ção e de um organismo de igualdade”. A Comissão Euro-
peia recomendou que esta “grave lacuna” fosse colmata-
da pela nova legislatura.12

A Comissão constatou também que “o país ainda precisa 
de implementar o acórdão do Tribunal Europeu dos Direi-
tos Humanos de Abril de 2018 sobre a recusa de reno-
vação do registo da Comunidade Bektashi [Tetovo]”.13 O 
Departamento de Estado norte-americano informou que, 
embora o Governo tenha pago ao tribunal comunitário 
uma indemnização, o pedido de registo permaneceu pen-
dente.14 Tanto a comunidade de Bektashi (Tetovo) como o 
Arcebispado Ortodoxo de Ohrid relataram “discriminação 
e intimidação”, bem como assédio policial.15 

O Governo fez o seu pagamento final em Junho de 2018 
ao Fundo do Holocausto em compensação pelos bens 
apreendidos aos Judeus durante a Segunda Guerra 
Mundial e a ocupação soviética.16 O Centro em Memória 
do Holocausto foi oficialmente inaugurado em Março de 
2019 e disponibiliza programas educativos.17

Em Março de 2020, o Conselho Europeu concordou em 
abrir negociações de adesão com a Macedónia do Norte, 

mas em Novembro do mesmo ano, a Bulgária bloqueou 
um acordo sobre um quadro de negociações devido a dis-
putas não resolvidas relativas à língua e à história.18 Em 
Dezembro de 2020, os líderes da União Europeia insta-
ram ao fim do atraso, avisando a Bulgária de que “corre 
o risco de minar a segurança nos Balcãs e em toda a 
Europa”.19 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Segundo a Fundação para a Investigação Política, Eco-
nómica e Social (SETA) com sede na Turquia, em compa-
ração com anos anteriores “quando o ódio e os incidentes 
étnicos e religiosos estavam muito mais presentes”, não 
se registaram grandes incidentes em 2019. O grupo de 
reflexão referiu que, ao relatar a islamofobia no país, “é 
muito difícil fazer uma distinção entre ódio étnico e reli-
gioso... porque os dois [muitas vezes] andam de mãos 
dadas”.20 A SETA relatou um incidente anti-muçulmano 
em 2019: “um soldado profissional elogiou o autor de um 
tiroteio em massa de muçulmanos num post nas redes 
sociais”.21 Em 2018, a SETA relatou que uma mesquita 
histórica foi incendiada em Outubro.22

O Departamento de Estado norte-americano informou que 
o fundador da Comunidade Religiosa dos Albaneses Or-
todoxos foi atacado em frente da sua casa, em Setembro 
de 2019, e que tinha sido anteriormente alvo de ataques 
“porque se tinha declarado publicamente um albanês or-
todoxo”.23

O Comité Macedónio de Helsínquia para os Direitos Hu-
manos e a Missão da OSCE em Skopje relataram três 
crimes contra lugares cristãos em 2019: o roubo de uma 
igreja, a destruição de lápides num cemitério perto da 
Páscoa ortodoxa numa “área etnicamente diversa” e uma 
lápide vandalizada num cemitério ortodoxo onde tinham 
ocorrido incidentes anteriores.24

A 1 de Setembro de 2020, a polícia prendeu três homens 
suspeitos de planearem ataques terroristas, apreendendo 
armas de fogo, munições, coletes tácticos e uma bandeira 
do Daesh.25 A Comunidade Religiosa Islâmica condenou 
um ataque terrorista inspirado no Daesh em Novembro de 
2020 perto de uma igreja em Viena, Áustria, cometido por 
um homem com dupla cidadania austríaca e norte-mace-
dónia.26

Durante a pandemia do coronavírus de 2020, o Gover-
no instituiu um recolher obrigatório e impôs restrições a 
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encontros durante a Páscoa e o Ramadão, mas permitiu 
à Igreja Ortodoxa abrir as suas casas de culto na Quinta-
-feira Santa e Sexta-feira Santa para que os sacerdotes 
pudessem dar a comunhão aos crentes.27 Grupos religio-
sos acusaram-se uns aos outros de violarem restrições 
sanitárias28 e, após uma enorme procissão cristã ortodoxa 
em Struga, em violação das recomendações do Governo, 
a Comunidade Religiosa Islâmica decidiu abrir também as 
suas próprias casas de oração.29 

O Papa Francisco visitou a Macedónia do Norte em Maio 
de 2019, a primeira visita papal de sempre ao país. O Papa 
visitou o Memorial da Madre Teresa e celebrou uma Missa 
na qual participaram cerca de 15 mil pessoas. O pontífice 
elogiou a “cultura multiétnica e multiconfessional” do país, 
referindo que isso demonstrava que “a coexistência pací-
fica pode existir num país rico em diversidade”.30 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Após vários anos de instabilidade, a Macedónia do Norte 
recebeu da União Europeia relatórios favoráveis sobre as 
suas reformas e está prestes a entrar nas negociações de 
adesão. Houve menos relatos de incidentes de motivação 
religiosa e de conflitos inter-étnicos. A luta contra o extre-
mismo islâmico, o estabelecimento de um quadro legal 
sobre a não discriminação, e a criação de uma agência de 
igualdade, juntamente com o reconhecimento das mino-
rias religiosas, tal como solicitado pelo Tribunal Europeu 
dos Direitos Humanos, irão contribuir grandemente para 
uma estabilidade continuada.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 1.º da Constituição de 20101 afirma que Mada-
gáscar é um estado secular. De acordo com o artigo 2.º, 
o conceito de neutralidade estatal para com todas as reli-
giões é apresentado com base na separação entre Esta-
do e religião. Nenhum responsável governamental pode 
fazer parte da direcção de uma entidade religiosa. Os arti-
gos 6.º e 10.º garantem a liberdade religiosa.

Os grupos religiosos devem registar-se formalmente junto 
do Ministério do Interior. Podem ser solicitadas isenções 
fiscais para grupos religiosos em caso de donativos es-
trangeiros.2 De acordo com a lei de Madagáscar, para se 
ser uma entidade religiosa legalmente registada, os gru-
pos devem ter pelo menos 100 membros e ter um conse-
lho eleito com um máximo de nove membros, todos eles 
de cidadania malgaxe. Há cerca de 373 grupos religiosos 
oficialmente registados.3

O ensino religioso não está incluído no currículo das es-
colas públicas.4

Uma alteração na lei da nacionalidade de Madagáscar em 
2017 permitiu às mulheres transmitirem a sua nacionali-
dade aos filhos, independentemente do seu estado civil.5 

Desde então, foram emitidos 1.360 certificados de nacio-
nalidade.6 A questão das crianças apátridas afectava de 
forma desproporcionada as famílias muçulmanas.7

Embora seja um estado laico, a política e a religião conti-
nuam a misturar-se.8 Durante as eleições gerais de 2019, 
muitos candidatos usaram a religião para apelar aos elei-
tores. Isto foi notório com dois candidatos presidenciais, 
Marc Ravalomanana e Davidson Andriamparany. Ravalo-
manana, que interveio na cerimónia de encerramento do 
50.º aniversário da Igreja de Jesus Cristo em Madagáscar 
(FJKM),9 foi acusado de politizar a FJKM. 

Outro candidato presidencial, o Pastor André Mailhol, liga 
a religião à sua campanha política. Política e religião são 
entendidas como uma e a mesma coisa. 10 

Em Março de 2019, o Governo publicou um decreto que 
tornou o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha, anteriormente apenas 
para muçulmanos, em feriados públicos com direito a re-
muneração.11 Até recentemente, apenas os dias santos 
cristãos, como o Natal ou a Páscoa, eram reconhecidos 
como feriados públicos. O objectivo desta decisão foi as-
segurar um tratamento igual às duas principais religiões 
de Madagáscar.12
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MADAGÁSCAR
INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Nos últimos dois anos, os bens da Igreja Católica têm 
continuado a sofrer ataques. Em Julho de 2018, uma igre-
ja foi profanada depois de alguém a ter invadido durante a 
noite, virando cruzes de cabeça para baixo, esmagando a 
figura de Jesus e atirando alguns objectos litúrgicos para 
o chão, entre outras coisas.13 

Em Fevereiro de 2019, um sacerdote foi morto quando 
regressava a casa depois de ter levado a comunhão a um 
homem doente. Relatos dizem que os seus agressores 
lhe tinham pedido dinheiro antes de o espancar e de dis-
parar sobre ele.14

Em Setembro de 2019, o Papa Francisco visitou Mada-
gáscar durante a sua viagem apostólica à África Austral. 
Nos seus sermões, o pontífice abordou as violações dos 
direitos humanos na região, bem como a pobreza e a cor-
rupção.15 Duzentos muçulmanos voluntariaram-se junta-
mente com milhares de católicos para preparar a chegada 
do Papa.16

Durante uma entrevista à Ajuda à Igreja que Sofre, em 
Março de 2020, o novo Cardeal de Madagáscar, Arcebis-
po Désiré Tsarahazana de Toamasina, observou que uma 
forma extremista do Islamismo estava “a instalar-se em 
massa em Madagáscar”.17 Tsarahazana afirmou também 
que “no Norte dão dinheiro às mulheres para usarem o 
véu completo, a burqa, nas ruas, a fim de publicitarem a 
expansão do Islamismo no país”.18 

Os Cristãos estão preocupados com o novo plano de edu-

cação que prevê reduzir o número de anos de educação 
básica nas escolas denominacionais de doze para nove 
anos. Uma vez que as escolas católicas disponibilizam 
instrução religiosa após o nono ano, muitas delas teriam 
de fechar, especialmente nas zonas rurais.19

Alguns muçulmanos e cristãos evangélicos queixaram-se 
de que lhes foi negado o emprego devido à sua filiação 
religiosa.20 A Associação Muçulmana Malgaxe, que afirma 
representar a comunidade muçulmana do país, declarou 
que para alguns muçulmanos o facto de terem nomes de 
origem árabe dificultava a obtenção de documentos de 
identidade. Além disso, as leis laborais nem sempre são 
respeitadas, forçando alguns trabalhadores a trabalhar 
em momentos em que normalmente estariam a participar 
em serviços religiosos.21

Em 2020, devido à pandemia do coronavírus, as igrejas 
fecharam em todo o país.22 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O Arcebispo Désiré Tsarahazana, novo cardeal do Papa 
Francisco, advertiu que o “Islamismo extremista” está a 
ser importado para o país, particularmente no Norte.23 
Tsarahazana falou de um plano de construção de 2.600 
mesquitas no país e apontou a pobreza como a razão 
pela qual os locais se estavam a converter ao Islão, atraí-
dos pelo dinheiro que iriam receber.24 O impacto desta si-
tuação na liberdade religiosa ainda está por avaliar.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Malásia protege a liberdade religiosa. 
Contudo, os direitos e interesses tanto da comunidade 
maioritária como das comunidades minoritárias são limi-
tados pelos privilégios constitucionais e legais concedi-
dos ao Islamismo sunita, tal como interpretados pelo Go-
verno. Nos termos do artigo 3.º, n.º 1 da Constituição, “o 
Islamismo é a religião da Federação [da Malásia], mas 
outras religiões podem ser praticadas em paz e harmonia 
em toda a Federação”.1 O artigo 11.º estipula que “qual-
quer pessoa tem o direito de professar e praticar a sua 
religião”, mas, ao mesmo tempo, o n.º 4 do mesmo artigo 
declara que as leis dos estados e do Governo federal “po-
dem controlar ou restringir a propagação de qualquer dou-
trina ou crença religiosa entre as pessoas que professam 
a religião do Islamismo”. As disposições da Constituição 
foram interpretadas de modo a permitir aos estados impe-
dir os Muçulmanos de se converterem a outras religiões e 
restringir qualquer seita minoritária muçulmana conside-
rada desviante pelas autoridades religiosas da Malásia.

O artigo 160.º da Constituição define um “malaio”, en-
tre outros critérios, como “uma pessoa que professa 

a religião do Islamismo”. As pessoas de etnia malaia, 
que representam cerca de 60% da população,2 são 
formal e constitucionalmente definidas como étnica e 
religiosamente distintas de outros grupos étnicos, princi-
palmente de grupos de origem chinesa e indiana. Estas 
minorias étnicas aderem ao Budismo, ao Hinduísmo, ao 
Cristianismo, a outras religiões, ou a nenhuma religião.3

Os não malaios são livres de se converterem a qualquer 
religião à sua escolha, incluindo o Islamismo. Pelo contrá-
rio, a conversão dos muçulmanos malaios a religiões fora 
do Islão é considerada apostasia e é formalmente proibi-
da.4 No entanto, os relatos sugerem que está tecnicamen-
te em vigor um procedimento pelo qual os Muçulmanos 
podem converter-se a outras religiões, um processo mo-
roso que requer o consentimento formal de um tribunal 
da sharia, de acordo com a lei islâmica estatal. Este con-
sentimento, por sua vez, exige que aqueles que desejam 
converter-se passem meses em “centros de reabilitação” 
religiosos, nos quais são pressionados a permanecer mu-
çulmanos. 

Numa série de sentenças judiciais, os tribunais civis deci-
diram que os casos de apostasia devem ser encaminha-
dos para os tribunais da sharia, que mais uma vez devem 
consentir formalmente qualquer conversão.5 Contudo, 
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nos últimos anos, os tribunais civis também puderam in-
tervir em certos casos em que havia uma forte presunção 
de que os indivíduos em questão nunca tinham sido mu-
çulmanos em primeiro lugar. 

Num caso histórico em Maio de 2016, uma mulher hindu, 
Indira Gandhi (sem qualquer relação com a líder indiana), 
argumentou com sucesso perante o mais alto órgão ju-
dicial do país, o Tribunal Federal, que a tentativa do seu 
marido – um antigo hindu que se converteu ao Islamis-
mo – de converter os seus três filhos não era válida e 
que, portanto, eles nunca tinham sido muçulmanos, com 
a consequência de que os tribunais da sharia não tinham 
qualquer jurisdição sobre a sua identidade religiosa e 
escolhas religiosas. Além disso, em 2016, «o Supremo 
Tribunal de Sarawak permitiu que Rooney Rebit, um 
cristão professo, se convertesse a uma religião fora do 
Islão”. Nesta situação particular, o tribunal considerou o 
caso como uma questão constitucional e não de jurisdi-
ção. Embora reconhecendo que os tribunais da sharia ti-
nham jurisdição sobre questões de conversão, o tribunal 
argumentou que era evidente que Rooney nunca tinha 
sido muçulmano (não é necessário praticar a lei islâmica 
para saber que uma pessoa não pratica o Islamismo)”.6

Todos os Muçulmanos na Malásia são governados pela lei 
islâmica através de leis islâmicas estatais, que lidam com 
todas as questões de direito pessoal (isto é, casamento, 
divórcio e herança) sob a jurisdição dos tribunais islâmi-
cos ou da sharia. Uma disposição constitucional estipula 
que os tribunais civis não exercem qualquer jurisdição so-
bre matérias que recaiam na jurisdição dos tribunais da 
sharia.

Cada estado malaio tem a sua própria autoridade islâ-
mica que administra os assuntos muçulmanos nesse es-
tado. As autoridades islâmicas estatais têm, em grande 
medida, marginalizado as formas minoritárias de Islamis-
mo através de regulamentos de actividade religiosa. Por 
exemplo, o Conselho Nacional Fatwa declarou o Xiismo 
islâmico como desviante em 1996 e proibiu-o totalmen-
te, isto apesar do facto de a Malásia acolher centenas 
de milhares de xiitas clandestinos.7 A autoridade religio-
sa federal, o Departamento de Desenvolvimento Islâmi-
co (JAKIM), juntamente com os comités estaduais fatwa, 
monitorizam de perto e controlam sistematicamente todas 
as formas e interpretações do Islamismo na Malásia. As 
autoridades religiosas estatais desempenham um papel 
de supervisão sobre as mesquitas, influenciam o conteú-
do dos sermões e asseguram que os ensinamentos que 

transmitem estão em conformidade com a ortodoxia suni-
ta tal como interpretada pelo Estado. 

Muitas publicações muçulmanas xiitas continuam proibi-
das ao abrigo da Lei das Comunicações e Multimédia de 
1998, que “criminaliza as comunicações online e em rede 
que sejam consideradas obscenas, indecentes, falsas, 
ameaçadoras ou de natureza ofensiva com intenção de 
incomodar, abusar, ameaçar ou assediar outra pessoa”.8

A Lei da Imprensa e Publicações de 1984 coloca proble-
mas a grupos não muçulmanos no que diz respeito à pa-
lavra Deus. De acordo com esta lei, a palavra “Alá” (o ter-
mo árabe para Deus) é exclusiva do Islamismo. As Bíblias 
malaias distribuídas na Malásia que usam a palavra “Alá” 
para Deus foram, portanto, proibidas.9

A 23 de Junho de 2014, o Tribunal Federal da Malásia 
recusou-se a ouvir um recurso interposto pela Igreja Ca-
tólica que contestava a proibição de utilização da palavra 
“Alá” por não muçulmanos. Para o Herald Malaysia, um 
semanário católico malaio, proibir o uso da palavra “Alá” 
por publicações não islâmicas era inconstitucional e uma 
violação da liberdade religiosa.10 A decisão do Tribunal de 
Recurso foi interpretada pelo Governo como aplicando-se 
apenas à publicação católica, apesar de ter estabelecido 
um precedente legal para uma proibição abrangente do 
uso do termo “Alá” entre os Cristãos. O tribunal declarou 
que o uso da palavra “Alá” não é essencial ou integral 
para a fé cristã e decidiu que qualquer discurso e práti-
ca religiosa não muçulmana deve agora ser testada pelo 
seu potencial para ofender os Muçulmanos.11 Nos últimos 
anos, a Malásia apreendeu mais de 20.000 Bíblias onde 
se refere Deus como “Alá”.12

Em Sarawak, a maioria da população é cristã. Contudo, 
existe uma discriminação enraizada contra certas institui-
ções religiosas cristãs nesse estado. As Igrejas maiores e 
mais conhecidas são reconhecidas ao abrigo da Portaria 
das Sociedades Missionárias, mas as Igrejas mais pe-
quenas enfrentam dificuldades significativas no registo e 
na obtenção do reconhecimento e apoio governamentais. 
Além disso, as Igrejas mais pequenas têm dificuldades 
em solicitar subsídios à UNIFOR (Unidade para Outras 
Religiões), uma agência governamental estatal em Sa-
rawak, criada em 2017.13 Em Setembro de 2020, o vice-
-ministro chefe de Sarawak, Datuk Amar Douglas Uggah, 
reafirmou a política do Governo de que apenas os grupos 
religiosos inscritos no Registo de Sociedades ou na Por-
taria das Sociedades Missionárias do estado são elegí-
veis para receber apoio financeiro da UNIFOR.14
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SIA INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Novembro de 2018, quatro cidadãos finlandeses fo-
ram detidos pela polícia por alegadamente distribuírem 
panfletos cristãos. Os finlandeses foram acusados de vio-
lar leis que proíbem a perturbação da harmonia religiosa. 
Cerca de 47 canetas e 336 folhetos cristãos foram confis-
cados.15 A Secção 298º do Código Penal da Malásia de-
clara que “quem, com intenção deliberada de ferir os sen-
timentos religiosos de qualquer pessoa, profere qualquer 
palavra ou faz qualquer som aos ouvidos dessa pessoa, 
ou faz qualquer gesto em frente a essa pessoa, ou coloca 
qualquer objecto à vista dessa pessoa, será punido com 
pena de prisão por um período que pode ir até um ano ou 
com multa ou ambos”.16 A acusação planeou inicialmente 
apresentar um despacho de acusação ao abrigo do códi-
go penal, mas acabou por decidir expulsar simplesmente 
os quatro cidadãos finlandeses.17

Em Setembro de 2019, o Departamento Religioso Islâmi-
co de Selangor (JAIS) deteve 23 pessoas no distrito de 
Gombak e investigou-as por se oporem a uma fatwa con-
tra o Xiismo.18 Os Xiitas foram novamente considerados 
como pertencendo a uma religião “desviante”. As autori-
dades islâmicas invadiram frequente e agressivamente 
eventos privados organizados por xiitas.19  

Nesse mesmo mês, o Departamento de Assuntos Islâ-
micos do estado de Johor realizou rusgas a encontros 
privados xiitas, detendo cidadãos estrangeiros e locais. 
Oito pessoas foram alegadamente detidas, incluindo um 
iemenita e dois singapurianos. Num encontro privado em 
Ashura, num condomínio de Bandar Sunway, as autori-
dades detiveram vários indivíduos, incluindo cidadãos 
paquistaneses.20 Estes incidentes ocorreram apesar de 
uma fatwa de 2010 do Departamento Islâmico de Selan-
gor (JAIS) que tinha isentado os cidadãos estrangeiros da 
proibição contra o Xiismo.21

Em Setembro de 2019, líderes da Igreja na Malásia rela-
taram tensões crescentes porque certos políticos muçul-
manos conservadores continuam a retratar o Cristianis-
mo como uma ameaça à nação de maioria muçulmana. 
O Conselho de Igrejas da Malásia denunciou afirmações 
infundadas do Partido Islâmico Pan-Malaio e da Organi-
zação Nacional dos Malaios Unidos, segundo as quais 
elementos do Governo estavam a perseguir uma “agenda 
de cristianização”. Outras afirmações retrataram o Cristia-
nismo evangélico de uma forma negativa.22

No estado de Sabah, os peritos relataram que os Cristãos 

são vulneráveis aos funcionários governamentais que 
mudam arbitrariamente a sua identidade religiosa para o 
Islamismo, tendo os Cristãos “reduzida capacidade de re-
curso” se isto ocorrer. Os advogados especializados em 
liberdade religiosa e direitos humanos relatam casos em 
que os cristãos são classificados como muçulmanos nos 
seus documentos de identidade. Especialistas de Sabah 
também observaram que foram acrescentadas outras 
restrições durante o período em análise, incluindo restri-
ções ao proselitismo cristão, restrições à capacidade das 
Igrejas de acolherem os requerentes de todas as origens 
e os que procuram informações, e limites à capacidade 
dos estudantes cristãos de rezarem abertamente em al-
gumas escolas.23

Em Maio de 2020, as autoridades malaias rejeitaram refu-
giados muçulmanos rohingya e amadi com o pretexto de 
prevenir novos surtos da COVID-19. Esta atitude contras-
ta fortemente com o registo anterior da Malásia de pro-
porcionar um abrigo relativamente seguro para os Muçul-
manos rohingya que fugiam de perseguições em Mianmar 
(Birmânia).24 Uma mudança nas atitudes públicas durante 
o período em análise significou que muitos malaios são 
agora avessos a ter mais migrantes rohingya, como evi-
denciado por uma campanha de ódio online e ameaças 
violentas contra os refugiados rohingya no país. Alega-
damente, alguns políticos também aderiram à campanha 
online a fim de capitalizarem esses medos. Os posts onli-
ne consistiam em “linguagem e imagens discriminatórias 
e desumanizantes, com alguns utilizadores a proferirem 
ameaças de homicídio e violência sexual contra proemi-
nentes activistas rohingya, bem como os seus apoiantes 
“.25 

Vários refugiados foram detidos na sequência de rus-
gas do Governo malaio e alegadamente foram sujeitos a 
maus-tratos e a condições duras enquanto estavam pre-
sos. O ACNUR confirmou que os advogados estrangeiros 
que ajudaram os detidos a aceder a apoio jurídico foram 
indiscriminadamente detidos pela polícia, embora tenham 
sido libertados mais tarde. As autoridades malaias tam-
bém ameaçaram os estrangeiros com a revogação dos 
seus documentos de imigração se “fizessem declarações 
prejudiciais à Malásia”.26  

A propagação da COVID-19 vem somar-se às já difíceis 
condições vividas pelos migrantes e refugiados nos cen-
tros de detenção da Malásia. O Governo também anun-
ciou a proibição de cidadãos estrangeiros entrarem nas 
mesquitas quando estas forem reabertas na sequência do 
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levantamento das interdições relacionadas com a COVI-
D-19.27

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Muitos dos principais líderes malaios, muçulmanos e não 
muçulmanos, estão profundamente insatisfeitos com o 
opressivo clima religioso e político do país. Em Dezembro 
de 2014, um grupo de 25 eminentes muçulmanos malaios, 
incluindo antigos altos funcionários públicos, assinaram 
uma carta aberta afirmando que o país estava “lentamen-
te a deslizar para o extremismo religioso e a violência”.28 
Manifestaram profunda preocupação com a ascensão do 
radicalismo islâmico, que, na sua opinião, tem sido tole-
rado e mesmo encorajado pelos líderes políticos malaios. 

Em Maio de 2018, a eleição do Governo pró-reforma Paka-
tan Harapan proporcionou uma breve abertura política e 
fomentou um clima de maior tolerância e compreensão 

religiosa e étnica. No entanto, esta abertura revelou-se de 
curta duração. Com o colapso do Governo, em Fevereiro 
de 2020, houve um regresso à governação de linha dura 
sob o primeiro-ministro Muhyiddin Yassin e a sua coliga-
ção conservadora Perikatan Nasional (PN). Isto diminuiu 
as perspectivas de qualquer melhoria séria da liberdade 
religiosa do país num futuro próximo.

MALÁSIA



486  | ACN - Aid to the Church in Need

NOTAS
1  Malaysia 1957 (rev. 2007), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia_2007?lang=en (acedido a 20 de 
Dezembro de 2020).

2  “Malaysia profile - Overview”, BBC News, 27 de Janeiro de 2016, https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15367879 (acedido a 20 
de Dezembro de 2020).

3  “‘Malaysia country profile”, BBC News, 2 de Março de 2020, https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15356257 (acedido a 20 de 
Dezembro de 2020). 

4  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, Departamento de Estado Norte-Americano, 2019 Report on International Religious 
Freedom: Malaysia, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/malaysia/ (acedido a 20 de Outubro de 2020).

5  Ibid.

6  Timothy S. Shah et al., Malaysia Religious Freedom Landscape Report 2020. Washington, D.C.: Religious Freedom Institute, 2020, pp. 
22-24, https://static1.squarespace.com/static/57052f155559869b68a4f0e6/t/5f523883c4bb17744fe77632/1599223951527/Malaysia+ONLINE.pdf 
(acedido a 29 de Outubro de 2020).

7  Ibid, p. 25.

8  Malaysia Human Rights Report 2016, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), https://www.suaram.net/suaramreports/ (acedido a 29 de Outu-
bro de 2020.

9  “The Bible Ban In Malaysia”, Persecution, 19 de Setembro de 2020, https://www.persecution.org/2020/08/19/bible-ban-malaysia/ (acedido 
a 19 de Outubro de 2020).

10  “Freedom of religion after the Catholic Herald”, Kairos Research Center, Setembro de 2014, http://www.krisispraxis.com/wp-content/
uploads/2014/09/Freedom-of-Religion-after-the-Catholic-Herald.pdf (acedido a 19 de Outubro de 2020).

11  Ibid.

12  “The Bible Ban in Malaysia”, op cit.

13  “Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain”, Jabatan Ketua Menteri Sarawak, https://jkm.sarawak.gov.my/UNIFOR (acedido a 29 de Outubro de 
2020). 

14  Sulok Tawie, “Unifor funds only for registered houses of worship, says Sarawak DCM”, Malay Mail, 2 de Setembro de 2020, https://www.
malaymail.com/news/malaysia/2020/09/02/unifor-funds-only-for-registered-houses-of-worship-says-sarawak-dcm/1899502 (acedido a 29 de Outu-
bro de 2020).

15  “Malaysia arrests four finnish nationals for distributing Christian literature”, World Watch Monitor, 23 de Novembro de 2018, https://www.
worldwatchmonitor.org/coe/malaysia-arrests-four-finnish-nationals-for-distributing-christian-literature/ (acedido a 29 de Outubro de 2020).

16  “Laws of Malaysia Act 574 Penal Code”, Burgie Law, Attorney General’s Chambers of Malaysia, https://www.burgielaw.com/resources/
act?act_title=Penal+Code&section=298A (acedido a 9 de Outubro de 2020).

17  “Malaysia Arrests Four Finnish Nationals for Distributing Christian Literature”, World Watch Monitor, 23 de Novembro de 2018, https://www.
worldwatchmonitor.org/coe/malaysia-arrests-four-finnish-nationals-for-distributing-christian-literature/ (acedido a 29 de Outubro de 2020).

18  “Jai Raids Shia Muslim Event In Gombak, Arrests 23”, Free Malaysia Today, 7 de Setembro de 2019, https://www.freemalaysiatoday.com/
category/nation/2019/09/07/jais-raids-shia-muslim-event-at-gombak-arrests-23/ (acedido a 9 de Outubro de 2020).

19  Ibid.

20  “More Arrested In Raids On Private Syiah Functions”, Malaysiakini, 10 de Setembro de 2019, https://www.malaysiakini.com/news/491323 
(acedido a 19 de Outubro de 2020).

21  Aedi Asri, “Jais arrests 50 Pakistani Shia Muslims”, FMT News, 12 de Outubro de 2016, https://www.freemalaysiatoday.com/category/
nation/2016/10/12/jais-arrests-50-pakistani-shia-muslims/ (acedido a 29 de Outubro de 2020). 

22  “Malaysia’s Church leaders warn of rising religious tensions”, UCANews, 19 de Setembro de 2019, https://www.ucanews.com/news/ma-
laysias-church-leaders-warn-of-rising-religious-tensions/86136# (acedido a 20 de Outubro de 2020).

23  “SMART Survey on the Freedom of Religion or Belief (FoRB)”, Religious Freedom Institute. Conclusões baseadas na contribuição de mais 
de 40 líderes religiosos e peritos em liberdade religiosa em toda a Malásia, 2020. Dados em ficheiro do Religious Freedom Institute. 

24  Gayle Manchin e James W. Carr, “Malaysia’s unwelcoming shore for refugees fleeing religious persecution”, The Diplomat, 28 de Julho de 
2020, https://thediplomat.com/2020/07/malaysias-unwelcoming-shore-for-refugees-fleeing-religious-persecution/ (acedido a 29 de Outubro de 2020).

25  “Malaysia Urged To End Violent Threats Against Rohingya Refugees”, Al Jazeera, 11 de Maio de 2020, https://www.aljazeera.com/
news/2020/5/11/malaysia-urged-to-end-violent-threats-against-rohingya-refugees (acedido a 29 de Outubro de 2020).

26  “Foreigners who make statements damaging to Malaysia risk having passes revoked, Immigration D-G Says amid Al Jazeera documen-
tary uproar”, Malay Mail, 6 de Julho de 2020, https://www.malaymail.com/amp/news/malaysia/2020/07/06/foreigners-who-make-statements-damag-

MA
LÁ

SIA

https://www.constituteproject.org/constitution/Malaysia_2007?lang=en
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/malaysia/
https://static1.squarespace.com/static/57052f155559869b68a4f0e6/t/5f523883c4bb17744fe77632/1599223951527/Malaysia+ONLINE.pdf
https://www.suaram.net/suaramreports/
https://www.persecution.org/2020/08/19/bible-ban-malaysia/
http://www.krisispraxis.com/wp-content/uploads/2014/09/Freedom-of-Religion-after-the-Catholic-Herald.pdf
http://www.krisispraxis.com/wp-content/uploads/2014/09/Freedom-of-Religion-after-the-Catholic-Herald.pdf
https://jkm.sarawak.gov.my/UNIFOR
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/09/02/unifor-funds-only-for-registered-houses-of-worship-says-sarawak-dcm/1899502
https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/09/02/unifor-funds-only-for-registered-houses-of-worship-says-sarawak-dcm/1899502
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/malaysia-arrests-four-finnish-nationals-for-distributing-christian-literature/
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/malaysia-arrests-four-finnish-nationals-for-distributing-christian-literature/
https://www.burgielaw.com/resources/act?act_title=Penal+Code&section=298A
https://www.burgielaw.com/resources/act?act_title=Penal+Code&section=298A
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/malaysia-arrests-four-finnish-nationals-for-distributing-christian-literature/
https://www.worldwatchmonitor.org/coe/malaysia-arrests-four-finnish-nationals-for-distributing-christian-literature/
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2019/09/07/jais-raids-shia-muslim-event-at-gombak-arrests-23/
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2019/09/07/jais-raids-shia-muslim-event-at-gombak-arrests-23/
https://www.malaysiakini.com/news/491323
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/10/12/jais-arrests-50-pakistani-shia-muslims/
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2016/10/12/jais-arrests-50-pakistani-shia-muslims/
https://www.ucanews.com/news/malaysias-church-leaders-warn-of-rising-religious-tensions/86136
https://www.ucanews.com/news/malaysias-church-leaders-warn-of-rising-religious-tensions/86136
https://thediplomat.com/2020/07/malaysias-unwelcoming-shore-for-refugees-fleeing-religious-persecution/
https://www.aljazeera.com/news/2020/5/11/malaysia-urged-to-end-violent-threats-against-rohingya-refugees
https://www.aljazeera.com/news/2020/5/11/malaysia-urged-to-end-violent-threats-against-rohingya-refugees
https://www.malaymail.com/amp/news/malaysia/2020/07/06/foreigners-who-make-statements-damaging-to-malaysia-risk-having-passes-revo/1882071?__twitter_impression=true


487Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

ing-to-malaysia-risk-having-passes-revo/1882071?__twitter_impression=true (acedido a 9 de Outubro de 2020).

27  Kaamil Ahmed e Rebecca Ratcliffe, “Rohingya face cruel caning sentence in Malaysia as hostility to refugees grows”, The Guardian, 21 
de Julho de 2020, https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/21/rohingya-face-cruel-caning-sentence-in-malaysia-as-hostility-to-ref-
ugees-grows (acedido a 29 de Outubro de 2020).

28  Mong Palatino, “Malaysia’s Moderate Voices Urge Islamic Law Reform”, The Diplomat, 25 de Dezembro de 2014, http://thediplomat.
com/2014/12/malaysias-moderate-voices-urge-reform-in-islamic-laws/ (acedido a 15 de Março de 2020).

MALÁSIA

https://www.malaymail.com/amp/news/malaysia/2020/07/06/foreigners-who-make-statements-damaging-to-malaysia-risk-having-passes-revo/1882071?__twitter_impression=true
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/21/rohingya-face-cruel-caning-sentence-in-malaysia-as-hostility-to-refugees-grows
https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/21/rohingya-face-cruel-caning-sentence-in-malaysia-as-hostility-to-refugees-grows
http://thediplomat.com/2014/12/malaysias-moderate-voices-urge-reform-in-islamic-laws/
http://thediplomat.com/2014/12/malaysias-moderate-voices-urge-reform-in-islamic-laws/


488  | ACN - Aid to the Church in Need

MA
LA

VI

RELIGIÃO

Christians
 Área

118,484 Km2

PIB per capita

1,095 US$

População

20,283,691
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
44.7

Christians

Muçulmanos

80.9%
Cristãos

13.5%

Outras
0.7%

Religiões tradicionais
4.9%

MALAVI

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República do Maláui é predominantemente cristã, em-
bora o Islamismo seja anterior ao Cristianismo, estiman-
do-se a chegada do Islão ao Maláui através de comer-
ciantes árabes entre os séculos XV e XVIII.1 Os primeiros 
missionários cristãos chegaram no final de 1800.2 

A Constituição do Maláui consagra a liberdade religiosa.3 
As leis do país exigem que as comunidades religiosas se 
registem junto das autoridades,4 no entanto, as suas cren-
ças e actividades religiosas não estão sujeitas ao controlo 
do Estado.

O ensino religioso nas escolas primárias é obrigatório.5 
Conforme a crença ou filiação confessional dos estudan-
tes, a instrução religiosa inclui estudos bíblicos ou educa-
ção moral e religiosa. 

Segundo a Constituição, a educação procura superar a 
intolerância religiosa (artigo 13.º, alínea f, iv).6 Os grupos 
religiosos podem gerir as suas próprias escolas privadas 
e disponibilizar educação religiosa que reflicta as respec-
tivas crenças. Existem também escolas privadas “subsi-
diadas”, geralmente estabelecimentos religiosos, onde o 
Governo paga o pessoal docente, podendo, por sua vez, 

seleccionar uma grande parte dos estudantes que fre-
quentam a escola.7 Os grupos religiosos também podem 
gerir estações de rádio e televisão. Pelo menos 18 esta-
ções de rádio e 10 estações de televisão são geridas por 
grupos religiosos; cerca de 80% são cristãs e 20% são 
muçulmanas.8 No entanto, o material que seja “ofensivo 
para as convicções religiosas de qualquer parte da popu-
lação” é proibido.9

Os Muçulmanos continuam a solicitar ao Ministério da 
Educação, particularmente em áreas predominantemente 
muçulmanas, que favoreça a “educação moral e religiosa” 
em detrimento dos cursos de estudos bíblicos disponibili-
zados nas escolas cristãs “subsidiadas”.10 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
As relações entre as comunidades religiosas no Ma-
láui são geralmente boas. No entanto, em Novembro 
de 2019, houve desacordos entre a Igreja Anglicana e 
alguns muçulmanos no distrito de Balaka que levaram à 
violência. O incidente começou quando duas raparigas 
foram impedidas de frequentar uma escola cristã por 
usarem o hijab, o que estava em contradição com o có-
digo de vestuário da escola.11 Uma mesquita, uma escola 
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MALAVI
primária e a casa de um clérigo foram danificadas durante 
os confrontos subsequentes.12 

A ONU emitiu uma declaração condenando os actos e en-
corajando os Maláuianos a empenharem-se num diálogo 
pacífico para resolverem as suas divergências.13 A Asso-
ciação Muçulmana do Maláui (MAM) condenou a violên-
cia, salientando as relações geralmente amigáveis entre 
Anglicanos e Muçulmanos no Maláui.14

O grupo muçulmano foi a tribunal sublinhando que a liber-
dade de religião inclui o direito de se vestir como definido 
pela sua fé, daí o apelo ao Governo para respeitar este di-
reito.15 Pela sua parte, o Bispo anglicano Brighton Malasa 
“apelou a outras Igrejas para que se mostrassem solidá-
rias com a Igreja Anglicana”,16 acreditando que se tratava 
de um assunto nacional.17 O caso está agora em tribunal.

Os Rastafarianos têm sido tradicionalmente discriminados 
no Maláui, com as escolas a solicitarem aos estudantes 
rastafarianos que cortem as rastas dos seus cabelos.18 
De acordo com o Ministério da Educação do Maláui, es-
tas medidas eram necessárias para assegurar a higiene 
dos alunos e da escola.19 Há dois anos, um grupo de pais 
rastafarianos apelou ao Centro para os Direitos Humanos, 
Educação, Aconselhamento e Assistência, queixando-
se de que aos seus filhos «era negada a admissão nas 
escolas públicas».20 Em Janeiro de 2020, um juiz do Su-
premo Tribunal do Maláui ordenou às 7.000 escolas geri-
das pelo Governo do país que admitissem “todas as crian-
ças da religião Rastafari que têm cabelos com rastas”.21 

O Maláui realizou eleições gerais e presidenciais em Maio 
de 2019. Em Fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal anu-
lou a votação presidencial devido a alegações de frau-
de. O Supremo Tribunal ordenou novas eleições,22 que 

se realizaram em Junho de 2020 e foram ganhas pelo 
líder da oposição, Lazarus McCarthy Chakwera.23 O novo 
presidente foi pregador pentecostal durante 24 anos nas 
Assembleias de Deus.24

A Conferência Episcopal Católica do Maláui emitiu uma 
declaração25 apelando a que o novo presidente (e vice-
-presidente) cumpram o seu compromisso de combater a 
corrupção, respeitar o Estado de direito, defender a Cons-
tituição, prestar serviços públicos de qualidade e promo-
ver o desenvolvimento económico. Os bispos católicos do 
Maláui esperam que os novos líderes do país encarnem 
o “verdadeiro significado de liderança que [significa estar] 
ao serviço dos cidadãos e da unidade nacional”.26

A campanha eleitoral foi marcada por alguma violência. 
Em Lilongwe, três pessoas morreram quando uma bomba 
foi atirada ao escritório de um partido político.27 Conde-
nando o acto de violência, o Comité de Assuntos Públicos 
(PAC), uma associação multiconfessional com sede no 
Maláui, salientou que “toda a vida humana é sagrada” e 
apelou às autoridades para que levassem os agressores 
a tribunal.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa no Maláui é geralmente bem respei-
tada e os grupos religiosos procuram trabalhar no senti-
do do diálogo, como acontece, por exemplo, em casos 
de disputa religiosa entre muçulmanos e anglicanos. O 
Governo e os tribunais também tomaram medidas para 
proteger esta liberdade, reflectindo um forte interesse em 
manter a paz entre os grupos religiosos do Maláui. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
As Maldivas são conhecidas como um destino turístico 
internacional. No entanto, poucos dos quase 1,5 milhões 
de turistas que visitam as Maldivas todos os anos têm 
qualquer contacto com a realidade da vida num país onde 
o Islamismo sunita é a religião oficial e no qual apenas 
os muçulmanos sunitas podem ser cidadãos. De acordo 
com o artigo 2.º da Constituição de 2008,1 as Maldivas 
são “uma República soberana, independente e democrá-
tica, baseada nos princípios do Islão”. A alínea a) do artigo 
10.º da Constituição estipula que “a religião do estado das 
Maldivas é o Islamismo”. Constatando que o Islamismo é 
central na estrutura jurídica do país, a alínea d) do artigo 
10.º acrescenta: “Nenhuma lei contrária a qualquer princí-
pio do Islamismo será promulgada nas Maldivas”.

Segundo a alínea d) do artigo 9.º, “um não muçulmano 
não pode tornar-se cidadão das Maldivas”, razão pela 
qual as Maldivas afirmam ter uma população 100% mu-
çulmana. No entanto, estas estatísticas oficiais ignoram a 
presença de até 95.000 imigrantes, ou 25% da população 
total, principalmente do Bangladesh, Índia, Sri Lanka e Fi-
lipinas,2 muitos dos quais não são muçulmanos.

A Constituição das Maldivas não inclui protecções para 
a liberdade religiosa. No entanto, o artigo 27.º protege o 
direito à liberdade de pensamento e à liberdade de co-
municar as suas opiniões e de se expressar, embora “de 
uma forma que não seja contrária a qualquer princípio do 
Islão”. O artigo 19.º, que trata das restrições à liberdade, 
estabelece: “O cidadão é livre de se envolver em qual-
quer conduta ou actividade que não seja expressamente 
proibida pela sharia islâmica ou pela lei”. As alíneas f) e 
g) do artigo 67.º referem que é da responsabilidade dos 
cidadãos das Maldivas “promover os valores e práticas 
democráticas de uma forma que não seja incompatível 
com qualquer princípio do Islão” e “preservar e proteger 
a religião estatal do Islamismo, a cultura, a língua e o pa-
trimónio do país”. Nos termos do artigo 100.º (alínea a, n.º 
1), o presidente e o vice-presidente podem ser destituídos 
do cargo por uma resolução do Parlamento em caso de 
“violação directa de um princípio do Islão”. 

Em conformidade com a alínea c) do artigo 70.º, o Parla-
mento “não aprovará qualquer lei que viole qualquer prin-
cípio do Islão”. O artigo 142.º exige que os juízes tenham 
em conta a sharia para resolver questões não abrangidas 
pela Constituição ou pelo sistema judicial.

A alínea a) do artigo 274.º da Constituição define o “prin-
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MALDIVAS
cípio do Islão” da seguinte forma: “O Alcorão Sagrado e 
aqueles princípios da sharia cuja proveniência não está 
em disputa entre os que se encontram na Suna do Nobre 
Profeta, e aqueles princípios derivados destes dois fun-
damentos”. O termo “sharia islâmica” é definido como: “O 
Alcorão Sagrado e os caminhos preferidos pelas pessoas 
cultas dentro da comunidade e seguidores da Suna em 
relação a assuntos criminais, civis, pessoais e outros en-
contrados na Suna”. 

Para além das restrições no âmbito da Constituição, a Lei 
de Protecção da Unidade Religiosa de 1994 regula a prá-
tica e pregação do Islamismo e limita a prática e expres-
são de outras religiões para além do Islamismo sunita.3

De acordo com o artigo 2.º, é necessária autorização go-
vernamental para sermões, conferências e publicações 
islâmicas. Segundo o artigo 4.º, estes sermões, conferên-
cias ou doutrinas não devem contradizer a ortodoxia sunita 
tal como interpretada pelo Governo. O artigo 4.º também 
proíbe a pregação por outras religiões. De acordo com o 
artigo 6.º, “é proibido propagar uma fé diferente do Isla-
mismo ou fazer qualquer esforço para converter alguém 
a uma religião diferente do Islamismo. É igualmente ile-
gal exibir em público símbolos ou slogans pertencentes a 
uma religião que não o Islamismo, ou gerar interesse nos 
mesmos”. Segundo o artigo 7.º, é também ilegal “trans-
portar ou exibir em público livros sobre outras religiões 
(para além do Islamismo), livros e textos que promovam 
e propaguem outras religiões, bem como a tradução para 
dhivehi [a língua oficial das Maldivas] desses livros e tex-
tos relacionados com outras religiões”.

Nos termos do artigo 9.º, é ilegal que residentes ou visi-
tantes não muçulmanos expressem publicamente a sua 
fé de qualquer forma. Além disso, de acordo com o artigo 
10.º, “é ilegal possuir, distribuir ou propagar programas, 
textos, obras de arte e publicidade sobre outras religiões 
que não o Islamismo”. A pena por qualquer violação des-
tas disposições legais, nos termos do artigo 12.º, é entre 
dois e cinco anos de prisão para os Maldívios. Os estran-
geiros que violem ou infrinjam estas disposições “devem 
ser entregues ao Ministério da Imigração e Emigração 
para serem expulsos das Maldivas”.

A lei relativa à difamação criminaliza qualquer discurso, 
comentário, texto ou acção que sejam considerados difa-
matórios para com “todos os defensores do Islamismo”. 
Os potenciais infractores são punidos com multas que 
variam entre 50.000 rupias das Maldivas (2.680 euros) a 
dois milhões de rupias (108.895 euros), e penas de três 

a seis meses de prisão. As publicações, incluindo online, 
consideradas culpadas de acolher comentários “difamató-
rios”, podem ver as suas licenças revogadas.4

As Maldivas afirmam que os estrangeiros residentes no 
país podem praticar a sua religião em privado, mas mui-
tos estrangeiros cristãos foram presos ou deportados por 
participarem num culto privado.5

Todos os visitantes das Maldivas são obrigados a assinar 
um formulário de imigração declarando que não transpor-
tam material pornográfico, ídolos, álcool, carne de porco 
ou “material contra o Islamismo”.6 Consequentemente, a 
importação oficial de Bíblias e literatura cristã é proibida.

Com a proibição governamental absoluta da expressão 
religiosa não muçulmana sob qualquer forma (a par de 
um nível de controlo governamental absoluto da expres-
são muçulmana), não existe nenhuma igreja ou local de 
culto cristão no país. Os poucos cristãos das Maldivas 
não têm onde se encontrar e fazem o seu melhor para 
manter a sua fé em privado. Oficialmente, não há Cristãos 
das Maldivas, apenas estrangeiros cristãos.7 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
As eleições presidenciais de 23 de Setembro de 2018 re-
sultaram na eleição do líder da oposição Ibrahim “Ibu” So-
lih, fundador do Partido Democrático das Maldivas (MDP), 
juntamente com Mohamed Nasheed, o primeiro presiden-
te democraticamente eleito das Maldivas.8 Nas eleições 
legislativas que se seguiram (6 de Abril de 2019), o MDP 
obteve uma vitória esmagadora e Nasheed tornou-se o 
presidente do Parlamento.9

Embora o Governo do presidente Solih tenha trabalha-
do para reformar instituições-chave, incluindo o Supremo 
Tribunal, o sistema de justiça criminal e as forças de se-
gurança, o progresso no sentido de uma reforma política 
mais ampla, de maior liberdade religiosa e da contenção 
do extremismo islâmico tem sido escasso.10

Solih também se comprometeu a enfrentar o radicalismo 
islâmico e, para esse fim, nomeou uma comissão presi-
dencial para investigar certos assassinatos recentes de 
moderados. Em Setembro de 2019, a comissão publicou 
a sua conclusão de que redes ligadas à Al-Qaeda eram 
responsáveis pelos assassínios. No entanto, em meados 
de 2020, o Governo ainda não tinha processado um único 
suspeito.11

De facto, as Maldivas tornaram-se um terreno de recruta-
mento conhecido para os terroristas. Um estudo do The 
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Soufan Group encontrou níveis elevados de recrutamen-
to do autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) nas Mal-
divas desde Abril de 2016.12 Os graffiti nas paredes em 
diferentes atóis apelavam a que as pessoas se juntem 
ao Daesh. O comissário de polícia do país revelou em 
Dezembro de 2019 que “quase 500 maldívios tinham via-
jado, ou tentado viajar, para a Síria ou o Iraque” durante 
os anos de pico do poder e de expansão do Daesh entre 
2014 e 2018. Isto faz das Maldivas uma das principais 
fontes mundiais per capita de combatentes terroristas es-
trangeiros islâmicos.13 

Abundam as provas de que o radicalismo islâmico conti-
nua a crescer, especialmente com a resposta inconsisten-
te do Governo Solih ao problema. Em Setembro de 2019, 
o Governo dos EUA alegou que um maldívio, Mohamad 
Ameen, era um “líder-chave para o Daesh na Síria, Afe-
ganistão e Maldivas”, e que se mantinha activo ainda em 
Abril de 2019 no recrutamento de jihadistas na capital, 
Malé.14

A 4 de Fevereiro de 2020, alegando num posterior ca-
nal do Telegram Al-Mustaqim Media que o Governo das 
Maldivas estava a ser dirigido por infiéis,15 extremistas 
islamistas apunhalaram três cidadãos estrangeiros, dois 
chineses e um alemão, no atol de Kaffu. Suspeita-se que 
foram inspirados pelo autoproclamado Estado Islâmico.16

A 12 de Abril de 2020, Domingo de Páscoa, o autoprocla-
mado Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por 
um ataque a vários barcos ancorados ao largo da ilha de 
Mahibadhoo, alguns dos quais (segundo a revista ISIS Al 
Naba) pertenciam ao “Governo apóstata” das Maldivas.17

Igualmente problemática para a liberdade religiosa e a 
transição do país para a democracia é a influência das or-
ganizações islâmicas conservadoras, incluindo o Partido 
Adhaalath. Em finais de 2019, este partido pressionou o 
Governo Solih a encerrar uma ONG de renome na área 
da democracia e direitos humanos, a Maldivian Demo-
cracy Network (MDN). Adhaalath descreveu os relatórios 
da MDN sobre os perigos do extremismo jihadista como 
“blasfémia contra o Islamismo”.18 Em vez de defender a 
MDN, o Governo Solih concordou com os conservadores 
que um relatório MDN de 2015 sobre a radicalização is-
lâmica continha “conteúdo que caluniava o Islamismo e o 
Profeta Maomé (PBUH)”.19 O Governo dissolveu oficial-
mente a MDN em Dezembro de 2019.

Entre outros desenvolvimentos, o radicalismo islâmico 
não controlado está a pressionar as mulheres para usa-

rem hijabs, levando ao assédio social das mulheres que 
optam por não o fazer. Para as Maldivas, esta é uma nova 
tendência, pois há cerca de uma década que muito pou-
cas mulheres usavam o lenço islâmico neste país insu-
lar.20

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Os direitos humanos não são uma prioridade do actual 
Governo das Maldivas, que está mais preocupado em fo-
mentar as relações com a Índia e a China e em tentar 
libertar o país da “diplomacia da armadilha da dívida” chi-
nesa criada pelo Governo anterior. 

A perspectiva da liberdade religiosa nas Maldivas é ex-
cepcionalmente negativa. O país carece de protecções 
constitucionais, enfrenta uma poderosa corrente de extre-
mismo islamista a nível social e é governado por líderes 
políticos que não estão dispostos a refrear o jihadismo e 
a prosseguir uma reforma política e religiosa significativa.

Pior ainda, segundo um analista, “[a] devastação total da 
COVID-19” e “uma prolongada recessão económica” es-
tão “a criar oportunidades para populistas e demagogos”. 
Se não forem controlados, “estes factores podem facil-
mente trazer um fim inoportuno à última estada da demo-
cracia no paraíso”.21
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Mali declara o país como um Estado 
secular que garante a todos os cidadãos os mesmos direi-
tos, independentemente da sua filiação religiosa.1 A natu-
reza secular do Estado está consagrada no preâmbulo. O 
artigo 2.º estabelece: “Todos os malianos nascem e vivem 
livres e iguais nos seus direitos e deveres. Qualquer dis-
criminação baseada na origem social, cor, língua, raça, 
sexo, religião ou opinião política é proibida.” A Constituição 
do Mali garante o direito à liberdade de culto e o direito a 
professar a própria fé através de actos de culto individuais 
ou comunitários. O artigo 4.º afirma: “Cada pessoa tem 
direito à liberdade de pensamento, consciência, religião, 
culto, opinião, expressão e criação, no respeito pela lei.”2

O Código Penal do Mali também segue uma abordagem 
fundamentalmente liberal. No entanto, a discriminação 
baseada na religião, ou actos que impedem a liberdade 
de observância religiosa ou de culto, podem ser punidos 
até cinco anos de prisão ou uma proibição de 10 anos de 
permanência no país.3

Relativamente à educação, o artigo 18.º da Constituição 
diz que “a educação pública é obrigatória, gratuita e não-

-religiosa”.4 As escolas públicas não podem disponibilizar 
instrução religiosa, mas as escolas privadas podem. As 
escolas religiosas islâmicas privadas (madrassas) ensi-
nam o Islamismo, mas são obrigadas a seguir o currículo 
padrão definido pelo Governo. Os estudantes não muçul-
manos não são obrigados a frequentar aulas de religião 
islâmica. A mesma regra se aplica nas escolas católicas.5

Todas as organizações religiosas são obrigadas a inscre-
ver-se no Ministério da Administração Territorial e Descen-
tralização. Esta obrigatoriedade não se aplica aos grupos 
que praticam as crenças religiosas autóctones. O registo 
não confere benefícios fiscais ou outros benefícios legais 
e não há penalização por falta de registo.6 

O Mali é predominantemente sunita muçulmano. Quase 
13% da população pertence a outras religiões. Os Cris-
tãos constituem pouco mais de 2%, sendo dois terços ca-
tólicos e um terço protestantes. O Mali também acolhe 
religiões tradicionais africanas (quase 9% da população). 
Alguns muçulmanos e cristãos incorporam igualmente 
tradições africanas nas suas observâncias rituais.7

Os feriados nacionais incluem as festas cristãs do Natal 
e Dia de Todos os Santos e as festas muçulmanas de 
Mulude (Nascimento do Profeta) e Eid al-Fitr (fim do Ra-
madão).8
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MALIINCIDENTES E EVOLUÇÃO
A situação de segurança no Mali permaneceu muito instá-
vel durante o período abrangido por este relatório. A parte 
sul do país era relativamente segura, enquanto a situação 
na região centro e norte permanecia tensa. Há uma forte 
presença de tropas militares estrangeiras, incluindo das 
forças da ONU. 

Desde o início de 2013 que a MINUSMA, a missão de ma-
nutenção e estabilização da paz da ONU, tem realizado 
operações militares. A França, que mantém uma forte uni-
dade anti-terrorista no Mali, também contribuiu com 4.500 
soldados para uma importante operação militar na região 
do Sahel chamada Operação Barkhane, uma acção an-
ti-insurgência que envolve a cooperação entre as forças 
francesas e os exércitos do Burkina Faso, Mali, Mauritâ-
nia, Níger e Chade.9 

A crescente violência étnica e intercomunitária que o Mali 
tem vivido nos últimos anos ocorre em grande medida 
na região de Mopti, no centro do país. Os conflitos es-
tão principalmente relacionados com a posse de terras 
e recursos, embora também tenha sido reconhecido um 
certo elemento religioso. A disputa coloca principalmente 
os muçulmanos Fulani contra o povo Dogon, de religião 
maioritariamente tradicional, um grupo que também inclui 
alguns cristãos. Por esta razão, os Fulani têm sido por 
vezes acusados de “actuar ao lado de grupos de extre-
mistas muçulmanos no centro do Mali”.10

Apesar de um conflito antigo e latente, os confrontos vio-
lentos aumentaram recentemente, tornando-se mais nu-
merosos e mortais, com uma componente religiosa mais 
claramente definida. Num vídeo lançado em Novembro 
de 2018, três líderes do Grupo de Apoio ao Islão e aos 
Muçulmanos (uma coligação de grupos jihadistas criada 
em 2017 e filiada na Al-Qaeda) apelaram ao povo Fulani 
espalhado pelo Sahel e pela África Ocidental para “seguir 
a jihad”.11 Contudo, a natureza e profundidade das liga-
ções entre o povo Fulani e os grupos armados jihadistas 
que actuam em África não são claras.

A situação no Mali atraiu a atenção da comunicação so-
cial a nível mundial devido a um massacre numa aldeia 
Fulani. A 23 de Março de 2019, a aldeia foi atacada por 
“homens armados que usavam roupas tradicionais de ca-
çadores Dogon”.12 O incidente resultou em mais de 130 
Fulani assassinados, incluindo crianças. Segundo a ONG 
International Christian Concern, o ataque foi executado 
por uma milícia anti-jihadista chamada Dan Na Ambas-

sagou, composta por pessoas de etnia Dogon. O ataque 
foi alegadamente realizado como uma represália contra 
os Fulani que “dão abrigo a extremistas islâmicos”.13 As 
milícias Dogon têm visado cada vez mais os Muçulmanos, 
culpando-os de terem ligações com organizações jihadis-
tas.

O massacre chocou a opinião pública do Mali, forçando o 
Governo maliano a demitir-se (em Abril de 2019) por não 
ter conseguido desarmar as milícias.14 Pouco depois, foi 
nomeado um novo Governo.

Ocorreram mais ataques em 2019. No dia 9 de Junho, 
35 membros da etnia Dogon foram assassinados por ho-
mens armados numa aldeia predominantemente cristã. 
Os atacantes eram alegadamente “jihadistas” Fulani.15 A 
2 de Julho, um mês mais tarde, 23 pessoas foram assas-
sinadas numa aldeia Fulani no centro do Mali. O presiden-
te da câmara local responsabilizou os caçadores Dogon 
pelo ataque. Duas outras comunidades Fulani foram ata-
cadas nesse mesmo dia.16

Para além da violência inter-étnica, o Governo do Mali 
enfrenta uma presença significativa e crescente de gru-
pos armados jihadistas, cada vez mais activos nas zonas 
norte e centro do país. Os seus principais alvos são as 
forças de segurança, mas também têm visado o pessoal 
religioso. 

Em Fevereiro de 2017, o grupo armado Nusrat al-Islam 
raptou uma religiosa colombiana, a Irmã Gloria Argoti. No 
início, presumiu-se que estaria morta, mas, em Janeiro 
de 2019, a organização terrorista divulgou um vídeo mos-
trando que ela estava viva.17  

O rapto da Irmã Argoti juntamente com vários ataques a 
postos militares revelam a natureza cada vez mais ousa-
da dos grupos terroristas islâmicos internacionais no Mali. 
Um dos ataques mais mortíferos ocorreu a 2 de Novembro 
de 2019, quando 53 soldados malianos foram mortos num 
ataque reivindicado pelo autoproclamado Estado islâmi-
co.18 As forças de manutenção da paz da ONU no Mali 
também ficaram sob fogo, tendo sofrido várias baixas.19 O 
Governo parece esmagado pela rápida disseminação de 
milícias por toda a região centro e norte do país. 

O Mali continuou a ser afectado por um elevado nível de 
instabilidade política em meados de 2020. Em Agosto de 
2020, o presidente Ibrahim Boubacar Keita anunciou a 
sua demissão horas depois de ele e o primeiro-ministro 
Boubou Cissé terem sido detidos por soldados amotina-
dos. Isto seguiu-se a meses de protestos em massa ape-
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lando à demissão de Keita três anos antes do final do 
seu segundo mandato como presidente.20 Pelo menos 11 
pessoas foram mortas e mais de 100 feridas em confron-
tos entre as forças de segurança do Mali e manifestantes. 

Durante os protestos, os líderes religiosos apelaram à 
paz. O Cardeal Jean Zerbo, Arcebispo de Bamako, o pre-
sidente do Alto Conselho Islâmico Cherif Ousmane Mada-
ni Haidara e o Reverendo Nouh Ag InfaYattara, presidente 
da Associação dos Grupos e Missão Evangélica Protes-
tante no Mali (AGEMPEM), apelaram à paz e ao diálogo 
político.21

Como consequência das medidas tomadas para comba-
ter a pandemia do coronavírus, a Igreja Católica do Mali 
suspendeu as Missas. As Mesquitas, no entanto, perma-
neceram abertas.22

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
As perspectivas de liberdade religiosa são preocupantes. 
A situação de segurança e a estabilidade política do Mali 
deterioraram-se nos últimos anos. Embora as tensões ét-
nicas não sejam novas, o ciclo de represálias e pura bru-
talidade contra militares e civis, alimentado pela presença 
de grupos jihadistas, atingiu níveis sem precedentes. Esta 
situação tem um impacto profundo na liberdade religiosa, 
uma vez que, embora a religião pareça não ser o princi-
pal motor da violência, a filiação religiosa aumenta a sus-
ceptibilidade à perseguição. Mesmo com os esforços da 
Operação Barkhane, um Governo de transição liderado 
por um presidente interino continuará a lutar para conter 
a combinação explosiva de pobreza, conflitos étnicos e 
Islamismo radical.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 2.º (n.º 1) da Constituição de Malta afirma: “A 
religião de Malta é a Religião Católica Apostólica Roma-
na.” Isto não significa que o Catolicismo seja a religião 
do Estado. A religião católica é referenciada com base na 
realidade de que a maioria dos cidadãos de Malta são 
baptizados como católicos. A Constituição, no artigo 40.º 
(n.º 1), também defende o princípio da liberdade religiosa: 
“Todas as pessoas em Malta têm total liberdade de cons-
ciência e gozam do exercício livre dos respectivos cultos 
religiosos.” Qualquer pessoa em Malta é, por isso, livre de 
praticar qualquer religião que deseje.

Além disso, a Constituição também afirma que o Estado 
está obrigado a disponibilizar o ensino da fé católica nas 
escolas públicas. Isto é reiterado no acordo entre a San-
ta Sé e o Estado de Malta, assinado a 16 de Novembro 
de 1989, e no documento “Modos de Regulamentação da 
Instrução e Educação Religiosa Católica nas Escolas Pú-
blicas”. Outro acordo entre a Santa Sé e Malta, assinado 
a 28 de Novembro de 1991, garante a existência e o fun-
cionamento de escolas religiosas.

Segundo as normas do Directório para a Aplicação dos 
Princípios e Normas do Ecumenismo (1993), a maioria 
das igrejas católicas procuram apoiar outras Igrejas e tra-
dições cristãs, inclusive ajudando no acesso a locais de 
culto adequado. Isto é claramente afirmado no documento 
de 1993: “As igrejas católicas são edifícios consagrados 
e abençoados que têm um significado teológico e litúrgi-
co importante para a comunidade católica. Por isso, são 
geralmente reservados para o culto católico. No entanto, 
se houver sacerdotes, ministros ou comunidades que não 
comungam totalmente com a Igreja Católica que não te-
nham um lugar ou os objectos litúrgicos necessários para 
celebrarem dignamente as suas cerimónias religiosas, o 
bispo diocesano pode permitir-lhes o uso de uma igreja 
ou edifício católico e também emprestar-lhes o que possa 
ser necessário para os seus serviços. Em circunstâncias 
semelhantes, pode-lhes ser dada autorização para enter-
ros ou para a celebração de serviços religiosos nos cemi-
térios católicos.”

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Geralmente, as relações entre Igrejas são boas, haven-



501Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

RELIGIÃO

MA
LTA

MALTA

 Área

315 Km2

PIB per capita

36,513 US$

População

434,363
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
29.2

Outras

95.6%
Cristãos

0.4%
Agnóstico

1.7%

2.3%
Muçulmanos

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

MALTAdo esforços ecuménicos, particularmente na partilha de 
edifícios eclesiásticos. Eis alguns exemplos desta car-
acterística: a comunidade ortodoxa sérvia fez um acor-
do temporário com o Ministério da Cultura para utilizar a 
Igreja Católica de Nossa Senhora do Pilar em Valletta; a 
Paróquia ortodoxa romena da Natividade de São João 
Baptista faz uso regular da Igreja católica de São Roque 
em Valletta; várias comunidades ortodoxas coptas (egíp-
cias, etíopes e eritreias) usam igrejas ou capelas católi-
cas em Zebbug e em Valletta; e há planos (Dezembro 
de 2020) para que a Igreja Católica de São Nicolau em 
Valletta seja usada pelo Patriarcado Ecuménico de Con-
stantinopla para servir as necessidades espirituais da co-
munidade ortodoxa grega. Vários grupos evangélicos e 
pentecostais também floresceram em Malta, tendo sido 
disponibilizado espaço a alguns deles para se reunirem e 
prestarem culto em paróquias católicas (dentro das insta-
lações paroquiais). A maioria dos fiéis são migrantes da 
Nigéria e do Paquistão.

Um pedido de 2017 da Igreja Ortodoxa Russa de S. Paulo 
Apóstolo para construir uma nova igreja em Kappara foi 
novamente protelado em 2018 pela Autoridade de Plan-
eamento, que adiou a decisão por mais seis meses para 
estudo adicional. O pedido tem a oposição dos residentes 
próximos e do Nature Trust Malta da reserva natural de 
Wied Għollieqa.

As relações inter-religiosas também são boas. A 7 de Fe-
vereiro de 2019, durante a Semana Mundial Inter-Religio-
sa da ONU, sob o patrocínio da presidente Marie-Louise 
Coleiro Preca, Judeus, Cristãos, Muçulmanos e outros 

grupos religiosos assinaram a primeira declaração de am-
izade e solidariedade. Mais tarde, a 8 de Maio de 2019, 
o novo presidente George Vella acolheu a primeira me-
sa-redonda inter-religiosa no Palácio de San Anton. O 
presidente salientou “que o diálogo inter-religioso contín-
uo baseado na compreensão e respeito mútuos é uma 
chave para uma coexistência harmoniosa”.

Em 2018, o Arcebispo Charles Jude Scicluna, Arcebispo 
católico de Malta, atraiu a atenção dos meios de comu-
nicação social após reencaminhar no Twitter um artigo 
de opinião que “comparava o patrocínio político de Malta 
com a máfia siciliana”. Numa explicação posterior publi-
cada na página do Facebook da Arquidiocese de Malta, o 
arcebispo distinguiu entre os seus próprios tweets e opi-
niões que reencaminhou, e declarou que esses artigos 
reencaminhados, esperava, “poderiam conduzir a uma 
discussão madura, longe da política partidária, que procu-
ra os melhores interesses da sociedade”.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
As perspectivas de liberdade religiosa em Malta são boas. 
A liberdade religiosa está consagrada na Constituição, to-
dos os grupos religiosos são livres de praticar a sua reli-
gião e a presidência tem demonstrado esforços concre-
tos para promover a tolerância e o diálogo inter-religioso. 
Também são evidentes os esforços ecuménicos da Igreja 
Católica, particularmente na partilha de edifícios eclesiás-
ticos para aqueles que não os têm.

NOTAS
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2018).
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<?>  Pontifical Council for the Promotion of Christian Unity, Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism (25 de Março 
de 1993), parágr. 137.
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on-new-orthodox-church-in-kappara-put-off.683567 (acedido a 9 de Dezembro de 2020).
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Marrocos é uma monarquia hereditária governada por uma 
dinastia sunita estabelecida há séculos. O actual monarca 
é o Rei Maomé VI. É considerado descendente do Profeta 
Maomé. Mais de 99% da população do país é composta 
por muçulmanos sunitas da Escola Maliki-Ashari. Outros 
grupos religiosos, incluindo Judeus, constituem menos de 
1% da população. A comunidade judaica é muito antiga 
e a maioria deixou o país após a criação do Estado de 
Israel. Segundo o Banco de Dados da População Judaica 
(2018), o número estimado de judeus em Marrocos é de 
apenas de 2.150, com a maioria a viver em Casablanca.

Os líderes cristãos do país calculam que o número de 
cristãos de todas as denominações seja de 33.639 (24 mil 
católicos e 4.750 protestantes).1 Fontes não confirmadas 
colocam este número em apenas 5.000. A vasta maioria 
dos Cristãos são estrangeiros, que usam as igrejas cons-
truídas durante a era do protectorado francês (1912-1956). 
Não é claro quantos cidadãos muçulmanos se converte-
ram ao Cristianismo, sendo que há quem considere que 
o número chega aos 8.000.2 Há pequenos grupos Xiitas e 
Bahá’ís a viver no país.

De acordo com a Constituição marroquina, o país é um 
estado muçulmano soberano. O artigo 3.º afirma: “O 
Islamismo é a religião do Estado, que garante a todos o 
livre exercício das crenças.”3 A Constituição proíbe que 
partidos políticos, deputados ou alterações constitucionais 
infrinjam o Islão.4 O Parlamento Europeu reconhece que 
a Liberdade religiosa está consagrada na Constituição de 
Marrocos, mas acrescenta que “os Cristãos e especial-
mente os muçulmanos que se convertam ao Cristianismo 
enfrentam ‘inúmeras formas de discriminação’ e ‘não es-
tão autorizados a entrar numa igreja’”.5

O artigo 41.º afirma que o rei é o “Comandante dos Fiéis, 
o garante do respeito pelo Islão”. O mesmo artigo afirma 
que ele é “o garante do livre exercício das crenças”, pre-
sidindo ao Conselho Superior dos Ulemas, encarregados 
de comentar e chegar a acordo quanto às consultas reli-
giosas (fatwas) para manutenção dos “preceitos e desíg-
nios do Islão”. O artigo 41.º acrescenta ainda que este 
conselho é estabelecido por Dahir [decreto real].6

Segundo o Código Penal marroquino, o proselitismo reali-
zado por não muçulmanos para “abalar a fé” da população 
muçulmana é ilegal. A distribuição de materiais religiosos 
não islâmicos também é restrita pelo Governo.7

O artigo 220.º do Código Penal8 define uma pena de pri-
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são de seis meses a três anos, mais uma multa de 100 a 
500 dirhams (cerca de 9 a 46 euros), para qualquer pes-
soa que empregue “meios de sedução para converter” um 
muçulmano a outra religião, explorando as suas fraque-
zas ou necessidades, usando instituições de “educação, 
saúde, lares de idosos ou orfanatos” para esse fim.

A conversão voluntária não é crime segundo os códigos 
civil e penal9 e Marrocos não impõe a pena de morte aos 
apóstatas do Islamismo de acordo com as disposições do 
seu Código Penal. No entanto, os marroquinos convertidos 
ao Cristianismo não gozam dos mesmos direitos que os 
outros.10 A fim de alcançar um maior reconhecimento e o 
direito a uma vida religiosa pública, um grupo de marro-
quinos convertidos ao Cristianismo formou a Coligação 
Nacional dos Cristãos Marroquinos,11 apelando ao fim da 
perseguição contra os Cristãos. Alguns cristãos em Mar-
rocos alegadamente exigiram os seus direitos e pronun-
ciaram-se contra a discriminação a que estão sujeitos.12

O artigo 219.º da nova proposta de Código Penal “prevê 
o ‘encarceramento de um a cinco anos’ para quem seja 
considerado culpado de ‘minar’, ‘ofender’, ou ‘insultar’ 
Deus e os profetas por quaisquer meios.”13 Segundo o ar-
tigo 223.º, qualquer pessoa condenada por vandalismo de 
lugares de culto ou de textos sagrados pode ser conde-
nada a uma pena de prisão de seis meses a dois anos.14

O estatuto pessoal dos cidadãos muçulmanos é regula-
mentado pela interpretação nacional da lei da sharia. Os 
homens muçulmanos podem casar com mulheres cristãs 
ou judias, mas as mulheres muçulmanas não podem ca-
sar com homens que não sejam muçulmanos. Os Judeus 
têm tribunais rabínicos que tratam dos assuntos do foro 
pessoal, como o casamento ou as heranças. Mas os Cris-
tãos não têm estatuto jurídico que garanta os seus direi-
tos enquanto minoria.15 Além disso, nenhuma Igreja está 
autorizada a admitir marroquinos que se converteram ao 
Cristianismo e estes são por isso forçados a praticar a sua 
fé em privado.

Quebrar o jejum do Ramadão em público é um crime pu-
nido no Código Penal com seis meses de prisão e uma 
multa até 500 dirhams (cerca de 46 euros).16

Os sermões de sexta-feira são agora monitorizados pelo 
Governo. Assim, todos os imãs são rastreados e obriga-
dos a fazer um curso de certificação antes de realizarem 
as orações de sexta-feira; todas as mesquitas têm de 
cumprir normas de segurança específicas e são contro-
ladas como edifícios públicos; as normas reforçadas pelo 

Governo aplicam-se à educação religiosa e as mulheres 
têm direito a tornar-se morchidas ou líderes secundárias 
dentro das comunidades muçulmanas.17

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os cristãos marroquinos concordam em geral que as 
detenções quase pararam. Um cristão convertido que é 
agora clérigo protestante constatou que “o assédio se tor-
nou escasso”.18 Mas as pressões sociais e por vezes de 
segurança ainda existem. Muito poucos convertidos falam 
porque temem ser assediados nas ruas, abusados verbal-
mente e em raras ocasiões agredidos fisicamente.19

O Papa Francisco fez uma visita oficial a Marrocos em 
Março de 2019. Foi a primeira visita de um Pontífice des-
de 1985 e foi descrita como uma oportunidade para con-
tinuar a construir pontes entre Cristãos e Muçulmanos.20 
Durante a sua visita, o Papa Francisco pediu aos Católi-
cos para não fazerem proselitismo da sua fé, argumen-
tando que tentar converter as pessoas à própria crença 
“conduz sempre a um impasse”.21

Questionado sobre a declaração pública do Rei Maomé 
VI durante a sua visita de que este iria “proteger os judeus 
marroquinos bem como os cristãos de outros países que 
vivem em Marrocos”, o Papa respondeu: “Posso dizer que 
em Marrocos há liberdade de culto, há liberdade religiosa, 
há liberdade de filiação religiosa. Também neste caso, a 
liberdade desenvolve-se sempre, cresce... [...] Outros paí-
ses semelhantes a Marrocos não criam problemas, são 
mais abertos, mais respeitadores e procuram uma certa 
forma de proceder com discrição”.22

Por outro lado, Jawad El Hamidy, presidente da Associa-
ção Marroquina para os Direitos e Liberdades Religiosas, 
declarou que os Cristãos querem “o reconhecimento ofi-
cial23 da existência das várias religiões e querem leis que 
consagrem a sua existência na sociedade”.24

Durante a visita do Papa, o rei pediu um momento es-
pecial. Este ocorreu no Instituto Maomé VI para a For-
mação de Imãs, Morchidines e Morchidates (pregadores 
religiosos), e consistiu num apelo muçulmano à oração 
(Addhan), num apelo judeu à oração (Adonai), e num mo-
teto da Ave Maria de Caccini.25 A União Internacional dos 
Estudiosos Muçulmanos criticou a actuação afirmando 
que o “princípio da tolerância, coexistência e diálogo é 
um princípio fixo e amplo no Islão, mas não significa ab-
dicar das constantes e fundir os grandes ritos islâmicos e 
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os cânticos da Igreja, que contradizem o nosso credo e 
rituais”.26 E acrescentou que o Alcorão adverte veemen-
temente sobre o castigo divino contra “os violadores das 
constantes desta religião”.27

Em Abril de 2019, Mustapha Ramid, ministro dos Direitos 
Humanos de Marrocos, declarou num programa de tele-
visão que Marrocos não criminaliza a apostasia. E acres-
centou que o Código Penal criminaliza as pessoas que 
tentam “sacudir” a fé de outras pessoas ou convertê-las 
a religiões que não o Islamismo, mas não criminaliza a 
vítima que se converteu.28

Em Janeiro de 2020, o ex-presidente tunisino Moncef 
Marzouki afirmou que países como a Arábia Saudita, os 
Emirados Árabes Unidos e o Egipto estavam por detrás 
de uma “contra-revolução no Norte de África” que visava 
a Argélia, a Tunísia e Marrocos. Sublinhou o caso de Mar-
rocos, onde a decisão do Rei Maomé VI de incluir islamis-
tas no processo decisório foi interpretada por “países que 
lideram a contra-revolução como blasfémia flagrante que 
necessita de retaliação contra os perpetradores”.29

Em Maio de 2020, o actor marroquino Rafik Boubker foi 
detido após ter alegadamente insultado o Islamismo. Ti-
nha aparecido num videoclip a troçar de mesquitas e dos 
sermões de sexta-feira. Mais tarde, pediu desculpa aos 
Marroquinos, lamentando o seu vídeo e acrescentando 
que era muçulmano.30

Em Julho de 2020, um Tribunal de Primeira Instância e 
Recursos confirmou a sentença de seis meses de prisão 
dada a Mohammad Awatif Kachchach por ter publicado 
uma caricatura no Facebook considerada como tendo in-
sultado o Islamismo, ao abrigo do artigo 267.º (n.º 5) do 
Código Penal.31

De acordo com o Morocco Jewish Times, Marrocos deci-
diu incluir a história judaica e a componente hebraica no 
currículo escolar desde os primeiros anos do ensino.32

Em relação à pandemia da COVID-19, Marrocos adoptou 
restrições e decidiu encerrar os locais de culto em meados 
de Março, além de proibir as deslocações não essenciais.

O pregador salafita Abou Naim surgiu num vídeo a acu-
sar o estado marroquino de “apostasia”. Foi detido sob 
acusação de terrorismo.33 As suas declarações no vídeo 
incluíam um claro incitamento à violência e ao ódio, assim 
como uma grave violação da ordem pública.34 

As restrições no âmbito da pandemia, entre elas o reco-
lher obrigatório das 19h às 5h,35 também afectaram a ca-

ridade durante o Ramadão, e diferentes ONG tiveram de 
se adaptar para poderem ajudar os pobres.36 No final de 
Maio, o Conselho Científico Supremo emitiu um comuni-
cado de imprensa a instar os Marroquinos a realizarem as 
orações do Eid Al Fitr em casa.37

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A tendência geral é de progresso para a liberdade religio-
sa, mas este progresso é lento e repleto de contratempos. 
Embora tenham sido feitos esforços para aceitar melhor o 
Cristianismo praticado por estrangeiros, a pressão sobre 
as minorias religiosas marroquinas continua a ser impor-
tante.38 As principais exigências dos Cristãos são o direito 
de rezar nas igrejas, de casar de acordo com a própria 
religião, de dar nomes cristãos aos filhos, de decidir se 
querem que os filhos tenham aulas de religião islâmica na 
escola39 e de serem enterrados em cemitérios cristãos.40 
As minorias religiosas não reconhecidas são forçadas a 
esconder-se para rezar e ainda enfrentam obstáculos ad-
ministrativos que afectam os seus direitos legais, segu-
rança e estatuto social. 

Desde 2016, o rei apelou à reforma da educação, a fim de 
combater as ideias extremistas.41 E exortou a comissão 
por ele nomeada a rever os livros escolares e a remover 
os conteúdos problemáticos.42

Relativamente à questão dos convertidos, e da liberdade 
religiosa e de crença em geral, Marrocos está a enfrentar 
um dilema. Por um lado, o país quer permanecer rígido 
em termos religiosos, de acordo com a escola de juris-
prudência islâmica de Maliki, especialmente para evitar 
desagradar à parte mais conservadora da sociedade. Por 
outro lado, quer projectar uma certa imagem de abertura 
em relação aos países ocidentais. As perspectivas para a 
liberdade religiosa são cautelosamente positivas. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da República da Maurícia reconhece, no 
capítulo II, artigo 3.º, alínea b), a “liberdade de consciên-
cia, de expressão, de reunião e associação e liberdade de 
estabelecimento de escolas”.1 O artigo 11.º (secção 1) de-
fende a liberdade de consciência, pensamento e religião, 
incluindo a liberdade de promover as próprias crenças re-
ligiosas ou de as mudar. 

O artigo 3.º proíbe a discriminação por motivos de filiação 
religiosa. Nos termos do artigo 11.º (secção 4), ninguém 
pode ser obrigado a prestar um juramento que seja “con-
trário à sua religião ou crença”. 

Segundo a secção 2 do mesmo artigo, é obrigatório o 
consentimento dos estudantes, ou dos pais/tutores legais 
no caso de menores, para receberem instrução religiosa. 
O artigo 14.º (secção 1) permite aos grupos religiosos es-
tabelecer e manter escolas que disponibilizem instrução 
religiosa.2 

Seis denominações religiosas – hindus, católicos, mu-
çulmanos, anglicanos, presbiterianos e adventistas do 
sétimo dia – recebem subsídios do Estado com base no 
número de membros que possuem. Os outros grupos não 

recebem subsídios e devem registar-se junto das autori-
dades a fim de obterem isenções fiscais.3 Podem ser fun-
dados e registados novos grupos religiosos. As autoriza-
ções de residência para missionários são limitadas a três 
anos não renováveis.4

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A República da Maurícia é um país etnicamente diversi-
ficado, construído sobre um legado de sucessivos gover-
nantes coloniais (holandeses, franceses e britânicos) que 
trouxeram escravos (da África continental) e mão-de-obra 
forçada (da Índia). Hoje em dia, a etnia e a religião conti-
nuam a desempenhar papéis importantes na sociedade e 
na economia.5 Os Hindus são o grupo maior e dominante, 
seguidos pelos Cristãos e Muçulmanos.

As relações interétnicas permanecem tensas nesta na-
ção insular, principalmente devido à sub-representação 
de certos grupos nas instituições governamentais.6 Em-
bora não existam estatísticas fiáveis sobre a composição 
étnica no serviço público, os não hindus, principalmen-
te muçulmanos e cristãos, queixam-se de que os hindus 
dominam o aparelho governamental, o que lhes dá uma 
vantagem injusta no emprego governamental e impede 
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que os não hindus tenham acesso a posições de nível 
superior.7

Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, os 
Hindus e os Muçulmanos não entraram em conflito du-
rante o período em análise. Alguns incidentes violentos, 
inicialmente considerados como estando relacionados 
com a religião, acabaram por ser definidos como casos 
de violência doméstica e questões pessoais, de acordo 
com a polícia.8

Entretanto, o Conselho de Religiões,9 uma organização 
multi-religiosa e multiétnica que representa 18 grupos re-
ligiosos, tem acolhido eventos e celebrações inter-religio-
sas para promover a compreensão mútua e a colabora-
ção entre as comunidades religiosas.10

Um evento religioso de destaque ocorreu em 2019 com a 
visita do Papa Francisco. Cerca de 100 mil pessoas – cer-
ca de 10% de toda a população da Maurícia – assistiram 
à Missa final em Port Louis.11 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No actual contexto de respeito pela liberdade religiosa e 
estabilidade política, não se podem esperar mudanças 
relevantes para o futuro próximo. A visita do Papa12 em 
2019 abriu um novo espaço para o diálogo e o intercâm-
bio entre religiões.13

NOTAS
1  Mauritius 1968 (rev. 2016), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Mauritius_2016?lang=en (acedido a 20 de 
Fevereiro de 2020).

2  Ibid.

3  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Mauritius”, International Religious Freedom Report for 2018, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/mauritius/ (acedido a 21 de Agosto de 2018).

4  Ibid.

5  David Matusky, “Mauritius”, Countries and their culture, https://www.everyculture.com/Ma-Ni/Mauritius.html (acedido a 31 de Agosto de 
2020).

6  Report of the Truth and Justice Commission, United States Institute of Peace, https://www.usip.org/sites/default/files/ROL/TJC_Vol1.pdf 
(acedido a 20 de Fevereiro de 2020).

7  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Mauritius”, op. cit.

8  Embaixada dos EUA, Mauritius Human Rights Report, https://mu.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/242/MAURITIUS-2018-INTER-
NATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf (acedido a 20 de Fevereiro de 2020).

9  “Council of Religions- Mauritius”, United Religious Initiative, https://uri.org/who-we-are/cooperation-circle/council-religions-mauritius (ace-
dido a 31 de Agosto de 2020).

10  Embaixada dos EUA, op. cit. 

11  “Pope at Mass in Mauritius: Be a youthful, joyful, missionary Church”, Vatican News, 9 de Setembro de 2019, https://www.vaticannews.va/
en/pope/news/2019-09/pope-francis-mass-mauritius-youthful-missionary-church.html (acedido a 27 de Julho de 2020).

12  Viagem apostólica de Sua Santidade, o Papa Francisco, a Moçambique, Madagáscar e Maurícia, 4-10 Setembro 2019, Santa Sé, http://
www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-mozambico-madagascar-maurizio-2019.html (acedido a 1 de 
Julho de 2020).

13  “Pope at Mass in Mauritius: Be a youthful, joyful, missionary Church”, Vatican News, 9 de Setembro de 2019, https://www.vaticannews.va/
en/pope/news/2019-09/pope-francis-mass-mauritius-youthful-missionary-church.html (acedido a 27 de Julho de 2020).
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http://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco-mozambico-madagascar-maurizio-2019.html
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República Islâmica da Mauritânia, situada na costa oci-
dental de África, é na sua maioria desértica, pouco po-
voada e um dos países mais pobres do mundo. O país 
tem sido uma República Islâmica desde que conquistou 
a independência em 1960. O artigo 5.º da Constituição1 
reconhece o Islamismo como a religião oficial do Estado e 
dos seus cidadãos.2

A Mauritânia é o único estado islâmico deste tipo em Áfri-
ca após a Gâmbia ter voltado a ser uma república secu-
lar.3 Este facto, juntamente com o facto de a sua popula-
ção ser quase inteiramente muçulmana, tem um profundo 
impacto na vida quotidiana do país.

Um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos concluiu que a liberdade re-
ligiosa e de consciência não estão formalmente garan-
tidas na Mauritânia, nem mesmo para os Muçulmanos.4 
De facto, nenhuma destas liberdades é mencionada na 
Constituição. A não discriminação, que constitui a base da 
religião, também não é mencionada.5 A mudança de reli-
gião é tratada como apostasia e implica a pena de morte. 
O artigo 23.º defende que o presidente do país deve ser 

muçulmano.

O Ministério dos Assuntos Islâmicos e da Educação Tradi-
cional é responsável por “decretar e divulgar fatwas, com-
bater o extremismo, promover a investigação em estudos 
islâmicos, organizar as peregrinações Hajj e Umrah, e 
monitorizar as mesquitas”.6 O Governo selecciona seis 
imãs que servem no Alto Conselho do Islão, aconselhan-
do o Governo sobre os preceitos islâmicos e o cumpri-
mento da legislação destes preceitos.7

O Código Penal da Mauritânia foi alterado em 2018 e a 
pena de morte foi tornada obrigatória em casos de blas-
fémia, sem excepções.8 (Antes desta alteração, o artigo 
306.º do Código Penal só aplicava a pena de morte se 
o acusado se recusasse a mostrar remorsos ou a pedir 
desculpa. Agora isso já não é possível).9 A lei também 
inclui prisão até dois anos e uma pena pecuniária até 
600.000 ouguiyas (13.980 euros) por “ofender a decência 
pública e os valores islâmicos” e por “violar as proibições 
de Alá” ou contribuir para a sua infração.10

As alterações foram feitas em resposta ao caso de Moha-
med Cheikh Ould Mkhaïtir, um bloguer mauritano que em 
2014 escreveu um artigo crítico sobre o Islamismo. Foi 
inicialmente condenado à morte, mas, a 9 de Novembro 
de 2017, um tribunal de recurso em Nouadhibou reduziu 
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a pena para dois anos de prisão e uma multa.11 Muçul-
manos devotos em muitas cidades da Mauritânia saíram 
à rua para protestar contra a decisão do tribunal e exigir 
que fosse imposta a pena de morte.12 A última vez que a 
pena de morte tinha sido executada no país foi em 1987.13

Relativamente à educação, tanto as escolas públicas 
como as privadas são obrigadas a disponibilizar instrução 
islâmica durante quatro horas por semana. As escolas in-
ternacionais são uma excepção, uma vez que não são 
obrigadas a ensinar a religião islâmica.14 

Oficialmente, a população tradicionalmente nómada da 
Mauritânia é quase 100% muçulmana, quase exclusiva-
mente sunita, e na sua maioria organizada em irmanda-
des sufis15 como a Qadiriya, a Tijāniyyah e a Hamawiya.

Estima-se que a população cristã na Mauritânia tenha 
entre 4.50016 e 10.00017 habitantes. O número exacto de 
cristãos de etnia mauritana não é claro, pois, na cultura 
tribal, “deixar o Islão não é visto apenas como uma trai-
ção religiosa, mas também como uma traição à tribo e à 
família”.18 Consequentemente, os poucos não muçulma-
nos na Mauritânia não têm qualquer oportunidade real de 
viver a sua fé, pelo menos não publicamente. A sharia (lei 
islâmica) é aplicada a questões civis, particularmente em 
questões familiares. Algumas infracções e certas viola-
ções da sharia são severamente punidas com flagelação, 
apedrejamento e amputação.19

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A Mauritânia tem continuado a restringir a liberdade reli-
giosa durante o período abrangido por este relatório. As 
autoridades continuaram a rejeitar os apelos da comuni-
dade internacional para descriminalizar a apostasia e a 
blasfémia, que são puníveis com a morte. 

Isto é exemplificado pelo caso acima mencionado de 
blasfémia de Mohamed Ould Cheikh Mkhaitir, o bloguer 
que deveria ser libertado após a sua sentença de morte 
original ter sido anulada em Julho de 2019.20 Embora já 
tivesse cumprido a pena de dois anos de prisão, perma-
neceu na prisão para “sua própria segurança”, de acordo 
com as autoridades. Após repetidos apelos internacionais 
para a sua libertação, foi finalmente libertado e exilou-se 
na Europa. Vive agora em França.21 

As eleições presidenciais tiveram lugar a 22 de Junho de 
2019. O presidente em exercício, Mohamed Ould Abdel 
Aziz, não pôde candidatar-se devido a limitações de man-

dato. Ganhou o candidato do seu partido no poder, Moha-
med Ould Ghazouani, mas o resultado foi contestado por 
vários candidatos da oposição.22 Ghazouani é considera-
do um aliado firme do antigo presidente e é provável que 
dê continuidade às suas políticas. 

No âmbito da votação, a Amnistia Internacional publicou 
um Manifesto dos Direitos Humanos a 3 de Junho de 
2019 para que os candidatos presidenciais assinassem.23 
O manifesto apelava a que os candidatos apoiassem a 
liberdade de expressão e reunião, abolissem a escravatu-
ra, acabassem com a impunidade dos “perpetradores de 
abusos, tortura, detenção ilegal, execuções extrajudiciais 
e expulsões em massa”, e muito mais. Três dos seis can-
didatos assinaram-no, Ghazouani recusou. A campanha 
eleitoral de Ghazouani “também negligenciou o compro-
misso de melhorar a desastrosa situação dos direitos hu-
manos no país”, disse a Amnistia.24

Desde 26 de Fevereiro de 2020, oito arguidos (cinco de-
tidos em prisão preventiva) são acusados de blasfémia e 
desprezo pela religião, ao abrigo do artigo 306.º do Códi-
go Penal.25 Uma condenação por estas acusações, que 
incluem “zombar de Deus, do seu mensageiro e do Livro 
Sagrado” e “criar, registar e publicar mensagens utilizando 
um sistema de informação que afecta os valores do Isla-
mismo”, poderá resultar na pena de morte. As acusações 
têm a ver com a participação dos arguidos num encontro 
da Aliança para a Refundação do Estado mauritano, que 
apela à “reforma da administração pública e dos sistemas 
de saúde da Mauritânia e rejeita o sistema de castas do 
país”.26

A 3 de Junho de 2020, as autoridades prenderam o jor-
nalista e membro da Autoridade Reguladora da Publici-
dade Eby Ould Zeidane, por causa de um post seu no 
Facebook que sugeria que o mês tradicional do Ramadão 
deveria ser “observado em datas fixas, de acordo com o 
calendário gregoriano, ao contrário da tradição muçulma-
na”.27 A 8 de Junho foi acusado de blasfémia ao abrigo 
do artigo 306.º do Código Penal – que contém a pena de 
morte – e ao abrigo do artigo 21.º da Lei de Crimes Ciber-
néticos por “publicar folhetos que minam os valores do 
Islamismo”.28 “Zeidane foi libertado a 8 de Junho, e a 2 de 
Julho arrependeu-se publicamente das suas observações 
após encontros com académicos religiosos e o ministro 
dos Assuntos Islâmicos”.29

Em relação ao jihadismo e a outras formas de violência 
armada por motivos religiosos, o país “mostrou-se nota-
velmente resiliente”,30 apesar da situação terrível em al-
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guns dos países vizinhos da Mauritânia (os grupos jiha-
distas têm uma forte presença no Mali, por exemplo) e 
dos apelos da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM) aos 
seus seguidores para cometerem ataques terroristas em 
todo o Sahel (incluindo a Mauritânia). Uma vez que uma 
das principais prioridades do novo presidente é manter a 
segurança, não se devem esperar grandes mudanças no 
que diz respeito aos grupos armados jihadistas. 

Devido à pandemia do coronavírus, os locais de culto fo-
ram fechados para evitar a propagação do vírus. Reabri-
ram a 8 de Maio de 2020.31

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
À luz da situação actual do país, é pouco provável que o 
novo Governo descriminalize a apostasia e a blasfémia, 
nem que melhore o respeito pelos direitos humanos, in-
cluindo a liberdade religiosa. As perspectivas para o futu-
ro da liberdade religiosa são por isso negativas.
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NOTAS
1  Mauritania 1991 (rev. 2012), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Mauritania_2012?lang=en (acedido a 23 de 
Outubro de 2020). 

2  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Mauritania”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Esta-
do Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/mauritania/ (acedido a 3 de Janeiro de 2021).
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 1.º da Constituição1 mexicana afirma que todas 
as autoridades governamentais têm obrigação de promo-
ver, respeitar, proteger e garantir os direitos humanos. O 
mesmo artigo proíbe a discriminação por motivos étnicos 
ou de origem, sexo, idade, deficiência, condição social, 
condições de saúde, religião, opiniões, preferências se-
xuais, estado civil ou qualquer outro factor que possa 
ofender a dignidade humana.

De acordo com o artigo 3.º (n.º 1) da Constituição, a edu-
cação pública deve ser secular e não deve incluir quais-
quer referências à doutrina religiosa.

O artigo 24.º da Constituição contém elementos do arti-
go 18.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Nele se afirma: “Cada pessoa tem direito a ter liberdade 
de convicções, consciência e religião, e a ter ou adoptar, 
conforme o caso, a religião que prefira. Essa liberdade in-
clui o direito a participar, individual ou colectivamente, em 
cerimónias públicas ou privadas, actos de culto ou religio-
sos do respectivo culto, desde que eles não sejam crime 
ou delito punidos por lei.” Este artigo diz ainda: “Ninguém 
está autorizado a usar estes actos públicos de expressão 

religiosa para fins políticos de campanha ou como forma 
de propaganda política.”

O artigo 27.º (n.º 2) refere-se à capacidade das associa-
ções religiosas, constituídas segundo os termos do artigo 
130.º da Constituição e da Lei das Associações Religio-
sas e do Culto Público2 (o estatuto que regulamenta o ar-
tigo 24.º da Constituição), de adquirir, serem proprietárias 
ou administrarem bens.

Os artigos 55.º (n.º 6) e 58º da Constituição impedem que 
membros do clero se tornem deputados federais ou sena-
dores. O artigo 82.º (n.º 4) proíbe que o cargo de presi-
dente do México seja exercido por um ministro da religião.

O artigo 130.º, que define o princípio histórico da sepa-
ração entre a Igreja e o Estado, afirma que as Igrejas e 
grupos religiosos apenas podem obter reconhecimento 
legal enquanto organizações religiosas se se registarem 
junto das autoridades relevantes. Estas, no entanto, não 
podem intervir na vida interna das associações religio-
sas. Os cidadãos mexicanos estão autorizados a exercer 
o ministério de qualquer religião à sua escolha, mas, ao 
fazê-lo, deixam de poder exercer cargos públicos. Esta 
proibição é reiterada pela Lei das Associações Religiosas 
e do Culto Público, segundo a qual os membros do clero 
não podem ser eleitos para cargos públicos “ainda que 
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MÉXICO
tenham direito de voto como qualquer cidadão”.3

Segundo o artigo 29.º (n.º 10) da lei acima referida, os 
membros do clero não se podem associar para fins políti-
cos, nem pregar contra ou a favor de qualquer candidato, 
partido ou associação política. E “não podem opor-se a 
leis ou instituições nacionais em reuniões públicas”.4 Além 
disso, o artigo 15.º da lei estipula que os membros do cle-
ro não podem herdar bens de pessoas que “ajudaram es-
piritualmente e com quem não estejam relacionados até 
ao quarto grau”.5

As associações e os membros do clero não podem ser 
proprietários ou administrar concessões de telecomuni-
cações, excepto as publicações impressas de natureza 
religiosa.

A mesma lei contém 32 artigos refentes aos seguintes as-
pectos: a natureza, constituição e funcionamento das as-
sociações religiosas; os seus associados, membros e re-
presentantes do clero; o seu regime patrimonial; os seus 
actos religiosos de culto público; o papel das autoridades; 
e infracções e penalidades. A lei prevê que as crenças 
religiosas não são motivo para pedir isenção do cumpri-
mento das leis do país. O Estado exerce a sua autoridade 
sobre quaisquer actividades religiosas individuais ou co-
lectivas, se estas forem contra as disposições da Consti-
tuição, dos tratados internacionais ratificados pelo México 
e de outra legislação aplicável.

As Igrejas e outros grupos religiosos devem cumprir um 
conjunto de requisitos para obterem o reconhecimen-
to legal.6 As associações religiosas têm direito a criar e 
gerir estruturas administrativas que governem as suas 
actividades, desempenhar actos de culto público e gerir 
instituições de solidariedade social, estabelecimentos de 
ensino e instituições de saúde, desde que sejam sem fins 
lucrativos.

Para se envolverem em actos religiosos de culto público 
fora dos locais designados para esse fim, os organizado-
res devem notificar as autoridades com 15 dias de ante-
cedência.

De acordo com o artigo 25.º da lei acima referida, o culto 
pode ser proibido por “razões de segurança, protecção 
da saúde, moralidade, calma e ordem pública, ou para 
proteger os direitos de terceiros”.7

Segundo o mesmo artigo, os funcionários federais, esta-
duais e municipais não podem “participar [em qualquer] 
acto religioso” ou “actividade com motivos ou objectivos 
semelhantes”, excepto no caso de práticas diplomáticas.8

A Lei Federal para Prevenir e Eliminar a Discriminação9 
considera discriminatório colocar limites à livre expressão 
de ideias e/ou limitar a liberdade de pensamento, cons-
ciência ou religião, ou as práticas religiosas ou costumes, 
desde que estas não violem a ordem pública.

O artigo 10.º da Lei Geral da Saúde10 reconhece o direito 
à objecção de consciência do pessoal médico e de enfer-
magem empregado pelo sistema nacional de saúde. Isto 
significa que o pessoal de saúde pode recusar-se a pres-
tar determinados serviços, de outra forma exigidos pela 
lei, se esses serviços forem contrários às suas convic-
ções, excepto em caso de emergência médica ou quando 
a vida do paciente estiver em risco. Esta secção também 
estipula que a objecção de consciência não pode ser mo-
tivo de discriminação no emprego.11 Esta disposição só 
pode ser aplicada ao pessoal médico e de enfermagem. 
Outras restrições gerais à objecção de consciência per-
manecem em vigor.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, a ONG Centro Católico 
Multimedial relatou12 o assassinato de três padres13 e o 
rapto de outros dois. Além disso, várias igrejas foram ata-
cadas, sendo alvo de roubos múltiplos e de actos de pro-
fanação. 

Em Agosto de 2018, o corpo do Pe. Miguel Flores Her-
nández, que tinha desaparecido alguns dias antes, foi en-
contrado, morto a tiro. Em Outubro de 2018, o Pe. Ícmar 
Orta foi também encontrado dentro de um veículo, com 
ferimentos de bala. No mesmo mês, o Pe. Juan Carlos 
Alatriste Flores e o Pe. Enrique Madrid Hernández foram 
raptados.14 Ainda em Agosto de 2018, foram disparados 
tiros contra a casa do Cardeal Emérito Norberto Rivera, 
matando um segurança.15

Em Maio de 2019, dois jovens foram assassinados no 
parque de estacionamento da Igreja de Nossa Senhora 
de Guadalupe, em Córdova, estado de Veracruz. Numa 
declaração, a Igreja disse que “a violência em Veracruz 
não mostra limites, nem horas, nem lugares, nem qual-
quer respeito pelo sagrado”.16 Nesse mesmo mês, pes-
soas desconhecidas lançaram uma granada no pátio da 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Zacatecas, fe-
rindo gravemente quatro crianças.17

Em Julho de 2019, o Pe. Juvenal Candía Mosso foi balea-
do enquanto viajava para uma reunião da pastoral peni-
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tenciária na cidade de Cuernavaca.18 O padre e o motoris-
ta foram levados para o hospital, onde o motorista acabou 
por falecer. 

A 3 de Agosto, o Pe. Aarón Méndez Ruiz, director do abri-
go de migrantes da Casa del Migrante AMAR em Nuevo 
Laredo, foi raptado após bloquear uma tentativa de rapto 
de migrantes cubanos do abrigo por parte de um grupo 
criminoso organizado.19

A 23 de Agosto de 2019, o Pe. José Guzmán Vega foi re-
petidamente esfaqueado e acabou por falecer.20

O Pe. Omar Sotelo, um padre paulino que dirige o site ca-
tólico CCM, constatou: “Até agora, este ano, houve vários 
incidentes contra sacerdotes e religiosos”, por exemplo, 
“o caso de um padre ferido por uma arma de fogo em 
Cuernavaca Morelos e ameaças de morte a sacerdotes 
em várias áreas de Veracruz”.21

Em Novembro de 2019, três mulheres mórmons e seis 
crianças foram mortas numa emboscada em Sonora, per-
to da fronteira com os Estados Unidos.22 Homens arma-
dos com espingardas de assalto dispararam contra um 
grupo de famílias que atravessavam a região. Aparente-
mente, a causa foi uma disputa de território entre cartéis 
de droga. Os cartéis têm tentado intimidar os residentes 
e forçá-los a abandonar as suas propriedades para que 
possam apropriar-se dos terrenos. O facto de as vítimas 
terem dupla cidadania (mexicana e norte-americana) e 
serem membros de uma minoria religiosa atraiu a atenção 
da comunicação social em ambos os países. A investiga-
ção do crime e a captura dos responsáveis, contudo, tem 
sido dificultada pela nova política de segurança federal 
mexicana de “abraços, não balas», que exige contenção 
no confronto directo com grupos do crime organizado. 

Em Março de 2020, foram mortas três testemunhas de 
Jeová durante uma celebração religiosa em Michoacán, 
suspeitando-se de assassinos contratados.23

Também em Março de 2020, os comícios realizados no 
Dia Internacional da Mulher resultaram em danos à pro-
priedade pública e privada. As igrejas católicas foram vio-
lentamente atacadas em vários estados de todo o país.24 
A violência concretizava-se tipicamente em atirar tinta às 
igrejas, mas alguns incidentes incluíram a utilização de 
dispositivos incendiários, por exemplo cocktails molotov.25 
Cerca de 80 fiéis, apanhados dentro da catedral de Her-
mosillo quando os manifestantes começaram a atacar, ti-
veram de ser evacuados pela guarda nacional.26

Em Abril de 2020, a Igreja Católica informou que no esta-

do de Chiapas um padre recebeu telefonemas ameaça-
dores contra si próprio, a sua família e a sua congregação 
do Cartel da Nova Geração de Jalisco. Os alegados mem-
bros do cartel exigiram que a Igreja reconhecesse que 
eram donos da área em troca da manutenção da paz.27

Considerando as relações entre associações religiosas e 
o Governo federal, em Julho de 2019 a Igreja Católica de-
cidiu não distribuir a Cartilha Moral, um documento de re-
flexão nacional sobre princípios e valores promovido pelo 
Governo, argumentando que a “promoção da ética deve 
ser reconhecida e encorajada como a principal tarefa dos 
pais”.28 A Irmandade das Igrejas Evangélicas Cristãs, por 
outro lado, aderiu ao programa.29

Em Fevereiro de 2020, a Conferência Episcopal Católi-
ca do México (CEM) explicou como responder à pergun-
ta sobre religião no censo de 2020. Isto foi considerado 
necessário para evitar a repetição de uma disputa que 
eclodiu há 10 anos, quando a Arquidiocese do México ar-
gumentou que a ambiguidade das questões do censo po-
deria levar ao registo de um menor número de crentes.30

A 1 de Dezembro de 2018, quando o actual presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, tomou posse, realizou-se 
um evento público no Zócalo, a praça principal da Cidade 
do México, em frente à Catedral Metropolitana e ao Pa-
lácio Nacional, no qual representantes de grupos nativos 
abençoaram o presidente. Nesta tradicional cerimónia re-
ligiosa indígena, o presidente ajoelhou-se perante os re-
presentantes indígenas, que rezaram por ele à Virgem de 
Guadalupe, purificaram-no com folhas de copal e manjeri-
cão e deram-lhe um Bastão de Comando simbólico.31 Esta 
é a primeira vez que um presidente mexicano se ajoelha 
perante os representantes da comunidade indígena.32

Tanto durante a campanha eleitoral como nas suas confe-
rências de imprensa diárias, o presidente fez referências 
a símbolos religiosos, aos ensinamentos do Papa Fran-
cisco, até ao Evangelho, suscitando críticas sobre o uso 
político da religião, o enfraquecimento do secularismo do 
Estado,33 bem como a relação que estabeleceu com os 
seus seguidores, que o apoiam com quase fervor religio-
so.34

Durante o período em análise, a Lei das Associações Re-
ligiosas e do Culto Público tem sido objecto de debate. 
Em Fevereiro de 2019 realizou-se no Senado mexicano 
o “Fórum Interamericano de Colaboração Inter-religiosa e 
Diálogo sobre a Liberdade Religiosa”, onde foi levantada 
a possibilidade de alterar a Lei ou de redigir uma nova Lei. 
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Em Dezembro de 2019 foi apresentado um plano sobre 
acesso aos meios de comunicação social e objecção de 
consciência,35 que a Conferência Episcopal apoiou.36

Em Março de 2020, o presidente, que tem vindo a mi-
nimizar constantemente a pandemia da COVID-19 e os 
seus efeitos, exibiu um cartão religioso, observando que 
era o seu “escudo protector” contra as consequências 
económicas do coronavírus.37 No Twitter, o ex-presiden-
te Felipe Calderón manifestou a sua preocupação com a 
“manipulação dos sentimentos e símbolos religiosos do 
povo Mexicano”.38 

Em Julho de 2020, organizações de direitos civis denun-
ciaram o Governo por promover acções contra a vida e 
a família através de mudanças nos programas educacio-
nais que violariam o direito dos pais a educarem os seus 
filhos.39

Relativamente a outras questões, os resultados de um in-
quérito realizado em 2017 pelo Conselho Nacional para a 
Prevenção da Discriminação foram divulgados em Agosto 
de 2018. As conclusões mostram que um em cada cinco 
dos inquiridos se sentia discriminado e que, destes, 24% 
era por causa das suas crenças religiosas.40

Com o surto da pandemia da COVID-19 em Março de 
2020, a Conferência Episcopal apelou à suspensão dos 
serviços religiosos para ajudar a prevenir a propagação 
do vírus.41 Mais tarde, em Maio de 2020, emitiu orienta-
ções gerais para o reinício dos actos de culto durante a 
pandemia.42 Em Julho de 2020, várias igrejas católicas na 
Cidade do México reabriram, enquanto algumas igrejas 
evangélicas decidiram permanecer fechadas, apesar da 
autorização oficial permitir a reabertura.43

Em Setembro de 2020, em preparação para a celebração 
da independência do México, o Exército bloqueou o aces-
so à catedral sem aviso prévio à Arquidiocese e sem ter 
em conta os acordos existentes a este respeito.44

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No México, continua em curso a violência flagrante contra 
sacerdotes, igrejas e crentes. Esta violência tem inúme-
ras causas, incluindo, entre outras: crime organizado, dis-
putas de terra, corrupção, extorsão e vingança. 

Para os grupos do crime organizado, os membros do clero 
são alvos naturais da violência porque falam e denunciam 
abusos e acções criminosas. Sacerdotes e religiosas ten-
tam proteger as suas comunidades, particularmente os 

migrantes que são um dos grupos mais vulneráveis, ex-
plorados por traficantes de seres humanos e cartéis de 
droga.   

As provas sugerem por isso, que, embora os ataques par-
ticularmente contra os sacerdotes não pareçam ter moti-
vações religiosas, indo assim contra a ideia de que o clero 
é vítima de perseguição religiosa, os padres são raptados 
ou assassinados devido ao seu trabalho pastoral com a 
defesa frequentemente implícita dos direitos humanos. 
Desta forma, a violência restringe profundamente o exer-
cício efectivo da liberdade de pensamento, consciência e 
religião.

Durante o período em análise, tem sido noticiado um nú-
mero crescente de actos de vandalismo, sacrilégio, rou-
bo e outras formas de ataques contra igrejas em todo o 
país. As várias motivações destes actos levados a cabo 
por uma variedade de elementos, por exemplo, em alguns 
casos por radicais feministas, tornam difícil analisar e 
identificar temas gerais. Além disso, embora tenham sido 
noticiados actos de violência na comunicação social, não 
existe um registo consistente de investigações policiais 
que resultem em quaisquer condenações penais. Assim, 
há uma impressão de impunidade para ataques contra a 
liberdade religiosa.

Finalmente, apesar dos possíveis benefícios de ter um 
presidente sensível à religião, existem preocupações 
quanto à relação adequada entre Estado e religião, par-
ticularmente no que diz respeito ao uso de linguagem e 
símbolos religiosos para fins políticos. De facto, os es-
pecialistas políticos acusam o presidente de apresentar 
um compromisso com os seus programas governamen-
tais em termos quase evangélicos: “Quem não está com 
ele está contra ele”,45 o que fomenta a polarização entre 
apoiantes políticos e opositores.

O direito à liberdade religiosa no México é precário. A vio-
lência contra cristãos que denunciam ou procuram prote-
ger os ameaçados por bandos criminosos ou cartéis de 
droga está a crescer. O mesmo acontece com os ataques 
contra edifícios ou colaboradores da Igreja, em conse-
quência de diversos protestos sociopolíticos. Isto, com-
binado com uma instrumentalização política crescente da 
religião, indica que não há qualquer melhoria na liberdade 
religiosa em comparação com relatórios anteriores. As 
perspectivas para este direito humano no futuro conti-
nuam a ser negativas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Os Estados Federais da Micronésia encontram-se nas 
Ilhas Carolinas leste, um arquipélago bastante disperso 
no Oceano Pacífico. Os quatro grupos de ilhas a leste 
localizam-se a cerca de três quartos do caminho do Havai 
até à Indonésia.

A Constituição da Micronésia (artigo 4.º, declaração de 
direitos)1 inclui o direito à liberdade religiosa e ao seu livre 
exercício. Esta disposição exclui a possibilidade de ser 
estabelecida uma religião estatal e também proíbe ex-
pressamente qualquer lei que restrinja a liberdade religio-
sa. O artigo 5.º (n.º 2) da Constituição protege igualmente 
as tradições do país por lei e, se a constitucionalidade de 
qualquer lei fosse contestada, a protecção das tradições 
“seria considerada um objectivo social imperioso que jus-
tificasse tal acção governamental”.

Os grupos religiosos não são obrigados a registar-se 
junto das autoridades estatais.2 As escolas púbicas não 
disponibilizam educação religiosa, mas as escolas priva-
das podem ensinar religião para além do currículo público 
aprovado.3 O Governo pode prestar assistência às esco-
las paroquiais (artigo 4.º, n.º 2).

Existe um conselho interconfessional em Pohnpei para 
abordar problemas sociais e promover a cooperação ofi-
cial entre comunidades cristãs.

Não há indícios de que o Governo central procure políti-
cas ou permita práticas contrárias às salvaguardas cons-
titucionais relativamente à liberdade religiosa. Os eventos 
oficiais começam frequentemente com uma oração cristã 
realizada por um sacerdote católico ou protestante.4 Não 
tem havido objecções significativas a esta prática.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
No período em análise, a comunidade muçulmana ahma-
di relatou casos isolados de discriminação e vandalismo, 
e houve preocupações com actos esporádicos de intole-
rância contra não cristãos.5

Em Janeiro de 2019 foi divulgada uma lista com os nomes 
de quatro padres jesuítas que tinham estado envolvidos 
em alegações de abuso sexual de crianças desde a dé-
cada de 50 até à data. O Superior Provincial, Pe. John 
Cecero, divulgou a lista “esperando contribuir para a cura 
da dor e raiva causadas pelo abuso sexual do clero e a 
falta de responsabilização e transparência por parte da 
liderança da Igreja”.6
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MICRONÉSIA
Não foi relatado nenhum incidente adicional significativo 
durante o período em análise.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é constitucionalmente protegida na 
Micronésia e o Governo reconhece a importância deste 

direito. Com excepção de algumas tensões menores, a 
perspectiva para a liberdade religiosa na Micronésia é po-
sitiva, com os grupos religiosos a demonstrarem um com-
promisso de coexistência pacífica.

NOTAS
1  Micronesia (Federated States of) 1978 (rev. 1990), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Micronesia_1990?lan-
g=en (acedido a 23 de Outubro de 2020).

2  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Micronesia,” 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Esta-
do Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/micronesia/ (acedido a 8 de Dezembro de 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Freedom in the World Report, 2020, Micronesia; https://freedomhouse.org/country/micronesia/freedom-world/2020

6  Haidee Eugenio Gilbert, “4 Jesuit priests who served in Chuuk, Pohnpei listed with ‘credible child sex abuse claims’”, Pacific Daily News, 
28 de Janeiro de 2019, https://www.guampdn.com/story/news/2019/01/27/priests-credible-child-sex-abuse-claims-list-federated-states-microne-
sia/2694233002/ (acedido a 23 de Outubro de 2020).

https://www.guampdn.com/story/news/2019/01/27/priests-credible-child-sex-abuse-claims-list-federated-states-micronesia/2694233002/
https://www.guampdn.com/story/news/2019/01/27/priests-credible-child-sex-abuse-claims-list-federated-states-micronesia/2694233002/


522  | ACN - Aid to the Church in Need

MO
ÇA

MB
IQ

UE

RELIGIÃO

Christians
 Área

799,380 Km2

PIB per capita

1,136 US$

População

32,309,195
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
54

Christians

54.0%
Cristãos28.0%

Religiões
tradicionais

17.5%
Muçulmanos Outras

0.5%

MOÇAMBIQUE

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Moçambique é um estado secular (artigo 12.º, secção 2). 
A liberdade religiosa está consagrada na Constituição e 
nas leis do país.1 A Constituição proíbe a discriminação 
por motivos religiosos e garante a liberdade de expres-
são religiosa. O artigo 54.º afirma: “Todos os cidadãos 
têm liberdade para praticar ou não praticar uma religião.” 
(secção 1). “As denominações religiosas têm direito a pro-
curar realizar os seus objectivos religiosos livremente e a 
serem proprietários ou adquirirem bens para a realização 
dos seus objectivos.” (secção 3).2

Em geral, estes princípios têm sido respeitados por cada 
Governo desde que a guerra civil (1977-1992) terminou. 
Até essa altura, a liberdade religiosa era, na melhor das 
hipóteses, tolerada pelo então regime marxista-leninista 
no poder. Actualmente, as ONG, incluindo as ONG reli-
giosas, devem registar-se junto do Ministério da Justiça.3 
As organizações religiosas são autorizadas a terem a pro-
priedade e a gestão de escolas. A instrução religiosa nas 
escolas públicas é proibida.4

Um acordo entre a República de Moçambique e o Vati-
cano assinado em 2012 governa a relação entre o Es-

tado e a Igreja Católica.5 O acordo firma que a Igreja é 
legalmente independente e que tem direito a organizar os 
seus assuntos internos e a nomear pessoal e outros co-
laboradores.6

Em Moçambique, o sul e as cidades são predominante-
mente cristãos, e é no norte e nas zonas costeiras que se 
encontram muitos muçulmanos (a maioria sunitas). Mas 
as religiões tradicionais africanas estão também forte-
mente representadas, em particular nas zonas rurais.

A vida religiosa em Moçambique é diversificada e muito 
dinâmica. Devido à partilha da língua, o país atrai muitos 
missionários evangélicos do Brasil, como por exemplo os 
da Igreja Universal do Reino de Deus.7 

As relações entre o Cristianismo e o Islamismo em Mo-
çambique têm sido historicamente calmas, marcadas pela 
coexistência respeitadora e pela deferência às tradições 
de cada um. Recentemente, no entanto, as relações têm 
sido desafiadas por uma crescente insurreição islamista 
no norte do país.8 A violência, consequência da pobreza, 
da corrupção e da frustração entre os jovens desfavoreci-
dos, é alimentada por insurgentes islâmicos fundamenta-
listas que entram através dos países vizinhos e por jovens 
pregadores islâmicos que regressam a Moçambique com 
estudos em países como o Egipto, Kuwait, Arábia Saudita 
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MOÇAMBIQUE
e África do Sul imbuídos de uma interpretação estrita do 
Islão.9 

As Igrejas, em especial a Igreja Católica, desempenharam 
um papel crucial no fim da guerra civil entre a Renamo e 
a Frelimo. Graças a este envolvimento, a Igreja ganhou 
credibilidade e influência em Moçambique.10

Apesar de décadas de paz, a situação política do país 
não está, de forma alguma, livre de problemas. A Frelimo, 
partido no poder, mudou do marxismo para a social-de-
mocracia e tem estado no poder sem interrupção desde 
a independência em 1975. Mas as últimas eleições, em 
Outubro de 2019, foram contestadas.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Embora a liberdade religiosa seja geralmente respeitada 
pelo Governo e as tradicionais relações inter-religiosas 
sejam respeitadoras, os repetidos ataques de diferentes 
grupos criminosos armados e milícias jihadistas marca-
dos pela brutalidade impiedosa estão a desafiar o status 
quo, especialmente na província norte de Cabo Delga-
do. O mais proeminente destes grupos islamistas é o Al-
-Sunna wa Jama’a (ASWJ) localmente conhecido como 
Al-Shabaab (não confundir com o grupo armado somali 
jihadista com o mesmo nome). Calcula-se que, desde Ou-
tubro de 2017, os insurgentes islamistas tenham realiza-
do cerca de 139 ataques, matando mais de 350 civis e 
militares.11

A 5 de Junho de 2018, o ASWJ/Al-Shabaab queimou 164 
casas e cinco carros, matou gado e decapitou um líder 
islâmico local dentro de uma mesquita antes de a incen-
diar.12 Nos dias seguintes, o grupo invadiu uma aldeia vi-
zinha, matando seis pessoas e queimando mais de 100 
casas. Numa outra aldeia, os atacantes decapitaram um 
homem idoso e incendiaram pelo menos 100 casas. Du-
rante um período de dois meses (Maio-Julho), mais de 
400 casas foram incendiadas e milhares de pessoas fica-
ram desalojadas na província de Cabo Delgado.

A 18 de Agosto de 2018, insurgentes armados ligados ao 
autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) atacaram uma 
aldeia cristã no norte de Moçambique, incendiando casas 
e forçando os seus residentes a fugir. Este foi um dos vá-
rios ataques semelhantes na região.13

A 25 de Novembro de 2018, 12 pessoas foram mortas 
num ataque islamista em que militantes do ASWJ-Al-
-Shabaab atacaram pessoas com catanas e incendiaram 

casas em Chicuaia Velha, uma aldeia no distrito de Nan-
gade, no norte de Moçambique. Este ataque provocou 
um êxodo de habitantes locais que fugiram para a vizinha 
Tanzânia.14

Em Fevereiro de 2019, insurgentes armados atacaram Pi-
queue, uma aldeia próxima do Parque Nacional das Qui-
rimbas.15

A 8 de Fevereiro de 2019, suspeitos jihadistas mataram 
sete homens e raptaram quatro mulheres em Cabo Del-
gado.16

Em Maio de 2019, após um ciclone devastador, os insur-
gentes islamistas atacaram as aldeias afectadas matando 
quase duas dezenas de aldeãos e queimando casas.17 A 
28 de Maio de 2019, 16 pessoas foram mortas quando os 
insurgentes, utilizando explosivos e armas de fogo, ataca-
ram um camião em Macomia.18

A 2 de Maio de 2019, os meios de comunicação locais 
noticiaram que o pároco de 41 anos, Pe. Filipe Rosa Mar-
ques, abriu a sua Igreja Paroquial Maria Auxiliadora a mais 
de 1.000 vítimas de tempestades de todos os quadrantes. 
«Não perguntamos pelas religiões das pessoas, a vida 
humana é tudo o que valorizamos», disse o Pe. Marques 
à agência noticiosa AP.19

No dia 3 de Julho de 2019, insurgentes jihadistas mata-
ram sete pessoas, incluindo um polícia no norte de Mo-
çambique. O ataque foi reivindicado pelo autoproclamado 
Estado Islâmico.20

De 4 a 6 de Setembro de 2019, durante uma visita pas-
toral a Moçambique, o Papa Francisco encontrou-se com 
o presidente Nyusi e com as autoridades estatais, bem 
como com uma delegação inter-religiosa de líderes reli-
giosos, tendo presidido a uma Missa perante 60 mil pes-
soas no estádio nacional de Maputo. Durante a liturgia, o 
pontífice instou os Moçambicanos a continuarem no ca-
minho da reconciliação pós-guerra civil e alertou para os 
perigos da corrupção e da desigualdade.21

Em Novembro de 2019 houve sete ataques islamistas, 
um dos quais reivindicado pelo autoproclamado Estado 
Islâmico, com um total de 33 mortos, incluindo polícias e 
soldados.22

A 23 de Março de 2020, insurgentes islamistas atacaram 
e apreenderam por um dia a cidade de Mocímboa da 
Praia.23 O principal porto da província de Cabo Delgado 
está estrategicamente localizado apenas a 100 km a sul 
de Afungi, o local das enormes reservas de gás ao largo 
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da costa de Moçambique. 

A 7 de Abril de 2020, embora os números precisos não 
sejam claros, calcula-se que mais de 50 homens foram 
mortos na aldeia de Xitaxi, no distrito de Muidumbe, de-
pois de se terem recusado a juntar-se às fileiras dos mili-
tantes islamistas.24

A 10 de Abril de 2020, um grupo jihadista atacou Muam-
bula, uma aldeia em Cabo Delgado, destruindo as casas 
dos missionários e danificando a igreja. Os missionários 
conseguiram fugir para Pemba.25 

A 12 de Maio de 2020, uma casa da missão beneditina foi 
atacada na aldeia de Auasse, também em Cabo Delga-
do e os monges tiveram de fugir.26 Apesar destes últimos 
ataques, o Bispo católico de Pemba, D. Luiz Fernando 
Lisboa, declarou que não acreditava que os ataques vi-
sassem especificamente a Igreja Católica.27

Em Julho de 2020, o Bispo de Pemba apelou à oração 
pelas vítimas da violência insurgente. D. Luiz Fernando 
Lisboa desempenhou também um papel de liderança na 
campanha de solidariedade lançada pela Cáritas local 
para a população sofredora de Cabo Delgado.28 

Acções violentas continuaram a ocorrer em Agosto e Se-
tembro de 2020, forçando a população a fugir. O Bispo 
de Pemba recebeu ameaças de morte credíveis após os 
seus repetidos pedidos públicos de ajuda ao Governo e à 
comunidade internacional. O Papa Francisco chamou o 
bispo para expressar a sua solidariedade e apoio29 e pou-
co depois o presidente de Moçambique visitou-o em Pem-
ba.30 Até à data em que escrevemos, a violência continua 
a crescer e os jihadistas retomaram o território, incluindo 
o controlo do porto de Mocímboa da Praia, bem como de 
várias aldeias em Muidumbe onde arrasaram casas, es-
colas e edifícios religiosos, raptando os habitantes mais 
jovens.31 A 11 de Novembro ocorreu um massacre par-
ticularmente terrível, cometido por terroristas islamistas 
ligados ao Daesh, no qual cerca de 50 pessoas foram de-
capitadas com catanas.32 Isto eleva o total de mortos para 
mais de 2.000, com mais de 430 mil desalojados numa 
região maioritariamente muçulmana,33 totalmente depen-
dentes da ajuda humanitária prestada pelas Igrejas e por 
organizações internacionais de ajuda.34  

O Governo afirma ter matado mais de 120 presumíveis 
jihadistas só em Abril de 2020.35 A resposta do Governo, 
embora bem-vinda, tem sido também caracterizada pela 
comunicação social e pelas ONG como de mão pesada. 
Membros do Conselho Islâmico (CISLAMO) disseram que 

as forças governamentais “detiveram arbitrariamente líde-
res muçulmanos, nalguns casos durante meses”, e que 
“aqueles que estavam vestidos com trajes islâmicos tra-
dicionais” ou que usavam barba “arriscavam-se a ser de-
tidos por suspeita de envolvimento” com os terroristas.36

Os principais líderes muçulmanos de Moçambique tam-
bém condenaram os ataques, afirmando “que a versão 
estrita do Islamismo pregada pelos alegados responsá-
veis não estava em conformidade com a cultura e prática 
islâmicas tradicionais do país”.37

Em Novembro de 2020, os bispos de Moçambique pu-
blicaram uma Carta Pastoral intitulada “Esperança, Paz 
e Reconciliação”. Na carta, dirigida a todos os fiéis e ao 
povo de boa vontade, os bispos moçambicanos apelaram 
à paz e reconciliação no país.38

Além disso, no período em análise, o país está a viver 
um crescimento exponencial de cultos e seitas religiosas, 
alimentado por clips áudio e vídeo publicados nas redes 
sociais sobre alegados milagres. Face a esta situação, 
as autoridades moçambicanas estão a monitorizar novas 
Igrejas não registadas e planeiam elaborar uma nova lei 
sobre liberdade religiosa que inclua um código de con-
duta.39 Em Julho de 2020, o Governo iniciou consultas.40 
A nova legislação, que incluirá a formação religiosa, irá 
substituir a lei existente introduzida há quase 50 anos.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora a liberdade religiosa seja respeitada e as rela-
ções entre o Governo e os grupos religiosos, e entre os 
próprios grupos religiosos, sejam fortes e estáveis, existe 
um risco significativo de que a violência em curso no nor-
te possa desestabilizar a tolerância religiosa histórica na 
sociedade moçambicana.

Tal como com outros países da região, isto está em gran-
de parte relacionado com o crescimento e convergência 
de organizações criminosas, a radicalização islâmica e o 
terrorismo jihadista visando principalmente a empobreci-
da província de Cabo Delgado, onde os grupos jihadistas 
encontraram terreno fértil para as suas operações. Os fi-
liados do autoproclamado Estado Islâmico estão a infligir 
graves perdas às forças governamentais (militares e po-
liciais) e às populações civis, criando uma nova geração 
de deslocados internos. De referir que, como as regiões 
norte e costeiras de Moçambique são predominantemen-
te muçulmanas, muitos dos civis mortos ou feridos são 
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muçulmanos.

Os líderes religiosos estão a condenar o uso da religião 
para promover a violência e a trabalhar em conjunto para 
apelar à paz e à tolerância religiosa.41 

As perspectivas para a liberdade religiosa são terríveis. 
Muito depende da capacidade do Governo para contro-
lar as actividades terroristas criminosas e islamistas que 
assolam o norte do país; da vontade do Governo de abor-

dar a fonte das questões sociais e económicas na região 
empobrecida; e da capacidade das lideranças religiosas 
para isolarem a radicalização, condenarem o uso da reli-
gião para promover a violência e trabalharem em conjunto 
para a reconciliação. Os esforços destas autoridades e 
partes interessadas ajudarão a permitir que Moçambique 
dê continuidade ao seu legado de tolerância religiosa.

MOÇAMBIQUE
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O direito à liberdade religiosa ou de crença na Moldávia 
está consagrado na Constituição de 1994.1 Nos termos 
do n.º 2 do artigo 10.º: “O Estado reconhece e garante 
o direito de todos os cidadãos à preservação, desenvol-
vimento e expressão da sua identidade étnica, cultural, 
linguística e religiosa”.

No que diz respeito à igualdade, o artigo 16.º (n.º 2) re-
conhece: “Todos os cidadãos da República da Moldávia 
serão iguais perante a lei e as autoridades públicas, in-
dependentemente da raça, nacionalidade, origem étnica, 
língua, religião, sexo, opinião, filiação política, proprieda-
de ou origem social”.

O artigo 31.º (n.º 1-4) garante a liberdade de consciência, 
o que inclui o direito de culto livre. Os grupos religiosos 
podem “organizar-se e funcionar de acordo com os seus 
próprios estatutos sob o Estado de direito”. No entanto, 
não podem demonstrar inimizade uns para com os outros. 
Estes grupos são independentes do Estado, mas podem 
beneficiar da sua “assistência no exército, hospitais, pri-
sões, lares de idosos e orfanatos”.

De acordo com o artigo 32.º (n.º 3), a lei proíbe e proces-

sará acções “destinadas a negar e difamar [...] o Estado e 
o povo, a instigação à sedição, à guerra de agressão, ao 
ódio nacional, racial ou religioso”. 

Em termos de educação, o artigo 35.º (n.º 8-9) estipula 
que o Estado assegura que a educação seja laica, mas 
também garante a “liberdade de educação religiosa” e o 
direito dos pais a escolherem a educação dos seus filhos. 

Finalmente, segundo o artigo 72.º, n.º 3, alínea l), o Par-
lamento moldavo tem o poder de aprovar leis orgânicas 
relacionadas com o culto religioso.

Apesar da aparente neutralidade da Constituição nos as-
suntos religiosos, o artigo 15.º da Lei das Denominações 
Religiosas e suas Componentes reconhece a “importân-
cia especial e o papel de liderança da religião cristã or-
todoxa e da Igreja Ortodoxa Moldava na vida, história e 
cultura do povo da Moldávia”.2 O artigo 4.º (n.º 4) concede 
um estatuto especial à Igreja Ortodoxa Moldava e proíbe 
o “proselitismo abusivo”.

O registo das comunidades religiosas junto do Ministé-
rio da Justiça não é obrigatório, mas proporciona bene-
fícios, que vão desde isenções fiscais e autorizações de 
residência para missionários, até à concessão às comu-
nidades religiosas de um estatuto legal que lhes permite 
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MOLDÁVIA
possuir bens e terras, construir igrejas, publicar literatura 
religiosa, abrir contas bancárias, contratar funcionários e 
criar associações e fundações.3

Apesar das reformas legais para proteger a liberdade reli-
giosa introduzidas em 2007, 2008 e 2009, as minorias re-
ligiosas ainda enfrentam dificuldades no registo, uma vez 
que a sua candidatura pode ser recusada “com base no 
facto de ‘97% da população da Moldávia ser cristã’”.4 Em 
2020, duas entidades religiosas apresentaram ao Ministé-
rio da Justiça um pedido de registo, mas os seus pedidos 
ainda estão pendentes.5 

Alterações introduzidas em Novembro de 2018 à Lei da 
Liberdade de Consciência, Pensamento e Religião não 
melhoraram a situação das minorias. Como consequên-
cia, Ahmed Shaheed, Relator Especial das Nações Uni-
das para a Liberdade Religiosa, instou a Moldávia a revo-
gar as leis que violam os direitos das minorias ao culto e à 
crença, assinalando o seu “fracasso em eliminar a discri-
minação” e a “marginalização política” e prevenir “ataques 
nacionalistas contra outras identidades”.6 De acordo com 
o Human Freedom Index, nos últimos 10 anos, a liberda-
de de estabelecer organizações religiosas piorou na Mol-
dávia à medida que foram introduzidas mais restrições 
legais e regulamentares.7

Embora a Transnístria seja internacionalmente reconhe-
cida como fazendo parte da Moldávia, tem sido indepen-
dente de facto desde 1992. As tropas russas ainda estão 
estacionadas na região separatista e a Moldávia não tem 
meios para forçar a sua retirada.8 Isto explica a situação 
jurídica e prática das comunidades religiosas e o estatuto 
privilegiado da Igreja Ortodoxa da Moldávia no território 
disputado, em detrimento dos grupos religiosos minori-
tários. De acordo com o Ministério do Interior do Reino 
Unido, “Para serem formalmente registados, os grupos 
religiosos são obrigados a ter pelo menos 10 membros e 
a ser activos durante um período mínimo de 10 anos, du-
rante o qual têm uma autorização limitada para se lidarem 
com o público. Além disso, os grupos religiosos podem 
perder os seus bens se estiverem activos sem registo. A 
legislação transnistriana de facto não cumpre as normas 
internacionais, nem garante a igualdade para diversos 
grupos religiosos».9 Algumas leis foram adoptadas em 
2016, impondo restrições e penalidades relacionadas 
com a distribuição não autorizada de literatura religiosa, 
pregação em espaços públicos e actividades religiosas 
organizadas em edifícios residenciais.10

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A Moldávia debate-se com deficiências na aplicação do 
Estado de direito e sofre de corrupção generalizada, o 
que levou a uma emigração em larga escala. Um terço da 
mão-de-obra potencial da Moldávia, equivalente a apro-
ximadamente 25% da população, vive ou trabalha no es-
trangeiro, contribuindo através de remessas para quase 
26% do PIB nacional.11

Internamente, os Cristãos ortodoxos dominam demogra-
ficamente o país e a Igreja Ortodoxa exerce grande in-
fluência sobre a vida social dos cidadãos moldavos (se-
jam russos, ucranianos, moldavos étnicos ou outros). Mas 
muitos moldavos optam por passaportes romenos para 
acederem facilmente ao Espaço Schengen.12

A Igreja Ortodoxa está dividida entre comunidades con-
correntes com diferentes graus de influência sobre vários 
grupos étnicos e nacionais. A maior Igreja, a Igreja Orto-
doxa da Moldávia, também conhecida como a Metrópolis 
de Chișinău e Toda a Moldávia, é um metropolitano autó-
nomo subordinado à Igreja Ortodoxa Russa (Patriarcado 
de Moscovo), e inclui uma estimativa de 91,4% de todos 
os Cristãos moldavos (recenseamento de 2019). A Igre-
ja Ortodoxa da Bessarábia, mais pequena (3,7% a partir 
de 2019), também conhecida como Metrópolis da Bes-
sarábia, está subordinada à Igreja Ortodoxa Romena.13 
Territorialmente, a Igreja Ortodoxa da Moldávia tem sido 
muito influente desde 2002, quando o Governo moldavo 
se recusou a reconhecer a Igreja Ortodoxa Romena, de-
vido à oposição do Patriarcado de Moscovo, mas também 
porque temia que o país recentemente independente pu-
desse cair sob a influência da vizinha Roménia.14 A in-
fluência dos Estados vizinhos continua a ser uma ameaça 
potencial à integridade da Moldávia, especialmente tendo 
em conta as tendências separatistas alimentadas exter-
namente nas regiões da Transnístria e de Gagaúzia.

A liberdade religiosa na Moldávia diz respeito não só ao 
seu reconhecimento legal, mas também à percepção 
social mais ampla da religião, especialmente na arena 
política. Embora as Igrejas e associações religiosas não 
desempenhem um papel oficial no sistema político ou 
no processo legislativo do país, as Igrejas Ortodoxas na 
Moldávia comentam publicamente as questões políticas e 
apoiam abertamente certos políticos. Em troca, os parti-
dos políticos mantêm laços estreitos com o clero ortodoxo 
e apoiam financeiramente as acções da Igreja. Além dis-
so, a Igreja Ortodoxa da Moldávia tem fortes laços com a 
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Rússia e, durante décadas, tem promovido a agenda polí-
tica russa de intervenção no processo eleitoral a favor de 
partidos e candidatos mais conservadores e pró-russos.15 
No entanto, também é verdade que a Igreja Ortodoxa da 
Moldávia nunca negou a legitimidade das autoridades de-
mocraticamente eleitas.16

As eleições parlamentares de 2019 e as eleições presi-
denciais de 2020 exemplificaram a influência política da 
Igreja. Em 2018, o Patriarca ortodoxo russo Kirill visitou a 
Moldávia17 e, durante a visita, o presidente Igor Dodon foi 
agraciado com uma ordem religiosa russa, demonstrando 
tacitamente o apoio político de Moscovo ao seu partido 
nas eleições parlamentares de 2019.18 Após o sucesso do 
seu Partido Socialista, o presidente Dodon descreveu a 
Ortodoxia como “um dos pilares em que se baseia o Es-
tado da República da Moldávia, o tesouro deixado como 
herança pelos nossos antepassados”.19 O presidente des-
tacou frequentemente as suas visitas a igrejas, bispos, 
mosteiros e, numa entrevista televisiva, declarou que, du-
rante uma reunião, o Patriarca Kirill lhe disse que o seu 
mandato era vontade de Deus.20 

Nas eleições presidenciais de 2020, embora proibido por 
lei, a Igreja Ortodoxa da Moldávia deu um apoio eleitoral 
particularmente forte a Igor Dodon, o candidato em fun-
ções pró-russo,21 em detrimento de outros candidatos, 
incluindo Maia Sandu, uma candidata mais independente 
e pró-União Europeia. Embora o presidente tenha sido vi-
sivelmente apoiado pela Igreja Ortodoxa da Moldávia e 
tenha utilizado eventos religiosos para fazer campanha,22 
Maia Sandu ganhou decisivamente na segunda volta, tor-
nando-se a primeira mulher presidente do país. 

Após a Igreja Ortodoxa Ucraniana ter proclamado a sua 
independência do Patriarcado de Moscovo em 2018, 
o Patriarca Kirill visitou a Moldávia para cimentar os la-
ços com a Igreja Ortodoxa da Moldávia. Nesta ocasião, 
o presidente Dodon declarou abertamente que a Moldá-
via “continuará a ser o território canónico do Patriarcado 
de Moscovo”.23 A Igreja Ortodoxa da Moldávia não falou 
na altura da divisão entre o Patriarcado de Moscovo e 
Constantinopla sobre a autocefalia da Ucrânia.24 Embora 
não existam tendências autocéfalas na Moldávia, exis-
te certamente competição pelo apoio estatal. A recente 
transferência de algumas paróquias, por razões morais 
e financeiras, da jurisdição da Igreja Ortodoxa da Moldá-
via para a Igreja Ortodoxa da Bessarábia, tem provocado 
conflitos.25 Só em Abril de 2019, aproximadamente seis 
meses após a fractura ortodoxa, o Sínodo da Igreja Orto-

doxa da Moldávia publicou uma declaração sobre a situa-
ção relativa à Igreja Ortodoxa Ucraniana.26

Segundo um relatório de 2017 do Governo britânico, a 
Igreja Ortodoxa da Moldávia exerceu forte influência nas 
políticas governamentais e “interferiu abusivamente no 
direito à liberdade religiosa dos grupos religiosos minori-
tários”, sobretudo na Transnístria.27 O Centro de Informa-
ção dos Direitos Humanos relatou “que grupos religiosos 
minoritários, incluindo Testemunhas de Jeová, Baptistas 
e Pentecostais, relataram casos de abuso verbal, destrui-
ção de propriedade e discriminação dos meios de comu-
nicação social, bem como discriminação por parte dos sa-
cerdotes da Igreja Ortodoxa da Moldávia. A comunidade 
muçulmana relatou atitudes tendenciosas, que resultaram 
em assédio nas escolas e cobertura negativa da comuni-
cação social”.28

Na sequência de ataques terroristas na Europa, os imi-
grantes muçulmanos começaram a ser vistos como uma 
ameaça à segurança, receio que foi explorado nas elei-
ções presidenciais de 2016 e nas eleições locais de 2018 
em Chișinău. Nas eleições presidenciais de 2020, rela-
tórios falsos alegavam que 30 mil imigrantes sírios po-
deriam chegar se a candidata da oposição, Maia Sandu, 
fosse eleita presidente.29

A pequena comunidade muçulmana da Moldávia é actual-
mente representada pela Liga Islâmica, uma organização 
à qual foi concedido o estatuto oficial em 2012, após uma 
década de tentativas e protestos infrutíferos por parte da 
Igreja Ortodoxa. No período em análise, os Muçulmanos 
foram alvo, em várias ocasiões, de cobertura negativa por 
parte da comunicação social e atacados por certas figu-
ras públicas.30 No entanto, não foram relatados quaisquer 
incidentes ao Gabinete das Instituições Democráticas e 
Direitos Humanos (ODIHR).

Antes da Segunda Guerra Mundial, Chișinău tinha 77 si-
nagogas e os Judeus representavam até 40% da popula-
ção da cidade.31 Contudo, o Holocausto perpetrado pela 
Alemanha nazi e a migração para Israel após a dissolução 
da União Soviética reduziram a dimensão da comunidade 
judaica. Em 1920, os Judeus na Moldávia eram 267 mil. 
Em 1979, cerca de 80 mil ainda viviam no pequeno país. 
Em 2018, estima-se que restam 2.000 judeus, concentra-
dos na capital,32 e que continuam a ser vítimas de assédio 
pessoal e ataques físicos, como foi relatado ao ODHIR.33

Em Dezembro de 2019 foi destruído um stand de infor-
mação num memorial às vítimas do pogrom de 1903 em 

MO
LD

ÁV
IA



531Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

Chișinău. Nesse mesmo mês, um judeu foi espancado, 
sujeito a insultos anti-semitas e ameaças à sua vida.34 
Em Novembro de 2020, as lápides do cemitério judeu de 
Chișinău foram destruídas e pintadas com símbolos hos-
tis. O cemitério foi alvo de actos de vandalismo durante 
mais de três anos.35 O Governo também registou um con-
junto de crimes de ódio anti-semitas. Numa nota positiva, 
nos últimos anos, cerca de 25 memoriais foram erguidos 
nos locais de assassínios em massa de judeus durante a 
Segunda Guerra Mundial. Além disso, o Dia da Memória 
do Holocausto, a 27 de Janeiro, tornou-se um dia nacio-
nal permanente de recordação.36 Finalmente, a Moldávia 
foi elogiada pelas comunidades judaicas por ter adoptado 
uma definição comum de anti-semitismo em 2019.37

Como a maioria da população da Transnístria é cristã or-
todoxa, as autoridades locais têm tentado limitar a activi-
dade de outros grupos religiosos. Vários grupos religiosos 
mais pequenos, incluindo as Testemunhas de Jeová, vi-
ram recusado o seu pedido de registo, apesar das repeti-
das tentativas de manter o seu estatuto ao abrigo de uma 
lei sobre religião de 2009.38 As Testemunhas de Jeová 
têm visto constantemente recusado o direito à objecção 
de consciência para o serviço militar. Os Muçulmanos re-
lataram uma relutância em praticar a sua fé abertamente 
devido a intimidações pelas autoridades no passado.39 
Um relatório de acompanhamento da ONU sobre Direitos 
Humanos na Região Transnístria confirmou os alegados 
obstáculos ao (re)registo de grupos religiosos e o facto 
de os grupos religiosos terem sido destacados para um 
escrutínio mais atento por parte dos agentes de seguran-
ça.40

De acordo com relatórios da comunicação social, as au-
toridades moldavas introduziram restrições da COVID-19 
com impacto em vários grupos da sociedade civil, incluin-
do grupos religiosos (suspensão temporária dos serviços 
religiosos, distanciamento social, restrições de viagem 
em peregrinações, etc.).41 

Os líderes da Igreja Ortodoxa da Moldávia não concor-
daram com algumas disposições estabelecidas pela 
Comissão Nacional Extraordinária de Saúde Pública e 
desafiaram assim abertamente as normas, encorajando 
as igrejas locais de todo o país a continuarem as suas 
actividades. A Igreja pressionou as autoridades a atenuar 
as restrições, alegando que o conteúdo das mensagens 
públicas oficiais que mencionavam “núcleo de infecção”, 
“espaços insalubres” e “práticas medievais” faziam parte 
de uma campanha para denegrir a Igreja. Durante o esta-

do de emergência imposto de 17 de Março a 15 de Abril, a 
polícia emitiu 206 multas a clérigos por não cumprimento 
das restrições da COVID-19.42 

Ao referir estas restrições, o Metropolita Teofan da Moldá-
via e Bukovina disse: “Os crentes sofreram severas restri-
ções à sua liberdade de manifestar crenças religiosas em 
nome da luta contra a peste. No entanto, tudo tem um li-
mite, e se este limite for ultrapassado, ninguém beneficia”.

O prelado continuou a “pedir a todos que transformem 
esta dor num tempo de arrependimento, oração e boas 
acções” e jejum de vários dias.43 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A Moldávia protege geralmente os direitos humanos fun-
damentais e as liberdades de reunião, de expressão e de 
religião. Contudo, dada a sua importância sociopolítica, a 
Igreja Ortodoxa na sociedade moldava tem um impacto 
complexo na liberdade religiosa. 

O modelo moldavo de relações Estado-religião pode ser 
mais bem descrito como preferencial, favorecendo a reli-
gião maioritária, uma situação encontrada noutros países 
pós-socialistas, com uma relação estreita entre a identi-
dade nacional e o grupo religioso dominante.44 Isto tradu-
z-se frequentemente em vantagens políticas para o grupo 
religioso favorecido, como amplas isenções que se sobre-
põem aos direitos de outras comunidades religiosas. As 
eleições presidenciais mais recentes (2020) destacam os 
privilégios da Igreja Ortodoxa, bem como a sua utilidade 
como aliada dos que estão no poder, particularmente em 
momentos de insegurança socioeconómica generalizada. 
Esta situação continuará a representar um desafio para a 
liberdade religiosa. 

Embora as perspectivas para a liberdade religiosa perma-
neçam comparativamente positivas, os debates sobre re-
ligião continuarão a ser influenciados por factores geopo-
líticos, identidades tradicionais, um Estado relativamente 
fraco e o papel sociopolítico sobredimensionado das ins-
tituições ortodoxas.  

MOLDÁVIA
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Principado do Mónaco declara que to-
dos os seus cidadãos são iguais perante a lei e que não 
existem privilégios individuais entre eles (artigo 17.º).1 E 
garante a todos os indivíduos, incluindo os não cidadãos, 
“a liberdade de religião e de culto público, e a liberdade de 
expressarem as suas opiniões sobre todos os assuntos 
[…] sujeita ao direito de processar judicialmente quais-
quer infracções cometidas no exercício das referidas li-
berdades”. Além disso, “ninguém pode ser obrigado a 
participar nos ritos ou cerimónias de qualquer religião ou 
a observar os seus dias de descanso” (artigo 23.º).

O Catolicismo Romano é a religião estatal (artigo 9.º). Ou-
tros grupos religiosos devem solicitar o reconhecimento 
governamental, o que lhes confere direitos e privilégios 
legais. Para construírem locais públicos de culto, as co-
munidades religiosas devem apresentar um pedido junto 
do Ministério do Interior. É política do Governo considerar 
tais pedidos caso a caso.2

Existem várias igrejas católicas, duas igrejas protestan-
tes, uma igreja ortodoxa grega e uma sinagoga.3 A comu-
nidade ortodoxa russa foi registada em 2017 e realiza os 

seus serviços numa igreja protestante.4 De acordo com 
relatórios de 2018, a Ortodoxia ultrapassou o Protestan-
tismo para se tornar a segunda maior denominação no 
Mónaco.5 Não existem mesquitas, mas os muçulmanos 
podem prestar culto numa mesquita em Beausoleil, Fran-
ça, a menos de 2 km de distância, e em espaços de ora-
ção privados nas suas casas.6

Em 2017, as Testemunhas de Jeová apresentaram um 
pedido de reconhecimento formal ao Ministério do Inte-
rior, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal 
do Mónaco que anulou a recusa do Governo de 2016 em 
reconhecer a comunidade. O Governo voltou a rejeitar 
o pedido em 2018 e as Testemunhas de Jeová interpu-
seram recurso dessa decisão.7 Em Fevereiro de 2019, o 
Supremo Tribunal decidiu contra a rejeição do Governo, 
observando que este não tinha provado que a comunida-
de representava um risco para a ordem pública.8

Em Março de 2019, a Peace and Sport e a Licra Móna-
co organizaram um dia simbólico em honra de Josefina 
Baker, com o patrocínio de Sua Alteza Sereníssima o 
Príncipe Alberto II do Mónaco, no âmbito da Semana de 
Educação e Acção contra o Racismo e o Anti-semitismo.9
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MÓNACO
INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise não foram relatados inci-
dentes importantes relacionados com a liberdade religio-
sa. 

Devido à pandemia do coronavírus de 2020, os encontros 
religiosos públicos em locais de culto foram proibidos du-
rante vários meses, mas a entrada para orações privadas 
foi permitida. 10 Em Maio de 2020, as restrições foram ate-
nuadas desde que fossem respeitadas medidas adequa-
das de higiene e distanciamento físico.11

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Na ausência de relatórios sobre violações da liberdade re-
ligiosa ou incidentes motivados por preconceitos, e dado 
o reconhecimento pelo Supremo Tribunal de uma religião 
minoritária e os esforços da sociedade para combater o 
racismo e o anti-semitismo, as perspectivas de liberdade 
religiosa no Mónaco continuam a ser positivas.  
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
No período em análise, a Mongólia presenciou poucas 
alterações constitucionais ou legais em relação à liberdade 
religiosa. Após o colapso da URSS em 1989, o fim do 
domínio soviético trouxe um regresso à liberdade religiosa. 
A Constituição da Mongólia, adoptada a 13 de Janeiro de 
1992, garante todas as liberdades fundamentais, incluindo 
a liberdade religiosa, e defende oficialmente o princípio 
da separação entre Estado e religião. Embora o Budismo 
praticado pelos mongóis não tenha estatuto de religião 
oficial, a lei mongol afirma mesmo assim que o Governo 
deve “respeitar” o Budismo como religião maioritária, uma 
afirmação justificada pela necessidade de preservar a 
unidade do país e defender a história e a cultura mongol. 
A lei também afirma que o respeito devido ao Budismo 
pelo Estado “não pode impedir um cidadão de praticar 
outra religião”. De acordo com o Código Penal, se uma 
pessoa for encontrada a dificultar as actividades das 
organizações religiosas, a multa varia entre 450.000 e 2,7 
milhões de tugriks (130 e 795 euros). Se se descobrir que 
os actos de proselitismo são feitos pela força, pressão ou 
engano, então a multa varia entre 450.000 e 5,4 milhões 
de tugriks (130 e 1590 euros).1

A promessa de liberdade religiosa, feita quando o país se 
tornou independente na década de 90, não se concreti-
zou. Em vez disso, uma burocracia restritiva e intrusiva 
procurou restringir as comunidades religiosas considera-
das “estrangeiras” para a cultura nacional. Os Cristãos na 
Mongólia têm sofrido particularmente.

As comunidades religiosas na Mongólia são tratadas da 
mesma forma que as ONG. São forçadas a cumprir mui-
tos regulamentos complexos e requisitos administrativos. 
Devem registar-se junto de uma entidade estatal, a Auto-
ridade Geral da Propriedade Intelectual e Registo Estatal. 
Como a lei não é clara sobre a validade dos certificados 
de registo emitidos por esta entidade, são de facto os go-
vernos locais quem determina a duração de um certifica-
do. 

Na prática, as organizações religiosas são obrigadas a 
renovar o seu registo todos os anos. Para o fazerem, de-
vem apresentar um pedido a seis órgãos administrativos 
diferentes a nível local e nacional. Este processo é lon-
go, fastidioso e imprevisível, pois algumas províncias são 
mais relutantes do que outras a disponibilizar os certifica-
dos de registo. 

Outra condição extremamente restritiva que se aplica a 
todas as organizações estrangeiras e, por isso, também 
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MONGÓLIA
às comunidades religiosas é o requisito de ter entre o 
seu pessoal uma percentagem mínima de colaboradores 
mongóis. Esta percentagem varia entre 25 e 95%, con-
forme o sector de actividade. Cada ano é publicada uma 
lista com as percentagens exigidas e a maior parte das 
organizações religiosas são automaticamente sujeitas à 
quota máxima de 95% de colaboradores locais. Muitas 
organizações religiosas levantaram objecções a este sis-
tema, uma vez que a maior parte dos seus colaboradores 
e financiamento têm origem sobretudo fora da Mongólia. 
A Igreja Católica é uma excepção, porque, ao contrário 
de outras organizações religiosas com estatuto de ONG e 
exigência de 95% de pessoal local, a Igreja Católica con-
seguiu que lhe fosse atribuída uma quota de apenas 75%. 

O Código Penal também proíbe quaisquer actividades de-
sumanas e perigosas para a cultura e tradições do povo 
da Mongólia. 

De acordo com a USCIRF, a lei que regula o serviço civil 
e militar especifica que todos os cidadãos do sexo mas-
culino entre os 18 e os 25 anos devem completar um ano 
de serviço militar obrigatório. A lei prevê alternativas ao 
serviço militar para os cidadãos que apresentem uma ob-
jecção baseada em motivos éticos ou religiosos. O ser-
viço alternativo com as Forças de Fronteira, a Agência 
Nacional de Gestão de Emergências ou uma organização 
humanitária está disponível para todos os que submetem 
uma objecção ética ou religiosa. Há também uma provi-
são para, em vez de serviço, pagar o custo de um ano de 
formação e manutenção a um soldado.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Dezembro de 2018, a AsiaNews.it relatou que o Partido 
Comunista Chinês (PCC) estava a influenciar o processo 
para encontrar um sucessor para o Jebtsundamba 
Khutugtu, o líder espiritual da escola de Gelug do Budismo 
tibetano na Mongólia. Tem sido noticiado que o PCC tem 
influenciado os lamas seniores para causar divisões 
internas e contra a influência de Dharamsala no discurso 
budista.2

Segundo a lei mongol, o líder de uma organização 
religiosa deve ser um cidadão mongol. As comunidades 
religiosas, especialmente as cristãs, sem clero autóctone 
mongol, só podem possuir terras se o título de propriedade 
estiver em nome de um cidadão mongol. O registo destes 
títulos e religiosos depende, pelo menos em parte, da boa 

vontade das autoridades. A província central, com a sua 
forte tradição budista, parece menos disposta a permitir 
a abertura de Igrejas cristãs, enquanto outras províncias, 
como a de Erdenet,3 permanecem mais abertas aos 
estrangeiros.

Em Janeiro de 2020, os académicos mongóis foram 
autorizados a utilizar o arquivo secreto do Vaticano. Este foi 
um passo no sentido de intensificar o seu domínio cultural. 
O acordo foi assinado por L. Purevsuren, embaixador da 
Mongólia junto da Santa Sé e representante permanente 
junto das Nações Unidas e outras organizações 
internacionais, e por Monsenhor Paul Richard Gallagher, 
secretário do Vaticano para as relações com os Estados. 
Este acordo previa também a realização de uma exposição 
fotográfica e de uma conferência científica na Santa Sé, 
nos dias 6-8 de Maio de 2020.4

Segundo a USCIRF, uma Igreja cristã relatou que uma 
publicação no Facebook de fotografias de um baptismo 
recebeu muitos comentários negativos. O relatório da 
USCIRF também escreveu sobre representantes de 
um grupo religioso minoritário que afirmaram que os 
empregadores por vezes recrutam os seus membros, 
amplamente considerados como “honestos e éticos”, 
com base na filiação religiosa. Alguns cristãos, contudo, 
relataram que continuava a existir uma percepção 
negativa entre o público sobre a crescente influência do 
Cristianismo.

A Mongólia agiu rapidamente para controlar a pandemia 
da COVID-19, adoptando medidas preventivas decisivas 
em Janeiro, tais como pôr em quarentena quem viesse da 
China e encerrar potenciais eventos de superpropagação, 
como por exemplo encontros em feriados nacionais.5 
Como tal, do seu total de 293 casos, apenas três 
permaneceram activos até Agosto de 2020.6

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Como enfrenta sérias dificuldades económicas, a Mongó-
lia não pode escapar à influência do seu vizinho, a China. 
As liberdades obtidas na sequência da queda do comu-
nismo parecem estar bem estabelecidas e, a este respei-
to, a liberdade religiosa parece ser mais segura na Mon-
gólia do que na China. Contudo, dificuldades económicas 
e rápidas mudanças sociais levaram as autoridades lo-
cais a desconfiar de religiões consideradas novas para o 
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país, como por exemplo o Cristianismo, tanto protestante 
como católico. Apesar destas obstruções institucionais e 
culturais, e mesmo face à rápida secularização na Mon-
gólia, as comunidades cristãs em particular continuam a 
expandir-se.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República do Montenegro é um Estado secular. A sua 
Constituição1 garante a liberdade de pensamento, cons-
ciência e religião. Nos termos do artigo 46.º, “a todos é 
garantido o direito à liberdade de pensamento, consciên-
cia e religião, bem como o direito de mudar a religião ou 
crença e a liberdade de, individual ou colectivamente com 
outros, pública ou privadamente, expressar a religião ou 
crença através da oração, pregações, costumes ou ritos. 
Ninguém é obrigado a declarar a sua religião e outras 
crenças”.

A Constituição não reconhece qualquer religião estatal, 
nem qualquer comunidade religiosa tradicional. O artigo 
14.º estabelece que “as comunidades religiosas são se-
paradas do Estado” e garante a igualdade de direitos e 
liberdades na prática de cerimónias e ritos e assuntos re-
ligiosos. 

O artigo 48.º prevê o direito à objecção de consciência ao 
serviço militar.

Embora a Constituição, adoptada em 2007 e alterada em 
2013, esteja em conformidade com o Pacto Internacio-
nal sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR) e a Conven-

ção Europeia dos Direitos Humanos (CEDH), a religião e 
questões afins são também regidas por outra legislação. 

Quando o país se tornou independente em 2006, a Lei de 
1977 da Situação Jurídica das Comunidades Religiosas 
(LLSRC )2 permaneceu em vigor. Adoptada quando o país 
era uma das repúblicas constitutivas da antiga República 
Federal Socialista da Jugoslávia, inspira-se na ideologia e 
ateísmo marxistas então dominantes.

O Governo acabou por reconhecer a necessidade de 
uma nova lei que esteja de acordo com a CEDH. A 30 
de Julho de 2015 foi proposto um projecto de lei sobre 
a liberdade religiosa.3 Contudo, causou grandes preocu-
pações à maioria das Igrejas e comunidades religiosas 
porque introduziu um elemento de discriminação entre 
cidadãos montenegrinos e cidadãos estrangeiros, e mino-
rias étnicas sem passaporte montenegrino. Isto é impor-
tante porque, segundo o último recenseamento (2011), os 
montenegrinos representam apenas 45% da população 
do país (cerca de 630 mil), deixando sérvios (28,7%), bós-
nios (8,6%), albaneses (4,9%) e outros aparentemente 
desprotegidos.4 

Além disso, o projecto de lei proposto continha disposi-
ções que comprometiam a autonomia das Igrejas e co-
munidades religiosas ao abrir a possibilidade de interfe-
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MONTENEGRO
rência do Estado nos seus assuntos internos, tais como 
a nomeação de altos dignitários religiosos. E havia tam-
bém disposições relativas à nacionalização de edifícios e 
propriedades religiosas que nunca foram devolvidas aos 
seus legítimos proprietários após terem sido confiscadas 
pelo Governo comunista depois da Segunda Guerra Mun-
dial. O projecto de lei deixou ainda por resolver o estatuto 
legal da Igreja Ortodoxa Sérvia, embora esta represente 
70% da população ortodoxa, enquanto a Igreja Ortodoxa 
Montenegrina representa apenas 30%.

A 24 de Agosto de 2015, o Ministério dos Direitos Huma-
nos e das Minorias do Montenegro solicitou o parecer da 
Comissão de Veneza (Conselho da Europa) sobre o pro-
jecto de lei.5 As críticas dos relatores levaram as autorida-
des montenegrinas a abandoná-lo.  

Em Maio de 2019, as autoridades voltaram à Comissão 
de Veneza para um parecer sobre um novo projecto de 
Lei sobre a Liberdade Religiosa ou de Crença e o Esta-
tuto Jurídico das Comunidades Religiosas.6 Foram emiti-
das recomendações firmes para conformar o projecto de 
lei com as normas internacionais. Uma lei foi finalmente 
adoptada em Dezembro de 2019 e entrou em vigor em 
Janeiro de 2020.7

Actualmente, existem 21 grupos religiosos reconhecidos 
no país.  O Governo assinou acordos com alguns deles. 
O Acordo de Base entre o Montenegro e a Santa Sé, as-
sinado a 24 de Junho de 2011 no Vaticano e ratificado a 
21 de Junho de 2012, regulamenta o quadro legal das 
relações entre a Igreja Católica Romana e o Estado.8 Em 
2012, o Governo assinou acordos semelhantes com as 
Comunidades Islâmica e Judaica, mas não com a Igreja 
Ortodoxa Sérvia. 

Todos os grupos reconhecidos estão registados, excepto 
a Igreja Ortodoxa Sérvia, que ficou isenta de registo por 
existir antes da entrada em vigor da LLSRC de 1977.

Em 1920, na sequência da “Assembleia de Podgorica” 
(1918),9 a Igreja Autocéfala Montenegrina foi fundida com 
a Igreja Ortodoxa Sérvia, que durante décadas foi consi-
derada o único órgão ortodoxo legítimo no Montenegro. 

A Igreja Ortodoxa Montenegrina foi estabelecida a 31 de 
Outubro de 1993, mas não foi reconhecida canonicamen-
te por outras Igrejas Ortodoxas Orientais. O novo orga-
nismo eclesiástico reivindica agora a sucessão da Igre-
ja autocéfala, que esteve activa até 1920. Para a Igreja 
Ortodoxa Montenegrina, o referendo de 12 de Maio de 
2006, que sancionou a independência do Montenegro em 

relação à Sérvia, deve ser interpretado como anulando o 
decreto real de 1920 que pôs fim à Igreja Autocéfala Mon-
tenegrina. A Igreja Ortodoxa Sérvia nega que a Igreja Or-
todoxa Montenegrina de 1993 seja o legítimo sucessor da 
Igreja Autocéfala Montenegrina. Em vez disso, afirma que 
a Igreja Autocéfala Montenegrina participou na criação da 
Igreja Ortodoxa Sérvia, fundindo-se com esta em 1920.10 

Em 2001, a Igreja Ortodoxa Montenegrina foi oficialmente 
registada como uma ONG. A Igreja Ortodoxa Sérvia não 
está registada nem como ONG nem como comunidade 
religiosa nos termos do artigo 2.º da LLSRC de 1977, e 
por isso formalmente não é uma entidade legal. 

A 22 de Agosto de 2016, a Igreja Ortodoxa Sérvia obteve 
um documento do Ministério do Interior a declarar que o 
Metropolitanato do Montenegro e as eparquias litorais e 
outras eparquias ortodoxas da Igreja Ortodoxa Sérvia não 
têm de se registar porque já existiam antes da entrada em 
vigor da LLSRC de 1977.

Em Novembro de 2018, o Parlamento Montenegrino 
adoptou uma resolução por ocasião do centenário da As-
sembleia de Podgorica. Esta resolução invalidava as de-
cisões da Assembleia de Podgorica de 1918.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os antecedentes jurídicos e históricos acima menciona-
dos são a base da disputa tripartida entre a Igreja Ortodo-
xa Sérvia, a Igreja Ortodoxa Montenegrina e a República 
do Montenegro sobre a propriedade de edifícios religiosos 
e outros bens. 

Ignorando as recomendações da Comissão de Veneza, 
o Parlamento montenegrino aprovou uma lei a 27 de De-
zembro de 2019 com impacto directo sobre a propriedade 
da Igreja Ortodoxa Sérvia. A votação foi prejudicada por 
um confronto no Parlamento que envolveu 24 pessoas, 
incluindo 18 deputados da Frente Democrática pró-Sér-
via.11 

A adopção da nova lei desencadeou manifestações diá-
rias por aqueles que se identificam como sérvios no Mon-
tenegro, aumentando as tensões entre o Montenegro e a 
Sérvia. Apesar da forte oposição tanto dentro como fora 
do Parlamento, a lei entrou em vigor a 8 de Janeiro de 
2020.12 

O artigo 62.º da lei exige que as comunidades religiosas 
provem a propriedade dos bens que utilizavam antes de 
1918 quando o Montenegro se tornou parte do Reino dos 
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Sérvios, Croatas e Eslovenos (rebaptizado “Reino da Ju-
goslávia” em 1929), caso contrário, os bens tornam-se 
propriedade do Estado. Para a Igreja Ortodoxa Sérvia, 
isto significava perder os seus mosteiros e igrejas medie-
vais, bem como qualquer outra propriedade construída 
antes de 1 de Dezembro de 1918, que, na sua maioria, 
não possuem títulos de propriedade.13 

Numa declaração emitida em Maio de 2019, a Igreja Or-
todoxa Sérvia no Montenegro salientou que o projecto de 
lei sobre a liberdade religiosa conduziria ao “(1) confisco 
(nacionalização) de bens religiosos; (2) aniquilação do 
estatuto legal anteriormente obtido pelas comunidades 
religiosas; (3) discriminação sistemática entre as Igrejas 
e as comunidades religiosas; (4) estreitamento do âmbito 
da liberdade religiosa e de crença e impossibilidade de 
igualdade de estatuto e direitos dos sacerdotes e respon-
sáveis religiosos, incluindo a proibição do ensino religioso 
nas escolas primárias; e (5) procedimento de redacção 
unilateral livre de todo o tipo de diálogo público, institucio-
nal e/ou inclusivo”.14

A 31 de Janeiro de 2020, a polícia do Montenegro pren-
deu a mãe de Milan Knežević, líder da principal aliança 
da oposição no Parlamento do Montenegro, bem como 
membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Eu-
ropa (PACE), juntamente com outro membro da sua famí-
lia. As detenções parecem ser retaliação do Governo na 
sequência de uma conferência que Knežević realizou na 
véspera no Centro Europeu de Direito e Justiça (ECLJ) no 
Conselho da Europa (Estrasburgo). A conferência exami-
nou a nova lei religiosa, expondo o seu impacto negativo 
sobre a Igreja Ortodoxa Sérvia.15

Em Dezembro de 2019, o Papa Francisco16 e o Patriar-
ca Bartolomeu I de Constantinopla17 expressaram fortes 

MO
NT

EN
EG

RO preocupações sobre a situação da Ortodoxia no Monte-
negro e apelaram ao diálogo inter-religioso.

O Relator Especial da ONU para a Liberdade Religiosa 
ou de Crença, Ahmed Shaheed, o Serviço de Acção Ex-
terna da União Europeia (SEAE) e outras organizações18 
apelaram a uma abordagem mais inclusiva, reunindo to-
das as partes interessadas relevantes de acordo com as 
normas internacionais e europeias em termos de direitos 
humanos. 

Sob pressão da comunidade internacional, o Montenegro 
decidiu finalmente adiar temporariamente a implementa-
ção da lei até que o seu Tribunal Constitucional se pro-
nunciasse sobre a sua constitucionalidade e, no caso de 
rejeição, até à decisão do Tribunal Europeu dos Direitos 
Humanos em Estrasburgo.19 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
As tensões entre a Igreja Ortodoxa Sérvia e o Estado 
montenegrino continuam ininterruptas. A agenda política 
do Montenegro parece ser a de actualizar o estatuto da 
Igreja Ortodoxa Montenegrina e reduzir o papel e a pre-
sença da Igreja Ortodoxa Sérvia através da nacionaliza-
ção. 

A esperança de melhoria reside na comunidade inter-
nacional, particularmente na União Europeia (UE), uma 
vez que o Montenegro é candidato à adesão à UE. As 
recomendações mais recentes da Comissão de Veneza20 
também fornecem um bom roteiro para uma resolução 
pacífica da crise. Com poucos progressos na espinhosa 
questão até à data, as perspectivas para a liberdade reli-
giosa continuam a ser negativas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição de 2008 de Mianmar (também conhecida 
como Birmânia) protege a liberdade religiosa dos seus 
cidadãos. O artigo 34.º declara: “Todo o cidadão tem 
igualmente direito à liberdade de consciência e [tem] o 
direito de professar e praticar livremente a religião sujeita 
à ordem pública, moralidade ou saúde e às outras dispo-
sições desta Constituição”. Embora reconhecendo o Cris-
tianismo, o Islamismo, o Hinduísmo e o Animismo como 
“as religiões existentes na União no dia da entrada em 
vigor da presente Constituição” (artigo 362.º), a Constitui-
ção reconhece a “posição especial do Budismo como a fé 
professada pela grande maioria dos cidadãos da União” 
(artigo 361.º).1

O artigo 364.º proíbe “o abuso da religião para fins polí-
ticos” e declara que “qualquer acto que vise ou seja sus-
ceptível de promover sentimentos de ódio, inimizade ou 
discórdia entre comunidades ou seitas raciais ou religio-
sas é contrário a esta Constituição. Uma lei pode ser pro-
mulgada para punir tal actividade”. 

Para além da Constituição, as secções 295, 295A, 296, 
297 e 298 do Código Penal relacionam-se com a religião 

e proíbem ofensas ou insultos religiosos. São semelhan-
tes às leis da blasfémia de outros países. A secção 295 
refere-se a actos que destroem, danificam ou contami-
nam um local de culto; a secção 295A refere-se aos in-
sultos à religião; a secção 296 refere-se à perturbação de 
um encontro religioso; a secção 297 refere-se à invasão 
de um local de culto; e a secção 298 refere-se ao insulto 
aos sentimentos religiosos de uma pessoa. Todas estas 
ofensas implicam multas e penas de prisão de um a dois 
anos.2

Em 2015, Mianmar introduziu quatro projectos de lei3 que 
acabaram por ser adoptados e continuam em vigor até 
hoje, conhecidos como as leis de Protecção da Raça e da 
Religião. Estas leis incluem legislação que exige o registo 
dos casamentos entre homens não budistas e mulheres 
budistas, impondo obrigações a serem cumpridas pelos 
maridos não budistas e sanções por incumprimento, bem 
como regulamentos sobre conversão religiosa e a exigên-
cia de que as conversões sejam aprovadas por um orga-
nismo governamental.4

O artigo 121.º (alínea i) proíbe os membros de “ordens 
religiosas”, tais como sacerdotes, monges e religiosas, 
de todas as religiões, de concorrerem a cargos públicos, 
bem como de votarem (artigo 392.º, alínea a). O Governo 



545Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

RELIGIÃO

MY
AN

MA
R (

BI
RM

ÂN
IA)

Confucionistas
1.4%

Cristãos
8.0%

Outras
1.0%

76.2%
Budistas

3.6%
Hindus
1.6%

Religiões tradicionais
8.2%

 Área

676,577 Km2

PIB per capita

5,592 US$

População

54,808,276
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
30.7

MYANMAR (BIRMÂNIA)

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

Muçulmanos

MYANMAR (BIRMÂNIA)
restringe, por lei, as actividades políticas e a expressão 
política do clero budista (sangha). A Constituição proíbe 
“o abuso da religião para fins políticos” (artigo 364.º).

O Departamento para a Perpetuação e Propagação do 
Sasana (ensinamentos budistas) do Ministério dos Assun-
tos Religiosos supervisiona as relações do Governo com 
monges e escolas budistas. O Comité de Coordenação 
dos Monges da Sangha do Estado (SSMNC) supervisio-
na as nove ordens religiosas aprovadas no país. O Go-
verno proíbe qualquer organização de monges budistas 
que não seja a das nove ordens monásticas reconhecidas 
pelo Estado.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os Rohingyas, que são um povo predominantemente mu-
çulmano, têm sido vítimas das mais flagrantes violações 
dos direitos humanos de que há memória recente. Como 
consequência dos ataques dos militares e outros grupos 
armados, estima-se que um milhão de rohingyas fugiram 
para o vizinho Bangladeche, onde estão em campos de 
refugiados no distrito de Cox’s Bazaar.6 A missão interna-
cional independente das Nações Unidas para apuramen-
to dos factos concluiu em Agosto de 2019 que os militares 
de Mianmar tiveram uma “intenção genocida”.7

Em resposta a um caso apresentado pela Gâmbia, o Tri-
bunal Internacional de Justiça em Haia anunciou a 23 
de Janeiro de 2020 uma decisão provisória apelando a 
que Mianmar “tome todas as medidas ao seu alcance” 
para assegurar que os militares e grupos armados “não 
cometam actos de genocídio” contra os Rohingya.8 A 13 
de Novembro de 2019, foi instaurado um processo contra 
Mianmar num tribunal argentino com base no princípio da 
jurisdição universal.9 Um dia mais tarde, o Tribunal Penal 
Internacional abriu uma investigação sobre as acções dos 
militares no estado de Rakhine.10 

A perseguição dos Rohingyas não se deve apenas à re-
ligião. A etnia, a política e o controlo sobre os recursos 
naturais são também factores significativos. Num discurso 
proferido em Junho de 2018 aos líderes da Igreja e ao 
pessoal político em Melbourne, Austrália, o Cardeal Char-
les Maung Bo de Mianmar delineou a história dos Rohin-
gya em Mianmar e a instrumentalização da questão para 
desencadear conflito. Segundo o Cardeal, o que muitas 
vezes é esquecido são os interesses económicos interna-
cionais da região. “O estado de Rakhine, onde o conflito 
grassa, é também o espaço das duas superpotências, Ín-

dia e China, que competem por rotas comerciais e recur-
sos. Infelizmente, os Rohingyas não divulgam estas aspi-
rações. Empresas e comparsas já iniciaram o processo 
de alienação da terra aos nossos agricultores».11

No entanto, a religião desempenha um papel significativo 
no conflito. Como o cardeal referiu no mesmo discurso, 
os extremistas religiosos em Mianmar, e “uma fracção da 
elite religiosa”, usam indevidamente o discurso de ódio 
que prolifera no conflito para agitar a maioria da popula-
ção budista. “Num país profundamente religioso, acredita-
-se neles. Radicalizar as mentes do povo de Mianmar é a 
grande tragédia”.12

O mesmo se aplica às violações da liberdade religiosa 
testemunhadas no resto do país. Em Mianmar, a religião 
e a etnia estão profundamente interligadas. Quando ins-
trumentalizadas para fins políticos, isso cria uma mistura 
tóxica: o nacionalismo étnico-religioso. Muitas das viola-
ções da liberdade religiosa no país ocorrem no contexto 
de conflitos étnicos e políticos. Em momentos de discri-
minação e perseguição religiosa é evidente; noutros mo-
mentos é difícil diferenciar entre ódio religioso e racial ou, 
especialmente no caso dos militares, entre violência por 
motivos religiosos e o conflito mais vasto”.13

A violência e a discriminação têm sido alimentadas por 
discursos de ódio, impulsionados por plataformas das 
redes sociais como o Facebook, bem como por DVDs, 
panfletos e sermões de monges nacionalistas budistas. 
No período que antecedeu as eleições gerais de 2020, 
a Rede de Direitos Humanos da Birmânia (BHRN) docu-
mentou casos de discurso de ódio e desinformação num 
relatório intitulado Digital Hate: Free and Fair for Some 
– Disinformation and Hate Speech in Burma’s General 
Election Campaign.14 O estudo constatou: “A maioria da 
desinformação relacionada com as eleições nas redes 
sociais alega conspirações entre a NLD (Liga Nacional 
para a Democracia) e os Muçulmanos [...]. A Birmânia 
não aplicou quaisquer leis relacionadas com a discrimi-
nação das religiões minoritárias e leis eleitorais quando 
os candidatos usaram retórica anti-muçulmana”.15 Além 
disso, de acordo com a BHRN, “a Birmânia desqualificou 
injustamente os candidatos muçulmanos de concorrerem 
ao cargo depois de terem falsamente afirmado que não 
podiam provar a cidadania da sua ascendência”.16

Os Muçulmanos continuam a enfrentar restrições à aber-
tura ou reconstrução de mesquitas após a violência an-
ti-muçulmana em 2012. Pelo menos 40 mesquitas con-
tinuam fechadas, apesar de uma campanha dos líderes 
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muçulmanos para que sejam reabertas.17 Em Maio de 
2019, monges nacionalistas budistas de linha dura obri-
garam os locais de oração muçulmanos em Rangum a 
fecharem durante o Ramadão.18

Os Cristãos continuaram também a ser afectados pelos 
conflitos militares, particularmente nos estados de Ka-
chin, Shan, Chin e Rakhine. Os militares de Mianmar te-
rão bombardeado uma aldeia no município de Paletwa, 
estado de Chin, a 7 de Abril de 2020, matando sete civis, 
incluindo duas crianças, uma mãe e um bebé. Pelo me-
nos oito civis foram feridos e oito casas incendiadas.19

A Igreja Católica em Mianmar tem sido crítica e activa na 
defesa da liberdade religiosa e dos direitos humanos e 
na procura da paz. O Cardeal Bo tem sido especialmente 
explícito. 

Em Agosto de 2019 publicou um longo artigo intitulado 
Reflections from the Periphery - God’s love for the people 
and nations of Asia, no qual apelava à liberdade religiosa. 
Afirmou: “Os pregadores do ódio incitam à discriminação 
e violência em nome de uma religião pacífica, leis e regu-
lamentos injustos impõem restrições à liberdade religiosa 
para as minorias e a política de identidade misturou raça, 
religião e política num cocktail perigoso de ódio e intole-
rância”.20

A 1 de Outubro de 2019, o prelado, que é o Arcebispo de 
Rangum, apelou aos líderes religiosos para que se pro-
nunciassem contra a violência, dizendo: “Não passa um 
único dia sem a notícia arrebatadora de civis inocentes 
a serem deslocados ou mortos ou mutilados pelo confli-
to em curso em Lashio, noutras regiões do Norte e no 
estado de Rakhine. [Fiquei] magoado com o silêncio dos 
líderes religiosos”.21 

Em Fevereiro de 2020, o Cardeal Bo protestou contra a 
proibição de o clero votar nas eleições de Mianmar e ape-
lou a que a proibição fosse revogada. “Como cardeal”, 
disse ele, “posso fazer declarações e discursos e encora-
jar os cidadãos a votar, mas eu próprio estou impedido de 
votar”. Esta é uma situação extremamente invulgar. Não 
tenho conhecimento de qualquer outra democracia em 
que isto seja um requisito”.22

Em Setembro de 2020, o cardeal salientou a necessidade 
de justiça como componente chave para a paz: “Para que 
haja verdadeira paz, verdadeira reconciliação, tem de ha-
ver justiça. Os crimes cometidos contra os Muçulmanos 
em Mianmar, não só em Rakhine mas em todo o país, são 
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um atentado à própria dignidade humana e todos nós, de 
qualquer fé, devemos clamar por justiça. Pois, sem jus-
tiça, não pode haver paz. Ao mesmo tempo, embora os 
Rohingyas tenham recebido muito justamente a atenção 
mundial, e não desvalorizo isso, há também necessidade 
de prestar atenção à situação dos Kachin, Chin, Karenni 
e muitos entre os Karen, bem como dos nossos irmãos 
e irmãs budistas entre os Rakhine, Shan e Mon, e entre 
aqueles que há tanto tempo lutam também no movimento 
democrático mais amplo”.23

Após visitar os campos de refugiados dos Rohingya no 
Bangladeche em 2019, o Cardeal Bo disse: “Quaisquer 
que sejam os argumentos históricos, quaisquer que se-
jam as determinações legais, o que aconteceu a estas 
pessoas é uma cicatriz na consciência do meu país e 
essa situação deve ser corrigida”.24

Em 2020, Mianmar foi gravemente atingido pela CO-
VID-19, particularmente durante a segunda vaga, e os 
locais de culto permaneceram na sua maioria fechados 
durante todo o ano. As restrições foram severamente apli-
cadas, com penas de prisão impostas em alguns casos 
por violações dos regulamentos anti-pandémicos. Em 
Maio de 2020, o Pastor David Lah, um cidadão canadiano 
nascido em Mianmar, foi preso por realizar um serviço re-
ligioso, desafiando a proibição de encontros. Condenado 
a três meses de prisão, foi libertado em Agosto de 2020.25 
As autoridades processaram outros participantes em en-
contros de actividades religiosas, incluindo muçulmanos 
que assistiram a orações numa mesquita em Mandalay.26

A 1 de Fevereiro de 2021, o comandante-chefe das For-
ças Armadas, general Min Aung Hlaing, desencadeou um 
golpe de Estado, tomando o poder e prendendo a líder 
do Governo civil eleito, Aung San Suu Kyi, ministros e di-
rigentes superiores da NLD e activistas-chave da socie-
dade civil. Várias semanas de protestos irromperam em 
Mianmar com a participação de dezenas de milhares de 
pessoas. Em alguns casos, os militares utilizaram muni-
ções vivas e balas de borracha para reprimir os protestos 
e várias pessoas foram mortas.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A tomada do poder pelos militares é susceptível de pio-
rar a situação de todas as minorias religiosas. O coman-
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dante-chefe, General Min Aung Hlaing, já foi condenado 
e sancionado internacionalmente pelo seu alegado papel 
em inúmeros ataques militares contra várias minorias 
étnico-religiosas, tais como os Rohingyas, mas também 
os Chin e Kachin, entre os quais há muitos cristãos. A 
anterior liderança civil tinha dado pelo menos alguma 

contenção a este extremismo e violência, embora muito 
pouco. Sem pressão internacional sobre o regime militar 
para restaurar o país num caminho de democracia, com 
a extinção da liderança civil, espera-se que a repressão 
anti-minoritária e a perseguição religiosa se tornem mais 
duras.  

NOTAS
1  Myanmar 2008 (rev. 2015), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2015?lang=en (acedido a 11 de 
Fevereiro de 2021).
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Namíbia é um estado secular e, por isso, não dá trata-
mento preferencial a nenhuma comunidade religiosa.1 

A Constituição garante a liberdade religiosa e protege os 
cidadãos da discriminação religiosa (artigo 10.º).2 O ar-
tigo 21.º (secção c) reconhece a “liberdade de praticar 
qualquer religião”, enquanto o artigo 19.º se refere mais 
amplamente à cultura: “Todas as pessoas têm o direito de 
usufruir, praticar, professar, manter e promover qualquer 
cultura, língua, tradição ou religião sujeita aos termos da 
presente Constituição”.

Este modelo de relações Igreja-Estado, que se baseia 
na Constituição, está reflectido na política governamen-
tal namibiana. Por exemplo, o Estado não coloca restri-
ções ao estabelecimento de comunidades religiosas. O 
reconhecimento oficial através do registo é possível, mas 
não é obrigatório se o grupo religioso estiver estabelecido 
como associação voluntária. Os grupos religiosos podem 
registar-se como organizações sem fins lucrativos no Mi-
nistério da Industrialização, Comércio e Desenvolvimento 
das PMEs.3 A Autoridade Tributária pode também conce-
der isenções fiscais a organizações de assistência social, 

incluindo as religiosas.

O Conselho de Igrejas da Namíbia é muito influente e está 
envolvido no diálogo inter-religioso.4 As Igrejas Luteranas 
são a maior denominação do país. A Igreja Católica da 
Namíbia é amplamente reconhecida como autoridade 
moral.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Embora não tenham sido relatados incidentes específicos 
de violência religiosa durante o período abrangido por 
este relatório, alguns grupos religiosos queixaram-se de 
discriminação. O Gabinete do Provedor de Justiça rece-
beu queixas de convertidos muçulmanos presos por não 
terem conseguido mudar a sua filiação religiosa, além de 
não lhes ter sido permitida assistência espiritual de um 
clérigo muçulmano.5 Do mesmo modo, os rigorosos requi-
sitos de visto do país para o pessoal religioso estrangeiro 
têm sido criticados por dificultar a entrada de trabalhado-
res e voluntários estrangeiros.6 Em Abril de 2019, vários 
grupos cristãos, muçulmanos, judeus e bahá’ís criaram 
um conselho inter-religioso.7
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NAMÍBIA
PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Antes e durante a colonização alemã do antigo Sudoes-
te de África, foi realizada extensa actividade missionária, 
sobretudo por missionários protestantes.8 Este património 
é claramente visível até aos dias de hoje, dado o eleva-
do número de cristãos no país. Ao mesmo tempo, muitos 

crentes combinam elementos de crença e prática cristã 
com ritos e costumes tradicionais africanos. Isto criou um 
país caracterizado por uma grande diversidade étnica, 
cultural e religiosa. 

Dado este contexto e o actual contexto político estável, 
não se espera que a liberdade religiosa se deteriore. 

NOTAS
1  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Namíbia”, International Religious Freedom Report for 2018, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/namibia/ (acedido a 9 de Setembro de 2020).

2  Namibia 1990 (rev. 2014), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Namibia_2014?lang=en (acedido a 9 de Se-
tembro de 2020).

3  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.

4  “Namibia”, World Council of Churches, https://www.oikoumene.org/en/member-churches/africa/namibia (acedido a 27 de Outubro de 
2019).

5  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Namibia”, International Religious Freedom Report for 2019, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/namibia/ (acedido a 9 de Setembro de 2020).

6  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.

7  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.

8  Daniel Pelz, “Missionierung in Afrika: Mehr als nur das Wort Gottes”, Deutsche Welle, 30 de Abril de 2017, http://www.dw.com/de/missio-
nierung-in-afrika-mehr-als-nur-das-wort-gottes/a-38600890 (acedido a 26 de Outubro de 2019).

https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/namibia/
https://www.constituteproject.org/constitution/Namibia_2014?lang=en
https://www.oikoumene.org/en/member-churches/africa/namibia
http://www.dw.com/de/missionierung-in-afrika-mehr-als-nur-das-wort-gottes/a-38600890
http://www.dw.com/de/missionierung-in-afrika-mehr-als-nur-das-wort-gottes/a-38600890
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Localizada no Pacífico Sul ao sul das Ilhas Marshall, Nau-
ru é uma ilha com uma população de cerca de 10.300 
habitantes. É a mais pequena república do mundo.

O preâmbulo da Constituição reconhece “Deus como 
Todo-Poderoso e Senhor Eterno e origem de todas as 
coisas boas”. Segundo o artigo 11.º (n.º 1), uma pessoa 
tem direito, “sozinha ou em comunidade com outros e em 
público ou em privado, a manifestar e propagar a sua reli-
gião ou crenças através do culto, ensino, prática e obser-
vância”. A pessoa tem também direito a mudar de religião 
ou crença.

De acordo com o artigo 12.º (n.º 3, alínea a), a liberda-
de de expressão só pode ser restringida por lei quando 
for “razoavelmente necessária no interesse da defesa, 
segurança pública, ordem pública, moralidade pública ou 
saúde pública”. Da mesma forma, podem ser impostas 
restrições à liberdade de consciência quando for neces-
sário proteger o direito dos indivíduos a praticarem a sua 
religião sem “a intervenção não solicitada de membros de 
alguma outra religião”, segundo o artigo 11.º (n.º 4, alínea 
b).1

Não existe obrigatoriedade de as escolas públicas dispo-
nibilizarem instrução religiosa. No entanto, os grupos reli-
giosos podem gerir escolas privadas ou disponibilizar edu-
cação religiosa em escolas públicas. Nas escolas onde é 
ministrada educação religiosa, os alunos são obrigados 
a participar no programa liderado pelo representante do 
seu respectivo grupo religioso ou, se a sua fé não estiver 
representada, a participar em estudo independente.2

Oficialmente, para poderem celebrar casamentos, fazer 
proselitismo, construir edifícios religiosos ou realizar ser-
viços religiosos públicos, os grupos religiosos são obriga-
dos a registar-se junto das autoridades estatais.3 De acor-
do com um regulamento de 2014, os grupos devem ter 
pelo menos 750 membros para se registarem. Actualmen-
te, apenas a Igreja Católica, a Igreja Congregacional de 
Nauru, as Assembleias de Deus e a Igreja Independente 
de Nauru estão registadas.4

Não há relatos de o processo de registo ser preconcei-
tuoso contra certos grupos. Contudo, os grupos religio-
sos mais pequenos referiram que o requisito de membros 
limita a capacidade do seu clero de oficiar casamentos 
reconhecidos pelo Estado.5
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NAURUINCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, não houve relatos de dis-
criminação governamental ou social significativa contra 
indivíduos ou grupos por causa da sua religião.

Apesar disso, a Austrália manteve durante anos um cen-
tro de processamento de refugiados em Nauru, muitos de-
les vítimas de violações dos direitos humanos, incluindo 
perseguições religiosas, no Iraque, Irão ou Paquistão.6 As 
instalações foram encerradas em Março de 2019,7 mas 
quase 150 refugiados ainda permaneciam na ilha em No-
vembro de 2020,8 sofrendo particularmente com o início 
da pandemia da COVID-19. 9 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é geralmente protegida e observada 
em Nauru e as perspectivas para o futuro deste direito 
continuam a ser positivas. As condições para os restantes 
refugiados, incluindo a da liberdade religiosa, requerem 
observação.

NOTAS
1  Nauru 1968 (rev. 2015), Constitute Project https://www.constituteproject.org/constitution/Nauru_2015.pdf?lang=en, (acedido a 24 de Ou-
tubro de 2020).

2  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Nauru”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/nauru/ (acedido a 8 de Dezembro de 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Michael Garcia Bochenek, “Australia: Appalling Abuse, Neglect of Refugees on Nauru”, Human Rights Watch, 2 de Agosto de 2016. https://
www.hrw.org/news/2016/08/02/australia-appalling-abuse-neglect-refugees-nauru (acedido a 8 de Dezembro de 2020).

7  “Operation Sovereign Borders monthly update: March 2019”, Australian Border Force, 9 de Abril de 2019, https://newsroom.abf.gov.au/
releases/operation-sovereign-borders-monthly-update-march-2019 (acedido a 8 de Dezembro de 2020).

8  “How many people are on Nauru and PNG?”, Refugees Council of Australia, 22 de Novembro de 2020, https://www.refugeecouncil.org.au/
operation-sovereign-borders-offshore-detention-statistics/2/ (acedido a 8 de Dezembro de 2020).

9  Benjamin Robinson-Drawbridge, “Covid-19: Calls for evacuation of refugees from Nauru, PNG”, Radio New Zealand, 2 de Abril de 2020, ht-
tps://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413230/covid-19-calls-for-evacuation-of-refugees-from-nauru-png (acedido a 24 de Outubro de 2020).

https://www.constituteproject.org/constitution/Nauru_2015.pdf?lang=en
https://www.hrw.org/news/2016/08/02/australia-appalling-abuse-neglect-refugees-nauru
https://www.hrw.org/news/2016/08/02/australia-appalling-abuse-neglect-refugees-nauru
https://newsroom.abf.gov.au/releases/operation-sovereign-borders-monthly-update-march-2019
https://newsroom.abf.gov.au/releases/operation-sovereign-borders-monthly-update-march-2019
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413230/covid-19-calls-for-evacuation-of-refugees-from-nauru-png
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413230/covid-19-calls-for-evacuation-of-refugees-from-nauru-png
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição1 define o Nepal como um estado secular. 
No artigo 4.º (n.º 1), estipula que “o Nepal é um Estado in-
dependente, indivisível, soberano e secular”. E acrescen-
ta: “Para efeitos deste artigo, o termo ‘secular’ significa a 
protecção da religião e da cultura praticada desde os tem-
pos antigos, bem como a liberdade religiosa e cultural”.

A protecção da liberdade religiosa pela Constituição in-
clui a liberdade das instituições religiosas. Por exemplo, 
o artigo 26.º (n.º 1) declara a liberdade religiosa como um 
direito fundamental, e o artigo 26.º (n.º 2) declara: “Toda a 
denominação religiosa, mantendo a sua existência inde-
pendente, tem o direito de gerir e proteger os seus locais 
religiosos e os seus fundos religiosos de acordo com a 
lei”. Contudo, o artigo 26.º (n.º 3) proíbe expressamente 
a conversão e qualquer acto que possa “perturbar” a re-
ligião de outras pessoas, declarando que “nenhuma pes-
soa deve... converter uma pessoa de uma religião a outra 
religião, ou perturbar a religião de outras pessoas”. Tal 
acto será punível por lei”. Estas disposições foram refor-
çadas no código penal revisto, que criminaliza “a ofensa 
aos sentimentos religiosos” de outras pessoas. O artigo 

9.158.º do código penal proíbe as tentativas de “conver-
ter” outras pessoas ou de “enfraquecer a religião, a fé ou 
as crenças praticadas desde a antiguidade (sanatan) por 
uma comunidade, casta ou grupo étnico”. E também im-
põe uma pena severa até cinco anos de prisão e uma 
multa de 50.000 rupias (577 euros).2

A lei estipula que o Estado deve proteger o “Sanatana 
Dharma”, um termo frequentemente traduzido como “Tra-
dição Primordial”. Isto designa geralmente a essência do 
Hinduísmo, tal como tem sido transmitida ao longo dos 
séculos. Além disso, o artigo 9.º (n.º 3) da Constituição 
afirma que o animal nacional é a vaca, que o Hinduís-
mo considera sagrada. Estas disposições pró-Hinduísmo 
estão incorporadas na Constituição e podem potencial-
mente legitimar e encorajar a perseguição religiosa e a 
discriminação. Tais disposições e sanções, que incluem 
a proibição constitucional vagamente formulada de con-
versão religiosa, impõem severas restrições à liberdade 
religiosa dos grupos religiosos minoritários, deixando-os 
vulneráveis a abusos tanto legais como sociais por parte 
da maioria hindu, mas podem também afectar a liberdade 
de consciência e religião dos membros da comunidade 
maioritária.

As disposições anti-conversão da Constituição são vistas 
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como visando especificamente as comunidades cristãs do 
Nepal. De facto, muitos notaram que, desde a promulga-
ção da Constituição, os Cristãos têm sido cada vez mais 
assediados e, em alguns casos, detidos por funcionários 
do Governo local devido a alegações de que estavam a 
converter hindus, especialmente os hindus dalits.3 Os lo-
cais de culto dos Cristãos também têm sido bombardea-
dos.4

Para além das hostilidades religiosas, os regulamentos 
governamentais apresentam desafios às organizações 
religiosas em geral e aos grupos cristãos em particular. 
Por exemplo, as regras de registo impõem requisitos e 
restrições onerosos à angariação de fundos do estrangei-
ro.5

Para além da Constituição e do código penal, outras leis 
e regulamentos discriminam os não hindus. As leis actual-
mente em vigor significam que é muito mais fácil obter 
o reconhecimento legal para as organizações hindus do 
que para as instituições de outros credos.6 Por exemplo, 
as organizações não hindus enfrentam obstáculos à aqui-
sição de bens para uso institucional. 

Durante o período em análise, verificaram-se melhorias 
em algumas áreas e retrocessos noutras. As minorias 
cristãs e muçulmanas podem agora mais facilmente com-
prar terrenos para estabelecer os seus cemitérios ou am-
pliar os já existentes.7 No entanto, na área da família, os 
casamentos que envolvem casais de diferentes religiões 
continuam a ser difíceis, principalmente por razões cultu-
rais ou sociais.8 

Em relação aos feriados cristãos, houve poucas mudan-
ças. Apesar dos protestos dos Cristãos, o Natal não foi 
reinstituído como feriado público. Após a guerra civil, o 
Natal tinha sido transformado num feriado legal em 2008, 
decisão que foi revogada em 2016. Os Cristãos protesta-
ram, mas o Ministério do Interior argumentou que já ha-
via demasiados feriados públicos (83) e que “esta medida 
não é de forma alguma dirigida contra os Cristãos”.9

Um eminente líder protestante, o Reverendo Tanka Sube-
di, criticou os líderes hindus por dizerem que o secularis-
mo era um cavalo de Tróia introduzido pelos Cristãos para 
subverter a identidade hindu do Nepal.10 Na sua opinião, 
os governantes do país deveriam comportar-se de uma 
forma mais “neutra”, tendo observado que “os governan-
tes não acreditam em nenhuma religião, no entanto orga-
nizam eventos oficiais para celebrar festivais hindus en-
quanto perseguem membros de minorias religiosas como 

se tivessem infringido a lei. Isto dá a impressão de que 
ainda vivemos sob o antigo sistema político de partido 
único Panchayat”.11

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Na sequência da adopção da nova Constituição em 2015 
e do novo Código Penal que proíbe a proselitismo e os 
esforços para converter outros, que entrou em vigor em 
Agosto de 2018, o Nepal testemunhou um aumento da 
pressão legal e social sobre os Cristãos.

Em Junho de 2019, a polícia do distrito de Bardiya prendeu 
um cidadão norte-americano e o seu colega nepalês sob 
a acusação de possuírem literatura cristã e de realizarem 
actividades “de conversão”. O cidadão norte-americano 
foi libertado após 12 dias de detenção e uma audiência 
judicial, e mais tarde deixou o país.12 Em Abril, quatro cris-
tãos, incluindo uma mulher dos EUA, foram presos sob 
acusações semelhantes de conversão por aliciamento.13

Em Setembro de 2019, um pastor em Chitwan foi força-
do por extremistas hindus a esconder-se após uma en-
trevista em que deu testemunho sobre o seu percurso 
para Cristo e que foi publicada na comunicação social. 
O pastor e a sua família receberam subsequentemente 
ameaças de morte.14

Com o advento da pandemia da COVID-19 no início de 
2020, as comunidades religiosas minoritárias, incluindo 
Cristãos, Muçulmanos e Budistas, terão sofrido um au-
mento de discriminação, assédio e perseguição. 

Em Março foi iniciado um confinamento a nível nacional, 
que terminou em Julho, mas certas restrições e outros 
regulamentos de saúde continuaram a limitar a dimensão 
dos encontros.15 Os líderes religiosos criticaram os confi-
namentos e forçaram festivais e rituais de dimensões re-
duzidas, alegando que a “raiva divina” conduziria o país a 
uma catástrofe caso não se realizassem.16

No meio da pandemia, a polícia prendeu dois pastores 
acusados de realizar cultos em violação do confinamento 
anti-COVID-19 no país. Relatos da comunicação social 
referem que, em ocasiões distintas, os dois clérigos es-
tavam em instalações da Igreja com as suas famílias a 
aconselhar membros iletrados da Igreja que não tinham 
conhecimento das ordens do Governo para a COVID-19.17 

Vários templos hindus foram também encerrados e os 
fiéis não puderam participar em rituais seculares.18

NEPAL
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Em Julho de 2020, após as autoridades terem levanta-
do as restrições de confinamento, os membros de uma 
Igreja no Distrito de Baglung retomaram a construção de 
uma estrutura temporária com capacidade para 50 pes-
soas em terrenos alugados. Alguns residentes locais não 
cristãos tinham pedido à igreja que parasse de construir e 
desocupasse o terreno. Quando tal não aconteceu, recor-
reram às autoridades locais municipais e policiais.19

Para Mukunda Sharma, secretário executivo da Socieda-
de Cristã Nepalesa, a lei nepalesa não é clara quando 
se trata de Igrejas e seus edifícios, uma situação que os 
extremistas hindus exploram para fazer acusações aos 
Cristãos. Até agora, não eram necessárias licenças de 
construção para os locais de culto e oração. Agora, no 
entanto, as instituições religiosas que realizam activida-
des caritativas e filantrópicas devem estar registadas e 
necessitam de uma autorização da administração distrital 
e dos funcionários fiscais para estarem em conformidade 
com as últimas alterações ao Código Nacional do Nepal, 
que foi por sua vez alterado de acordo com a nova Cons-
tituição.

Este tipo de procedimento de registo a vários níveis co-
loca encargos significativos às comunidades religiosas, 
sobretudo às pequenas organizações religiosas.20

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora a Constituição seja nominalmente secular e ga-
ranta o direito de professar e praticar a própria religião, 
também proíbe expressamente a conversão de pessoas 
de uma religião para outra e proíbe comportamentos reli-
giosos que possam perturbar as crenças religiosas de ou-
tros e desafiar a ordem religiosa e cultural estabelecida. 

As estruturas sociais nepalesas ainda se baseiam de 
muitas maneiras nos valores, normas, costumes e rituais 
tradicionais da religião hindu. A esmagadora maioria das 
pessoas no Nepal professam o Hinduísmo, e a Consti-
tuição do Nepal define o secularismo de uma forma que 
obriga o Estado a proteger as tradições religiosas “ime-
moriais” e indígenas do país, ou seja, o Hinduísmo. 

Com um quadro constitucional e jurídico pouco claro, a 
liberdade para acusações e tensões geradas por alguns 
grupos hindus são um factor adicional que mina as pers-
pectivas de liberdade religiosa no Nepal. 

Nestas circunstâncias, a liberdade religiosa dos Cristãos, 
Muçulmanos, Budistas e outras minorias religiosas do 
país é susceptível de enfrentar importantes desafios e 
limitações legais e sociais nos próximos anos. As pers-
pectivas para o direito à liberdade religiosa continuam a 
ser negativas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição da Nicarágua1 afirma que o 
documento foi produzido em nome do povo Nicaraguano 
e, entre outros, “dos cristãos cuja fé em Deus [...] os uniu 
e comprometeu a ajudarem os oprimidos”. 

O artigo 4.º declara que o Estado tem por missão “pro-
mover o desenvolvimento humano de cada nicaraguano, 
inspirado por valores cristãos ”.

Quanto à política externa da Nicarágua: “Todas as formas 
de agressão política, militar, económica, cultural ou reli-
giosa, e interferência nos assuntos internos de outros es-
tados são proibidas e proscritas” (artigo 5.º).

Os princípios do país incluem o reconhecimento dos po-
vos indígenas e dos povos de descendência africana e o 
respeito pela dignidade humana e pelos valores cristãos.

De acordo com o artigo 14.º, o Estado não tem religião 
oficial. Segundo o artigo 27.º, todos os povos são iguais 
perante a lei, e o Estado não discrimina, entre outras coi-
sas, por motivos religiosos.

O artigo 29.º afirma: “Todos têm direito à liberdade de 
consciência e pensamento e a professar ou não uma re-

ligião. Ninguém pode ser objecto de medidas coercivas 
que diminuam os seus direitos ou ser obrigado a declarar 
o seu credo, ideologia ou crenças.”

Entre vários grupos sociais, de acordo com o artigo 49.º, 
os homens e mulheres religiosos têm direito a estabelecer 
organizações que “os ajudem a cumprir as suas aspira-
ções”.

Segundo o artigo 69.º: “Todas as pessoas, individualmen-
te ou em grupo, têm direito a manifestar as suas crenças 
religiosas em público ou em privado, através do culto, prá-
ticas e ensinamentos.”

O artigo 124.º afirma que a “educação é secular na Nica-
rágua”, mas o Estado “reconhece o direito das escolas 
religiosas privadas a ensinarem religião como disciplina 
extracurricular”.

Os membros do clero não podem candidatar-se à presi-
dência, vice-presidência e ao Parlamento, a não ser que 
renunciem ao seu ministério pelo menos 12 meses antes 
das eleições (artigo 134.º).

As comunidades minoritárias na costa caribenha têm a 
garantia de um elevado nível de autonomia para desen-
volver-se de acordo com as suas tradições históricas e 
culturais. O artigo 180.º garante-lhes o direito a preservar 
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“as suas culturas, línguas, religiões e costumes”.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A Nicarágua mergulhou numa crise política e económica 
em Abril de 2018, quando as “tropas de choque” pró-go-
vernamentais esmagaram uma pequena manifestação 
contra as reformas do sistema de pensões do país. Desde 
então, centenas de pessoas foram mortas, milhares fica-
ram feridas e mais de 100 mil pessoas fugiram, denun-
ciando violações dos direitos humanos, à medida que os 
protestos cresceram apelando a reformas democráticas, 
e que as tentativas do Governo para as reprimir aumen-
taram.2

Igrejas, membros do clero, religiosas e crentes comuns 
também foram alvo de ataques durante o período abran-
gido por este relatório, maioritariamente enquanto o país 
estava atolado nesta profunda convulsão política e eco-
nómica.3 

A gravidade da crise levou a Igreja Católica e outras orga-
nizações a manifestar publicamente a sua preocupação 
com a situação e a criticar a política repressiva do Go-
verno.

A 25 de Fevereiro de 2019, o Arcebispo de Manágua, Car-
deal Leopoldo Brenes, deslocou-se a Roma para informar 
o Santo Padre da “crise sociopolítica” na Nicarágua.4

A 27 de Fevereiro, o Cardeal Brenes participou como ob-
servador no primeiro dia de negociações entre o Gover-
no do presidente Daniel Ortega e o grupo da oposição, a 
Aliança Cívica para a Justiça e a Democracia. No entanto, 
não tendo recebido qualquer convite para as três reuniões 
seguintes, em Março, os bispos anunciaram a sua deci-
são de não participar mais nas negociações. O Núncio 
Apostólico Waldemar Stanislaw esteve presente em todas 
as conversações na qualidade de “testemunha”.5

Em Julho de 2019, a Comissão Interamericana dos Direi-
tos Humanos (CIDH) expressou a sua preocupação com 
a repressão em curso e as graves restrições às liberdades 
públicas, já para não mencionar os ataques aos serviços 
religiosos levados a cabo por grupos pró-governamentais 
e pela polícia antimotim.6

Em Outubro de 2020, os bispos expressaram a sua preo-
cupação com as leis governamentais que limitam a liber-
dade de expressão. Um desses projectos de lei exigiria 
que as pessoas que recebessem fundos do estrangeiro 
se registassem no Ministério do Interior e se submetes-

sem a auditorias financeiras, o que poderia afectar a mis-
são caritativa da Igreja.7

O Parlamento Europeu também aprovou uma resolução 
condenando as leis dos agentes estrangeiros, crimes ci-
bernéticos e crimes de ódio, que, se aprovadas, causa-
riam mais violações dos direitos humanos e proporciona-
riam ao Governo do presidente Ortega novos meios de 
repressão.8

No período em análise, as instituições religiosas e os fiéis 
têm sido cada vez mais alvo de ataques, de crimes de 
ódio (ataques a propriedades religiosas e pessoas identi-
ficadas como religiosas) e de actos de intimidação contra 
aqueles que exprimem a sua fé ou a praticam prestando 
auxílio às vítimas de violência. 

Em Junho de 2018, um pastor evangélico e a sua famí-
lia morreram queimados na sua casa em Manágua, num 
ataque incendiário imputado a agentes da polícia.9 Em Ja-
neiro de 2019, o Governo interferiu com a procissão cató-
lica pela paz, tradicionalmente realizada a 1 de Janeiro. A 
interferência incluiu ameaças afixadas nas redes sociais 
e a presença de polícia de choque ao longo do percurso 
da procissão.10

Em Abril de 2019, manifestantes aproveitaram as tradicio-
nais procissões da Semana Santa para realizar protestos 
contra o Governo do presidente Ortega um ano após o iní-
cio da agitação sociopolítica causada pela reforma do sis-
tema de segurança social implementada pelo Governo.11 

Quando a polícia antimotim tentou dispersar os manifes-
tantes, alguns procuraram refúgio na Catedral de Maná-
gua. O núncio apostólico mediou a comunicação “entre as 
autoridades e a oposição para permitir que os manifestan-
tes abandonassem a catedral em segurança”.12 

Em Novembro de 2019, um grupo de pessoas entrou em 
greve de fome numa igreja para exigir a libertação de pre-
sos políticos. As autoridades cercaram a igreja e impedi-
ram os grevistas de fome de receberem o básico, como 
água e medicamentos. 

Após outra greve de fome iniciada na Catedral de Maná-
gua, a polícia cercou o edifício, permitindo que simpati-
zantes pró-governamentais entrassem, tendo atacado um 
padre e uma religiosa que estavam a proteger os mani-
festantes. A Igreja da Nicarágua condenou a profanação 
da catedral.13 

Foram noticiados vários actos de vandalismo e profana-
ções de igrejas no país. Uma ONG contabilizou 22 ata-
ques entre Dezembro de 2018 e Julho de 2020,14 incluin-
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do um incidente em Abril de 2020 na Paróquia Nuestra 
Señora de la Merced em Manágua.15 E, entre outros,16 

contabilizou ainda dois incidentes em Julho contra a Pa-
róquia Nuestra Señora de Veracruz17 e a capela Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro.18 Também em Julho, a Ca-
tedral de Manágua foi novamente alvo de um ataque, des-
ta vez de um acto terrorista. Um indivíduo não identificado 
atirou uma bomba que provocou um incêndio no interior 
do edifício.19

Em Setembro de 2020, o Governo começou a cancelar 
vistos para padres estrangeiros, apesar de estes terem 
trabalhado no país durante vários anos. Durante o mesmo 
mês, a paróquia de Cristo Rei foi atacada e a capela de 
Santo Domingo foi também profanada.20 

Com o início da COVID-19, o Governo não deu ouvidos 
aos sinais da pandemia e, por exemplo, os serviços pú-
blicos continuaram a funcionar normalmente, permitindo 
a propagação do vírus. O vice-presidente encorajou os 
serviços religiosos durante a Semana Santa. Pelo con-
trário, a Conferência Episcopal limitou as actividades e 
tomou medidas para prevenir infecções,21 cancelando, 
por exemplo, uma tradicional peregrinação quaresmal ao 

Santuário de Jesús del Rescate.22 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No contexto de uma profunda crise sociopolítica sob a 
presidência de Daniel Ortega, um pastor evangélico e a 
sua família foram assassinados, membros do clero foram 
atacados, assediados e perseguidos, enquanto padres 
estrangeiros viram os seus vistos cancelados.

Neste clima explosivo, a Igreja Católica tentou mediar, 
sem sucesso, entre o Governo e a oposição, e subse-
quentemente foi alvo de ataques e represálias por dar 
refúgio nos seus edifícios a manifestantes que exigiam a 
libertação de presos políticos. 

A Igreja e as organizações internacionais condenaram 
o clima de medo e violência, advertindo que os direitos 
humanos, incluindo a liberdade religiosa, estão a ser vio-
lados. O estatuto deste direito fundamental deteriorou-se 
visivelmente na Nicarágua e as perspectivas para o futuro 
são sombrias.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da “Sétima República”, com data de 25 
de Novembro de 2010,1 garante, entre outras coisas, a 
separação de poderes, a descentralização, um sistema 
multipartidário e a protecção de direitos civis e humanos 
gerais.

De acordo com a Constituição, a República do Níger é 
um estado secular. A lei prevê a separação clara entre 
Estado e religião. O respeito por todas as confissões reli-
giosas está consagrado no artigo 8.º da Constituição, que 
consagra a igualdade de todas as pessoas perante a lei, 
independentemente da identidade religiosa.

O artigo 9.º afirma: “Os partidos políticos com carácter ét-
nico, regionalista ou religioso são proibidos. Nenhum par-
tido pode ser conscientemente criado com o objectivo de 
promover um grupo étnico, uma região ou uma religião.” 
As comunidades religiosas devem registar-se junto das 
autoridades.2

A Assembleia Nacional do Níger aprovou uma lei em Ju-
nho de 2019 que reafirmou a legislação existente sobre a 
liberdade religiosa, mas concedeu ao Governo o poder de 
regular e supervisionar a construção, financiamento e uti-

lização de locais de culto e outras instalações religiosas.3

O presidente, o primeiro-ministro e o presidente do Parla-
mento devem fazer um voto religioso quando tomam pos-
se. O juramento depende da religião pessoal do indivíduo. 
É permitida a conversão. Os grandes acontecimentos pú-
blicos com o objectivo de fazer proselitismo são, contudo, 
proibidos por razões de segurança.4

Os Muçulmanos representam a vasta maioria da popu-
lação do país. Há também pequenas comunidades reli-
giosas cristãs de católicos e protestantes. A instrução re-
ligiosa nas escolas públicas é proibida. As escolas com 
patronos religiosos requerem aprovação do Ministério do 
Interior e do Ministério da Educação.5 O Ministério dos 
Assuntos Religiosos no Níger (cujo nome completo é “Mi-
nistério do Interior, Segurança Pública, Descentralização 
e Assuntos Tradicionais e Religiosos”) é responsável pelo 
diálogo inter-religioso.6

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Devido à sua localização no coração da região do Sahel, 
o Níger tornou-se um importante ponto de referência para 
os grupos armados islamistas jihadistas, que represen-
tam uma séria ameaça de radicalização religiosa. Num 
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esforço contínuo para contrariar o rápido crescimento do 
wahabismo no país, o Governo procurou uniformizar as 
práticas islâmicas através da criação de um fórum islâ-
mico com mais de 50 organizações islâmicas nacionais.7 

Durante o período abrangido por este relatório, o Fórum 
Inter-Religioso Muçulmano-Cristão tem continuado a reu-
nir-se para promover o diálogo inter-religioso e a paz. No 
entanto, alguns relatos sugerem uma certa deterioração 
nas relações entre Cristãos e Muçulmanos, em grande 
parte devido ao aumento da pressão social dos ramos 
islâmicos mais conservadores. Um sinal de tensões in-
ter-religiosas é a menor aceitação dos feriados religiosos 
uns dos outros.8

O Sahel, onde se situa o Níger, tornou-se um dos pontos 
quentes do terrorismo jihadista internacional e regional, e 
assistiu a um rápido aumento de grupos islamistas mili-
tantes, como o Boko Haram, a Al-Qaeda e o Estado islâ-
mico do Grande Sara (ISGS), que ganharam uma posição 
de destaque no país.9

Em Setembro de 2018, o Pe. Pierluigi Maccalli, missio-
nário católico, foi raptado de uma igreja paroquial em 
Bomoanga, uma aldeia perto da fronteira com o Burkina 
Faso, por militantes armados do Boko Haram.10 A missão 
católica teve de fechar devido a preocupações de segu-
rança, e as religiosas e missionários fugiram para Nia-
mey.11 O Comité Nacional do Diálogo Inter- e Intra-Reli-
gioso, que inclui líderes muçulmanos, condenou o rapto e 
apelou à libertação do Pe. Maccalli,12 que acabou por ser 
libertado em Outubro de 2020 no Mali.13 

Em Novembro de 2018, o Boko Haram raptou 15 rapari-
gas na região de Diffa, no sudoeste do Níger. Os deputa-
dos exortaram o Governo a tomar medidas e a destacar 
tropas para proteger a população local.14

A 13 de Maio de 2019, um grupo não identificado atacou 
a Paróquia católica de Dolbel, na Diocese de Niamey, fe-
rindo o pároco.15 Três dias mais tarde, militantes do ISGS 
conduziram uma emboscada em Tongo Tongo, uma al-
deia também no sudoeste do Níger, matando 28 soldados 
nigerinos.16

Em Junho de 2019, o Boko Haram ameaçou os Cristãos 
em Diffa dizendo-lhes para abandonarem a região no pra-
zo de três dias sob pena de serem mortos.17 No dia se-
guinte, um grupo de manifestantes incendiou uma igreja 
protestante em Maradi, a terceira maior cidade do Níger, 
em protesto contra a prisão de um eminente imã local.18

Em Outubro de 2019, militantes islamistas suspeitos ma-

taram 25 soldados e feriram mais seis num ataque contra 
um posto militar no oeste do Níger, perto da fronteira com 
o Mali.19

Em Dezembro de 2019, militantes da Al-Qaeda e do ISGS 
atacaram uma base militar na zona ocidental do Níger, 
matando 71 soldados.20 Mais tarde nesse mês, a 26 de 
Dezembro, 14 soldados que escoltavam uma equipa de 
registo de votos foram mortos numa emboscada por mi-
litantes islâmicos em Tillaberi, também na zona ocidental 
do Níger.21

A 9 de Janeiro de 2020, militantes islamistas suspeitos 
realizaram o ataque mais mortal a uma base do exército 
nigerino em anos, com pelo menos 89 mortos.22 Em Fe-
vereiro de 2020, uma acção das forças militares lideradas 
pela França, apelidada de Operação Barkhane, matou 
120 terroristas na região ocidental do Níger.23 Embora te-
nham sido registados menos ataques durante a pandemia 
da COVID-19 (Março a Novembro de 2020), a violência 
continuou.

Em Março de 2020, as autoridades decidiram encerrar 
todos os locais de culto a fim de conter a propagação da 
pandemia da COVID-19. Esta medida foi recebida com 
protestos em todo o país, porque o mês sagrado do Ra-
madão estava prestes a começar. 

A 19 de Abril de 2020, manifestantes atiraram pedras à 
casa do pastor, ao lado de uma igreja protestante.24 

A 13 de Maio de 2020, todos os locais de culto foram au-
torizados a reabrir.25

Na primeira semana de Janeiro de 2021, na sequência 
das eleições presidenciais, dois ataques de suspeitos is-
lamistas na província de Tillaberi causaram cerca de 100 
mortos e centenas de feridos entre a população civil. Tam-
bém na mesma semana, pelo menos cinco soldados fran-
ceses foram emboscados e mortos na mesma região.26

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A situação de segurança no Níger é muito volátil. O país 
tem sofrido ataques de vários grupos fundamentalistas is-
lâmicos, incluindo a Al-Qaeda e o autoproclamado Estado 
Islâmico. Tropas dos Estados Unidos, Alemanha, França 
e Itália foram destacadas para o país para combater a 
ameaça terrorista. 

Os vizinhos do Níger são também muito instáveis e ator-
mentados pela violência. No sul do país, as tropas estão 
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a combater os ataques terroristas do Boko Haram em ex-
pansão a partir da Nigéria. No vizinho Mali, o Governo 
está a combater os terroristas ligados à Al-Qaeda no Ma-
grebe Islâmico (AQIM).

A violência militante extremista tem causado grande so-
frimento à população maioritariamente muçulmana do Ní-
ger, embora tenham sido registados casos de ataques di-
reccionados contra cristãos, como evidenciado pelo rapto 
e subsequente libertação do Pe. Maccalli.

O surto da pandemia de coronavírus agravou a situação. 
O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou a 
um cessar-fogo global em Abril de 2020, a que o Papa 
Francisco deu eco e repetiu em Julho,27 mas no Níger 
os apelos passaram “quase completamente despercebi-
dos”.28 

O Níger enfrenta insurreições tanto a nível interno como 
ataques transnacionais ao longo das suas fronteiras. A 
Operação Barkhane, liderada pela França, está a traba-
lhar em coordenação com a Força Conjunta do G5 Sahel 
para atingir o autoproclamado Estado Islâmico na região, 
especialmente na zona fronteiriça Mali-Burkina Faso-Ní-

ger.29 O elevado nível de violência em curso e a capaci-
dade limitada do Governo para proporcionar segurança 
em todo o vasto território só pode levar a uma avaliação 
negativa das perspectivas de liberdade religiosa no Níger.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Nigéria, o país mais populoso de África com uma 
população de cerca de 200 milhões de habitantes, é uma 
república federal com um sistema de governo democrático 
que garante a liberdade religiosa. Para além dos seus 
36 estados, o país tem também um Território da Capital 
Federal no qual se localiza a capital, Abuja. Nos termos 
do artigo 15.º da Constituição nigeriana, nenhuma pessoa 
pode ser discriminada com base na sua filiação religiosa.1 
O artigo 10.º estipula que nem a Nigéria como República 
Federal, nem qualquer dos seus estados individuais, pode 
adoptar uma religião estatal.

Além disso, o artigo 38.º (secção I) da Constituição 
garante o direito à liberdade de pensamento e religião, 
incluindo o direito de praticar livremente a sua fé, 
propagá-la através de instrução religiosa e converter-se 
a outra fé. O artigo 38.º (secção II) diz que ninguém pode 
ser obrigado a participar na instrução religiosa contra a 
sua vontade, se a instrução não estiver de acordo com 
a fé dessa pessoa. Esta garantia estende-se também às 
celebrações religiosas.

No esforço de promover a inclusão social, o artigo 15.º 
(n.º 3, alíneas c e d) da Constituição coloca o Estado na 
obrigação de fomentar casamentos inter-religiosos e de 
promover o estabelecimento de associações e grupos para 
membros de diferentes religiões. O artigo 222.º (alínea e) 
também proíbe os partidos políticos de se identificarem 
com qualquer religião ou região em particular.

A Nigéria tem um sistema jurídico misto com quatro 
fontes distintas, nomeadamente o direito inglês, o direito 
comum, o direito consuetudinário e, em vários estados, o 
direito islâmico (sharia).2 Nos termos do artigo 275.º da 
Constituição, os estados têm o direito de ter um tribunal 
de recurso da sharia.

Quando 12 estados introduziram oficialmente a lei islâmica 
há mais de 20 anos, muitos muçulmanos reagiram com 
entusiasmo, enquanto os Cristãos protestaram contra a 
decisão. Houve motins que ceifaram vários milhares de 
vidas, tanto entre cristãos como entre muçulmanos.3

Segundo o Pe. Atta Barkindo, director do conhecido Centro 
Católico Kukah que promove o diálogo inter-religioso,4 
após 20 anos de sharia, a situação no norte da Nigéria, 
onde a sharia tem sido implementada, piorou.5 A etnia e 
a religião tornaram-se efectivamente um meio de obter 
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poder, recursos e privilégios. O Pe. Barkindo declara: 
“O que a sharia tem feito é dividir-nos mais neste país. 
Vai-se às comunidades e as pessoas retiraram-se para 
o interior das suas religiões”.6 Segundo o Pe. Barkindo, 
é urgente que os Nigerianos discutam como o seu país 
deve realmente ser enquanto Estado secular, como pode 
definir-se a si próprio como país e como é que os Cristãos 
e os Muçulmanos podem viver juntos.7

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Com 55,6% dos votos, Mohammadu Buhari, um 
muçulmano e ex-general do exército, foi reeleito para outro 
mandato de quatro anos após as eleições presidenciais 
de 23-24 de Fevereiro de 2019.8

O seu Governo confrontou-se com uma variedade de 
problemas durante o período abrangido por este relatório, 
incluindo os seguintes: o terror islamista, a pandemia 
da COVID-19, a pobreza generalizada, a corrupção 
omnipresente e a brutalidade policial, sobretudo por parte 
do Esquadrão Especial Anti-Roubo (SARS), que foi alvo 
de manifestações públicas em massa em 2020.9

Para além da fome sentida pelos segmentos mais pobres 
da sociedade e exacerbada pela COVID-19, a população 
sofreu ataques terroristas cada vez mais brutais, tanto 
entre a maioria muçulmana do norte do país onde o grupo 
extremista islâmico militante Boko Haram10 actua, como 
pelos militantes fulani (pastores) nos estados centrais. Os 
apelos a um cessar-fogo por parte dos bispos católicos 
da Nigéria, do Papa Francisco e do secretário-geral da 
ONU António Guterres, durante a pandemia, não foram 
atendidos.11

Foram relatadas graves violações dos direitos humanos, 
sendo as mulheres e crianças frequentemente as vítimas. 
Em Junho de 2020, o Arcebispo de Abuja, Ignatius Ayau 
Kaigama, lamentou a crescente violência sexual contra as 
mulheres na Nigéria.12 O aumento dos casos de violação 
de mulheres e os ataques do SARS levaram a protestos 
maciços em algumas regiões do país. Nas redes sociais 
surgiram apelos a medidas urgentes e exigências de 
justiça em nome das vítimas sob os hashtags #WeAreTired 
e #EndSARS.13

Durante o período em análise, a Nigéria continuou a ser 
um dos piores lugares do mundo para a perseguição 

de cristãos e muçulmanos por terroristas islâmicos. 
De acordo com a ONU, estima-se que 36 mil pessoas 
tenham morrido e dois milhões de pessoas tenham sido 
deslocadas em consequência de apenas duas décadas 
de violência do Boko Haram.14 O Comité Internacional da 
Cruz Vermelha relatou que metade das cerca de 40 mil 
pessoas dadas como desaparecidas em África até à data 
provêm da região nordeste da Nigéria, cenário de ataques 
e raptos pelo Boko Haram.15

A violência deste grupo, num esforço para derrubar o 
Governo e estabelecer um Estado islâmico,16 visa o 
pessoal e instalações governamentais, incluindo militares 
e policiais, igrejas e escolas (a expressão Boko Haram 
significa “a educação ocidental é proibida”),17 críticos 
muçulmanos,18 bem como ataques arbitrários a civis nos 
mercados das aldeias. Mais recentemente, o grupo tem 
participado no rapto de crianças em idade escolar. 

Os Muçulmanos têm sofrido uma grande parte da terrível 
violência às mãos destes extremistas, não só porque 
a insurreição ocorre numa parte predominantemente 
muçulmana do país, mas também devido às influências 
ideológicas que sustentam a abordagem fundamentalista 
do Boko Haram ao Islamismo. O analista do Instituto 
Tony Blair para a Política Extremista, Audu Bulama 
Bukarti, afirma que “44 dos 46 chamados ‘académicos’ 
que influenciam o Boko Haram são sauditas. Apenas dois 
são originários da Nigéria”.19 Estes académicos, segundo 
Bukarti, seguem “textos anacrónicos, que procuravam 
eliminar os fracos ou falsos crentes, de acordo com uma 
leitura extremada do Alcorão desenvolvido durante as 
invasões mongóis da Mesopotâmia no séc. XIV”.20

Apesar disto, a partir de 2011 e 2012, os Cristãos tornaram-
se cada vez mais vítimas de um ataque estratégico e 
direccionado.21 Em 2019, a Associação Cristã da Nigéria 
declarou que “a matança generalizada no norte da 
Nigéria tem visado predominantemente os Cristãos, que 
constituem 95% dos actuais detidos por jihadistas”.22

As preocupações com o impacto de terror do Boko 
Haram, contudo, foram ensombradas em 2019 por um 
recrudescimento da violência por parte dos militantes fulani. 
O Índice de Terrorismo Global de 201923 indicou que, só 
em 2018, «os extremistas fulani foram responsáveis pela 
maioria das mortes relacionadas com o terror na Nigéria 
(1.158 mortes)”.24 Esta tendência sombria continuou 
durante todo o período abrangido por este relatório.
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A comunidade muçulmana contém dois dos maiores 
grupos étnicos do país, os hausa e os fulani. Os fulani, 
cerca de 7 milhões na Nigéria, são um grupo semi-nómada 
pastor de gado em vastas regiões dos estados centrais. 
O antagonismo entre os pastores fulani (principalmente 
muçulmanos) e os agricultores (principalmente cristãos) 
é histórico. Como afirma o Consórcio de Investigação e 
Análise do Terrorismo: “Os pastores e agricultores fulani 
estão em constante conflito violento pela necessidade 
crescente dos pastores de acesso a terras de pasto 
contra a expansão de terras agrícolas pelos agricultores 
em corredores tradicionalmente utilizados pelos fulani”.25 
Estes conflitos tornam-se frequentemente confrontos 
baseados na vingança. A questão, contudo, “tem sido 
exacerbada em tempos recentes por factores externos, 
tais como as alterações climáticas”.26

A realidade do terror sistemático contra os agricultores, 
bem como contra a polícia e os militares, com o uso 
de armas de alto calibre orquestrado por uma pequena 
minoria de extremistas fulani militantes, é, no entanto, 
recente. Tal como é recente a natureza islamista cada 
vez mais radical dos ataques. Um relatório do British All 
Party Parliament Group, de Junho de 2020, declarou: 
“Embora não partilhem necessariamente uma visão 
idêntica, alguns pastores fulani adoptaram uma estratégia 
comparável à do Boko Haram e do Estado Islâmico da 
Província da África Ocidental (ISWAP) e demonstraram 
uma clara intenção de atingir cristãos e símbolos de 
identidade cristã, tais como igrejas”. O relatório também 
referiu: “Durante muitos dos ataques, os sobreviventes 
relatam que os pastores gritaram as expressões ‘Allah u 
Akbar’, ‘destruam os infiéis’ e ‘exterminem os infiéis’”.27 
Mais uma vez, porém, os agricultores muçulmanos não 
foram poupados. No estado de Zamfara, onde a violência 
é prevalecente, “tanto os pastores como os agricultores 
são maioritariamente muçulmanos e maioritariamente 
fulani”.28

Um estudo sobre a violência militante fulani conduzido 
pelo investigador e analista independente, Dr. José Luis 
Bazán, revelou que, entre 2017 e 2020, “mais de 2.539 
pessoas foram mortas, 393 feridas, 253 raptadas, 16 
violadas, mais de 7.582 casas incendiadas e 24 igrejas 
destruídas em 654 ataques realizados ao longo de três 
anos”.29 O impacto cumulativo no país da acção do 
Boko Haram, dos fulani, do grupo terrorista Ansaru e do 
ISWAP, juntamente com grupos criminosos itinerantes, é 
catastrófico. 

Numa carta enviada à Conferência Episcopal Católica 
da Nigéria no início de Julho de 2020, o Cardeal Jean-
Claude Hollerich, presidente das Conferências Episcopais 
da Comunidade Europeia (COMECE), expressou 
solidariedade para com as comunidades cristãs da 
Nigéria que “vivem uma situação de ataques contínuos de 
terroristas, insurgentes e milícias que, em alguns casos, 
atingem níveis de verdadeira perseguição criminal”.30 Os 
debates ao nível da comunidade internacional questionam 
se não se tratará, de facto, de um genocídio.

Existem geralmente três tipos de violência intimamente 
relacionados que afectam os Cristãos em particular: 
ataques a igrejas, assassínio de pessoas, e raptos. A 
lista de incidentes para cada caso abaixo apresentada é 
apenas uma selecção representativa, dado o número de 
ataques e muitas vezes a dificuldade de verificação em 
ambientes rurais.

Ataques a igrejas

As igrejas e as casas de cristãos na Nigéria são 
repetidamente visadas pelos grupos militantes.  

A 3 de Julho de 2018, milícias fulani em motocicletas 
incendiaram 17 casas cristãs, a Igreja Baptista e o 
vicariato, e um hospital do Governo na aldeia de Rahwol-
Fwi, no centro da Nigéria.31 A Associação Cristã da Nigéria 
declarou: “Não há dúvida de que o único objectivo destes 
ataques é a limpeza étnica, a apropriação da terra e a 
expulsão forçada dos autóctones cristãos da sua terra e 
herança ancestral”.32

A 23 de Março de 2019, militantes fulani atacaram 
duas aldeias (Mante e Nida) no estado de Nasarawa, 
incendiando 28 casas e dois edifícios da Igreja Evangélica 
Winning All (ECWA), e dois edifícios pertencentes à Igreja 
Evangélica Reformada de Cristo (ERCC). Centenas de 
cristãos deslocados procuraram refúgio na cidade de 
Akwanga.33

Na véspera de Natal de 2019, os jihadistas do Boko 
Haram atacaram a aldeia cristã de Kwarangulum no 
estado de Borno, no nordeste do país.34 A igreja da cidade, 
juntamente com outros edifícios, foi totalmente destruída 
pelo fogo. Sete pessoas que tentavam fugir foram mortas 
a tiro.

A 27 de Janeiro de 2020, 32 pessoas foram mortas 
e a Igreja de Cristo nas Nações (COCIN) e a casa do 
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pastor foram incendiadas em duas noites de ataques por 
militantes fulani no estado do Plateau.35 Este ataque surgiu 
na sequência de um ataque anterior às comunidades 
cristãs nas aldeias Marish e Ruboi, no qual militantes 
fulani mataram 17 pessoas, e a um ataque a Kwatas, no 
qual 15 pessoas foram mortas.36   

Na noite de 21 de Fevereiro de 2020, membros do Boko 
Haram invadiram uma povoação predominantemente 
cristã em Garkida, estado de Adamawa, matando várias 
pessoas.37 Há relatos de que três igrejas protestantes 
foram destruídas. De acordo com o presidente da Igreja 
Evangélica Winning All (ECWA), Stephen Panya Baba 
(Jos), os residentes da povoação tinham avisado as 
forças de segurança de um ataque iminente de islamistas 
radicais, mas estas nada fizeram para proteger a cidade.38 
Os atacantes destruíram sistematicamente as casas de 
cristãos.39

A 23 de Abril de 2020, extremistas fulani mataram duas 
pessoas, raptaram outra e incendiaram uma igreja, 
incluindo a casa do pastor, numa área predominantemente 
cristã do centro-norte da Nigéria.40

A 15 de Setembro de 2020, após dois ataques à Igreja 
paroquial de São Pedro em Makurdi, a 12 de Agosto e a 
13 de Setembro, o Bispo local, Wilfred Anagbe, ordenou a 
interrupção indefinida de todas as actividades pastorais.41

Assassínio de pessoas

Durante o período em análise, vários fiéis cristãos, 
pastores e sacerdotes católicos foram mortos. 

A 1 de Janeiro de 2018, aproximadamente 50 pessoas 
foram mortas em ataques coordenados a Tom-Atar e 
Umenge, aldeias de Akor em Guma, estado de Benue, 
por alegadas milícias fulani. Os ataques, que começaram 
no final do dia de Ano Novo, deixaram vários feridos, 
destruíram casas e forçaram milhares de pessoas a fugir.42 

A 6 de Janeiro de 2018, a Associação Cristã da Nigéria 
emitiu uma declaração acusando o Governo Federal de 
cumplicidade nos ataques dos militantes fulani ao proteger 
os culpados. O presidente da associação, Reverendo 
Ayokunle Samson, afirmou: “Nós, na Associação Cristã 
da Nigéria, somos obrigados a fazer este comunicado de 
imprensa sobre as contínuas actividades desumanas e 
perversas dos pastores fulani em toda a federação, que 
vão de comunidade em comunidade matando agricultores 

inocentes e gozam de impunidade”.43

A 7 de Janeiro de 2018, militantes fulani atacaram a aldeia 
de Tombo, estado de Benue, matando 11 pessoas.44 

A 25 de Janeiro de 2018, militantes fulani mataram cinco 
pessoas e feriram outras oito num ataque a Bassa, estado 
do Plateau. Foram também destruídas 20 casas.45

De acordo com um relatório do The Nation de Fevereiro 
de 2018, ocorreu um afluxo de residentes de Tiv no estado 
de Nasarawa para o estado de Benue na sequência 
de ataques sustentados por alegadas milícias fulani. O 
governador do estado de Benue, Samuel Ortom, disse 
que “existem sete campos de deslocados internos com 
mais de 100 mil pessoas no local”.46 

A 27 de Fevereiro de 2018, 19 agricultores, incluindo 
católicos e luteranos, foram mortos num ataque das 
milícias fulani no remoto norte da Nigéria. O exército 
nigeriano matou vários militantes, mas não antes de 
ter sido incendiada a aldeia de Gwamba no estado de 
Adamawa.47

Em Março de 2018, foram mortas 27 pessoas na 
comunidade predominantemente cristã da aldeia de 
Dong, a norte de Jos, por militantes fulani.48

Em meados de Março de 2018, a milícia fulani matou três 
pessoas, incluindo um catequista, Christopher Umenger, 
baleado quando ia a caminho da Missa matinal, em Guma, 
estado de Benue.49

Em meados de Abril de 2018, alegados pastores fulani, no 
estado de Benue, mataram 42 pessoas.50

Durante o mesmo período, militantes fulani mataram dois 
sacerdotes – o Pe. Joseph Gor e o Pe. Felix Tyolaha –, 
um catequista e 15 fiéis que assistiam à Missa matinal 
na Igreja Católica de Santo Inácio, Ayar-Mbalom, no 
estado de Benue. Muitos dos habitantes da aldeia 
sofreram ferimentos graves durante o ataque e cerca de 
50 casas foram queimadas. Na Missa em sua memória, o 
Reverendo Paulinus Ezeokafor, Bispo católico da Diocese 
de Awka, condenou os assassínios declarando: “Esta 
matança sem sentido dos nigerianos inocentes está a 
tornar-se uma ocorrência diária. Porque não pode o nosso 
Governo pôr fim a estas matanças aqui e ali? Não será 
óbvio que algumas pessoas, algures, estão a levar a cabo 
uma agenda específica? A realidade é mais complicada 
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do que parece”.51

A 9 de Maio de 2018, militantes fulani mataram nove 
aldeões e feriram outros três da comunidade Tutuwa, 
no estado de Taraba, enquanto se dirigiam às orações 
matinais.52

A 21 de Maio de 2018, o Arquidiácono de Ekete, Victor 
Oghotuama, da Diocese anglicana de Ughelli, estado 
do Delta, disse que “a matança incessante de cristãos 
pelos pastores fulani de todo o país fazia parte da 
agenda islâmica para a Nigéria que o actual Governo não 
conseguiu domar”.53

A 28 de Maio de 2018, militantes fulani atacaram o 
Seminário Menor do Sagrado Coração, em Jalingo, 
dispararam para a perna do Pe. Cornelius Kobah e 
espancaram o Pe. Stephen Bakari.54 

A 23 de Junho de 2018, militantes fulani atacaram 10 
aldeias na zona de Barkin Ladi, no estado de Plateau, 
matando 86 agricultores maioritariamente cristãos.55

A 30 de Junho de 2018, 238 cristãos foram mortos por 
milícias islamistas numa série de ataques no estado de 
Plateau.56

A 3 de Julho de 2018, a Câmara dos Representantes da 
Nigéria declarou os ataques perpetrados pelos “pastores” 
fulani no estado de Plateau como “genocídio”.57

Em Setembro de 2018, extremistas islâmicos atacaram 
casas cristãs e assassinaram 11 pessoas na cidade de 
Jos, estado de Plateau.58

A 19 de Setembro de 2018, o Pe. Louis Odudu morreu 
num hospital em Warri, estado do Delta, quatro dias 
depois de ter escapado aos seus raptores.59

A 18 de Outubro de 2018, muçulmanos não identificados 
mataram “dezenas de cristãos” num mercado e 
incendiaram uma igreja no estado de Kaduna, no centro-
norte da Nigéria.60

A 2 de Janeiro de 2019, militantes fulani mataram pelo 
menos 14 pessoas que regressavam das igrejas, e 
queimaram várias casas em ataques em Barkin Ladi, 
estado de Plateau.61 

A 20 de Fevereiro de 2019, centenas de mulheres cristãs 
marcharam nas ruas das cidades de Jagindi e Godogodo 

para protestar contra a morte de 12 cristãos numa festa de 
casamento num subúrbio de Jagindi, a 16 de Dezembro 
de 2018.62

A 1 de Março de 2019, militantes fulani incendiaram vários 
edifícios, incluindo casas e igrejas, matando mais de 30 
cristãos num ataque de madrugada perto da cidade de 
Maro, estado de Kaduna.63 

A 13 de Março de 2019, o governador do estado de Kadu-
na, Nasir El-Rufai, impôs um recolher obrigatório ao ama-
nhecer em Kajuru, após os assassinatos de mais de 120 
pessoas por alegados militantes fulani desde Fevereiro 
no estado. Os ataques desalojaram milhares de pessoas 
e provocaram a destruição de mais de 140 casas.64

Em meados de Março de 2019, numa conferência da 
Ajuda à Igreja que Sofre, o Pe. Joseph Bature Fidelis da 
Diocese de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, declarou: 
“A Nigéria tem hoje os mais altos níveis de actividade ter-
rorista islamista do mundo”.65  

A 20 de Março de 2019, o corpo do sacerdote católico 
Pe. Clement Rapuluchukwu Ugwu da Igreja de St. Mark 
foi encontrado em Obinofia Ndiuno, na área do governo 
local de Ezeagu, estado de Enugu. O sacerdote tinha 
sido raptado a 13 de Março.66 O Bispo Callistus Onaga 
de Enugu expressou a sua frustração pela incapacidade 
da polícia de libertar o Pe. Ugwu. Apesar das garantias 
da polícia de que estavam no encalço do raptor, os 
criminosos continuaram a retirar dinheiro da conta do 
sacerdote utilizando o seu cartão bancário.67

Em meados de Abril de 2019, 17 pessoas foram mortas 
na sequência de um ataque de alegadas milícias fulani 
durante uma cerimónia de baptismo na aldeia Kochum-
Numa, na área do concelho de Akwanga.68

No início de Maio de 2019, pelo menos seis pessoas 
foram mortas por alegados militantes fulani em quatro 
aldeias de Andawama.69

A 20 de Maio de 2019, aproximadamente 20 pessoas 
foram mortas por militantes fulani numa comunidade 
agrária em Uzo-Uwani, estado de Enugu.70

A 1 de Junho de 2019, numa Missa fúnebre, o Pe. 
Cyriacus Kamai criticou a morte de 51 habitantes de Kona 
e a deslocação de 8.494 pessoas durante o mês de Maio 
de 11 aldeias, na sequência de ataques de alegados 
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militantes fulani.71

A 17 de Junho de 2019, militantes fulani mataram quatro 
cristãos no estado de Kaduna e nove outros cristãos no 
estado vizinho de Plateau.72

Em Julho de 2019, o Fórum de Líderes da Cintura Central 
e do Sul declarou que os militantes fulani estavam 
“deliberadamente a cometer genocídio contra o povo 
Nigeriano enquanto se disfarçavam de criadores de gado”. 
O Fórum declarou que, de acordo com compilações de 
fontes internacionais, “cerca de 30 mil nigerianos foram 
mortos nos últimos quatro anos por pastores/milicianos 
fulani”.73

A 14-15 de Julho de 2019, militantes fulani atacaram e 
mataram três cristãos e incendiaram 75 casas e dois 
edifícios de igrejas nas comunidades cristãs de Ancha, 
Tafigana, Kperie, Hukke e Rikwechongu.74 O aldeão 
Zongo Lawrence declarou: “Temos sofrido ataques diários 
por estes pastores fulani nas nossas comunidades, 
especialmente aos domingos durante as horas de culto 
ou às quintas-feiras, quando se realizam actividades 
religiosas”.75

Em Julho de 2019, um clérigo muçulmano de 83 anos, o 
Imã Abubakar Abdullahi, foi homenageado com o Prémio 
Internacional da Liberdade Religiosa de 2019 por ter 
escondido 262 cristãos em fuga na sua casa e mesquita. 
O Embaixador da Liberdade Religiosa dos EUA, Sam 
Brownback, declarou: “O imã deu refúgio aos seus 
vizinhos cristãos, abrigando 262 cristãos na sua mesquita 
e na sua casa... depois ficou do lado de fora das portas a 
confrontar os atacantes muçulmanos, suplicando-lhes que 
poupassem as vidas dos cristãos lá dentro, oferecendo-
se mesmo para trocar a sua própria vida pela deles”.76

A 1 de Agosto de 2019, o Pe. Paul Offu da comunidade 
católica em Ugbawka, estado de Enugu, foi detido e 
alvejado por militantes fulani.77 Num protesto público, 
os sacerdotes da Diocese de Enugu apelaram a maior 
segurança por parte das instituições estatais. A Diocese 
católica de Enugu emitiu uma declaração na sua página 
de Facebook onde descreveu a dramática situação de 
uma região “marcada por massacres, raptos, violações, 
fogo posto e devastação”, e também questionou as 
responsabilidades das autoridades políticas.78 

A 29 de Agosto de 2019, o Pe. David Tanko foi assassinado 
a caminho de Takum, estado de Taraba, onde ia participar 

numa reunião de mediação do fim dos conflitos entre as 
comunidades Tiv e Jukun. Os agressores, alegadamente 
de uma milícia Tiv, queimaram o corpo do sacerdote e 
incendiaram o seu carro.79

A 25 de Dezembro de 2019, o Estado Islâmico da Província 
da África Ocidental (ISWAP) matou a tiro e decapitou 11 
cristãos. Isto seguiu-se a um ataque do Boko Haram na 
véspera de Natal que fez pelo menos 11 mortos e destruiu 
uma igreja por fogo posto.80

A 26 de Dezembro de 2019, um vídeo de propaganda de 
56 segundos produzido pela “agência noticiosa” Amaq 
do Daesh exibiu a execução dos 11 cristãos nigerianos 
pelo ISWAP.81 O grupo extremista declarou que as 
mortes deveriam “vingar a morte do seu líder Abu Bakr 
al-Baghdadi durante uma rusga na Síria em Outubro”.82 

Na sequência da publicação do vídeo, numa entrevista 
com a instituição de caridade católica Ajuda à Igreja que 
Sofre, o Bispo católico Matthew Hassan Kukah da Diocese 
de Sokoto declarou que, embora os Muçulmanos fossem 
também vítimas da violência, os ataques sistemáticos 
contra os Cristãos nigerianos pelos militantes fulani 
constituíam um genocídio.83

A 26 de Dezembro de 2019, o Humanitarian Aid Relief 
Trust (HART) do Reino Unido divulgou um relatório de 
2019 que indicava que “mais de 1.000 cristãos foram 
mortos na Nigéria por militantes fulani e do Boko Haram 
desde Janeiro”.84

No início de Janeiro de 2020, o Boko Haram raptou o 
pastor protestante e líder regional da Associação Cristã 
da Nigéria, Lawan Andimi, tendo-o decapitado a 20 de 
Janeiro porque se recusou a renunciar à sua fé cristã.85

A 20 de Janeiro de 2020, o Pe. Augustine Avertse da Igreja 
Católica de Santo Agostinho na área do governo local de 
Keana, estado de Nasarawa, foi assassinado.86 Durante 
a manhã, alegados militantes nómadas fulani atacaram a 
comunidade de Abebe, disparando as suas armas. O Pe. 
Augustine Avertse, o seu pai, Akaa’am Avertse, e duas 
outras pessoas foram mortos no tiroteio. Um sobrevivente 
ferido no ataque salientou que este não tinha sido 
provocado, uma vez que nunca houve quaisquer disputas 
entre os membros da comunidade e os fulani que viviam 
na zona.87

A 1 de Março de 2020, centenas de manifestantes, 
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liderados por bispos católicos, reuniram-se na capital 
Abuja para um protesto pacífico contra a violência 
generalizada e a perseguição dos Cristãos no país.88 O 
presidente da Conferência Episcopal Católica da Nigéria, 
Arcebispo Augustine Akubueze, da cidade de Benin, 
declarou: “Protestamos contra as mortes brutais de 
nigerianos inocentes pelo Boko Haram e por grupos de 
pastores armados que invadem violentamente as terras 
das populações agrícolas”.89 O Arcebispo Akubueze 
acrescentou: “O assassinato dos filhos de Deus é 
maldade, a incapacidade de proteger pessoas inocentes 
de ataques incessantes é maldade, não perseguir 
terroristas é maldade, a resposta do nosso Governo 
ao ataque terrorista é, para usar um eufemismo, muito 
abaixo da média”.90

A 16 de Março de 2020, a Sociedade Internacional para 
as Liberdades Civis e o Estado de Direito (Intersociety) 
divulgou um relatório que indica que pelo menos 70 
sacerdotes, seminaristas e religiosos católicos foram 
raptados ou assassinados na Nigéria desde Junho de 
2015.91 “As estatísticas disponíveis mostram que entre 
11.500 e 12.000 cristãos morreram desde Junho de 2015, 
quando o actual Governo da Nigéria tomou o poder”.92 
Segundo o estudo, os militantes jihadistas fulani foram 
responsáveis por 7.400 mortes de cristãos, o Boko Haram 
por 4.000 e “bandidos” por mais 150-200.93 O relatório 
constata que a maioria das vítimas de ataques pelo Boko 
Haram/ISWAP no nordeste da Nigéria eram cristãos.94 

A 5 de Abril de 2020, pastores fulani mataram mais de 60 
cristãos, incluindo pelo menos 13 cristãos no estado de 
Plateau num mês.95

A 12 de Abril de 2020, militantes fulani mataram 12 
cristãos e raptaram um casal durante a sua cerimónia de 
casamento na igreja do noroeste da Nigéria.96

Em 23-25 de Abril de 2020, militantes fulani mataram 13 
cristãos e raptaram outros 13 em cinco aldeias no estado 
de Kaduna.97 

A 3 de Maio de 2020, militantes fulani mataram a tiro três 
membros da Igreja Evangélica Winning All (ECWA) e um 
membro da Igreja Baptista, Emmanuel Kure.98

A 22 de Julho de 2020, membros do ISWAP publicaram 
um vídeo no YouTube que mostrava a execução de 
cinco trabalhadores de desenvolvimento cristãos. No 
vídeo, que entretanto foi retirado da plataforma, um dos 

atacantes declarou que as execuções foram realizadas 
como retaliação por alegados esforços de conversão 
dos muçulmanos ao Cristianismo. A execução era “uma 
mensagem a todos aqueles que estão a ser utilizados pelos 
infiéis para converter muçulmanos ao Cristianismo”.99

A 5 de Agosto de 2020, atiradores não identificados 
mataram pelo menos quatro cristãos na igreja local da 
aldeia de Azikoro, no estado de Bayelsa.100

A 24 de Setembro de 2020, a milícia fulani matou cinco 
homens, membros da Igreja de Cristo nas Nações 
(COCIN) ou de igrejas católicas na cidade de K-Vom do 
condado de Jos South, distrito de Vwang.101

A 28-29 de Novembro de 2020, militantes fulani atacaram 
comunidades predominantemente cristãs no estado 
de Kaduna, matando sete cristãos, dois dias depois de 
alegados militantes fulani terem morto o Pastor nigeriano 
da Convenção Baptista, Reverendo Johnson Oladimeji, 
quando este regressava de Ikere-Ekiti.102

A 13 de Dezembro de 2020, um relatório especial publicado 
pela Sociedade Internacional para as Liberdades Civis e o 
Estado de Direito concluiu que, de Janeiro de 2020 a 13 de 
Dezembro de 2020, cerca de 2.200 cristãos foram mortos 
em toda a Nigéria. “Os pastores fulani jihadistas foram 
responsáveis por 1.300 mortes cristãs, seguidos pelo 
Boko Haram e pelos seus grupos separatistas (ISWAP 
e Ansaru) com 500 mortes cristãs. O exército nigeriano 
também matou 200 judeu-cristãos em 2020, enquanto 
‘bandidos’ jihadistas foram responsáveis por 100 mortes 
cristãs”.103  

Nas últimas duas semanas de Dezembro de 2020, cerca 
de 200 cristãos foram mortos. Estes incluíam cinco cristãos 
raptados na véspera de Natal de Garkida (Adamawa) por 
jihadistas do ISWAP e decapitados a 29 de Dezembro.104 
“Das cerca de 200 mortes cristãs, o Boko Haram/ISWAP 
foi responsável por cerca de 130, enquanto os pastores 
jihadistas fulani e os bandidos fulani assumiram a 
responsabilidade pelas restantes 70 mortes cristãs”.105

Raptos

Repetidamente, foram perpetrados ataques violentos e 
raptos, como instrumento de terror, contra fiéis cristãos, 
pastores, sacerdotes católicos e membros de ordens 
religiosas. Uma selecção representativa inclui o que se 
segue.
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A 19 de Fevereiro de 2018, o Boko Haram raptou 110 
alunas de Dapchi. O Governo garantiu a libertação da 
maioria, apenas Leah Sharibu permaneceu em cativeiro 
por se recusar a renunciar à sua fé cristã.106

A 1 de Março de 2018, o Estado Islâmico da Província da 
África Ocidental (ISWAP) raptou trabalhadores de ajuda 
humanitária que trabalhavam no estado de Borno para 
a UNICEF. Dos trabalhadores capturados, alguns foram 
mortos e outros libertados, mas Alice Ngaddeh, uma 
enfermeira da UNICEF, continua a ser uma “escrava”.107 

A 29 de Março de 2018, o Pastor Pius Eromosele da 
Missão da Igreja de Deus na comunidade de Odighi, 
estado de Edo, foi raptado por alegados militantes fulani. 
Os raptores exigiram um resgate de 4 milhões de nairas 
nigerianas. A 3 de Abril, o corpo em decomposição do 
Pastor Pius Eromosele foi encontrado.108

A 1 de Setembro de 2018, o Pe. Christopher Ogaga da 
Igreja Católica Emmanuel em Oviri-Okpe, estado do 
Delta, foi raptado enquanto viajava de Okpe para Warri.109

A 25 de Outubro de 2018, cinco membros da Ordem 
Missionária de Marta e Maria da Diocese de Issele-Uku 
foram raptados no estado do Delta.110

A 6 de Novembro de 2018, quatro sacerdotes foram 
raptados por homens armados perto de Abraka, estado do 
Delta, quando iam a caminho de uma reunião em Uhielle, 
no vizinho estado de Edo.111

A 25 de Março de 2019, o Pe. John Bako Shekwolo foi 
raptado de sua casa em Ankuwai, estado de Kaduna. 
Algumas fontes acreditam que foi assassinado,112 enquanto 
outras pensam que ainda é mantido em cativeiro.113 

A 16 de Junho de 2019, o Pe. Isaac Agubi foi raptado no 
caminho de Auchi para Igarra, quando regressava a casa 
após celebrar a Missa.

Em 2019, o estado de Enugu, no sul da Nigéria, também 
relatou raptos de sacerdotes católicos. Um total de 
nove sacerdotes foram raptados entre Janeiro de 2019 
e finais de Novembro de 2019, incluindo o Pe. Arinze 
Madu, raptado a 28 de Outubro de 2019 e libertado a 30 
de Outubro. A 25 de Novembro de 2019, o Pe. Malachy 
Asadu foi raptado da Diocese de Nsukka. Foi também 
libertado dois dias mais tarde.

A 8 de Janeiro de 2020, homens armados raptaram 
quatro seminaristas do Seminário Maior Good Shepherd 
em Kakau. Os raptores acabaram por libertar três 
seminaristas, mas mataram Michael Nnadi, de 18 anos, 
depois de este se recusar a renunciar à sua fé.114

A 18 de Janeiro de 2020, no estado de Borno, no 
nordeste da Nigéria, foram libertados cinco trabalhadores 
humanitários raptados pelo ISWAP em 2016 enquanto 
visitavam campos de deslocados para fornecer artigos 
médicos e alimentos.115

A 1 de Março de 2020, o Pe. David Echioda foi raptado por 
homens armados quando regressava da Missa dominical 
em Utonkon (Ado), estado de Benue.116 

A 20 de Abril de 2020, os raptores do Reverendo Anthony 
Oyi, padre anglicano em Issele-Mkpetime, em Aniocha, 
estado do Delta, exigiram a soma de 15 milhões de nairas 
nigerianas para a sua libertação.117

A 22 de Abril de 2020, militantes fulani raptaram Emmanuel 
Iliya Agiya, um ancião e tesoureiro da Igreja Evangélica 
Winning All (ECWA) na aldeia de Atang, no condado de 
Jema’a.118

Em Julho de 2020, o Pe. Amadasun Idahosa da Catedral 
da Santa Cruz, cidade de Benin, foi detido por homens 
armados na estrada. Para além dele, os bandidos 
raptaram várias outras pessoas que ficaram retidas até 
que famílias ou amigos pagassem o resgate.119

A 11 de Setembro de 2020, quatro agricultores cristãos 
foram raptados. No dia seguinte, mais 17 cristãos foram 
raptados. Todos eram membros de igrejas baptistas ou de 
Assembleias de Deus.120 

O Pe. Jude Onyebadi, um sacerdote católico do estado 
do Delta, e outros três foram raptados de sua casa a 26 
de Setembro de 2020.121 Os companheiros do clérigo 
foram libertados várias horas depois. O Pe. Onyebadi, por 
outro lado, só foi libertado três dias mais tarde. O porta-
voz não pôde confirmar se tinha sido pago um resgate 
pela sua libertação. Acredita-se que os raptores tenham 
sido militantes fulani muçulmanos. (O Pe. Onyebadi já 
tinha sido raptado em 2016 e libertado alguns dias mais 
tarde).122

A Conferência Episcopal Católica da Nigéria proibiu 
o pagamento de qualquer resgate pela libertação de 
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sacerdotes e membros de ordens religiosas. No entanto, 
muitas vezes, os paroquianos angariam o seu próprio 
dinheiro para recuperarem os seus sacerdotes.123

Grupos cristãos pagaram pela libertação de prisioneiros. 
Segundo John Hayab, pastor baptista e vice-presidente 
da Associação Cristã da Nigéria para 19 estados do norte 
da Nigéria, no período de 12 meses (2019-2020), “foram 
pagos 1,3 milhões de euros de resgate pelos cristãos 
para garantir a libertação dos cativos”.124

A 11 de Dezembro de 2020, um grande grupo de 
combatentes do Boko Haram atacou um internato 
em Katsina, no centro norte da Nigéria. Raptaram 
344 estudantes do sexo masculino e reivindicaram a 
responsabilidade pelo ataque citando a oposição do 
Boko Haram à educação ao estilo ocidental.125 A 18 de 
Dezembro, os militares nigerianos libertaram os 344 
estudantes raptados. O governador do estado de Katsina, 
Aminu Masarithe, alegou que nenhum resgate tinha sido 
pago.126

A 15 de Dezembro de 2020, o Bispo Valentine Oluchukwu 
Ezeagu foi raptado no estado de Imo, quando viajava 
para o funeral do seu pai no vizinho estado de Anambra. 
Foi “libertado incondicionalmente” no dia seguinte.127

No dia 19 de Dezembro de 2020, militantes raptaram o 
Reverendo Luka Dani da Igreja Evangélica Winning All na 
aldeia de Galumi. Foi libertado a 23 de Dezembro.128

A 21 de Dezembro de 2020, o Reverendo Thomas James 
da Igreja Baptista Godiya, localizada em Gwazunu, foi 
raptado por militantes fulani.129

A 24 de Dezembro de 2020, militantes atacaram e 
espancaram o Reverendo Luka Shaho da Igreja das 
Assembleias de Deus em Ungwan Waziri. Os atacantes 
raptaram depois a mulher do pastor, Jumai Luka. O seu 
paradeiro ainda é desconhecido.130

Nas últimas duas semanas de Dezembro de 2020, 
incluindo a véspera de Natal, 40 cristãos foram raptados 
pelo Boko Haram e em ataques do ISWAP à auto-
estrada Damaturu-Maiduguri.131 Os militantes extremistas 
pararam veículos e “separaram à força cristãos de 
muçulmanos, raptando mais de 35” e matando “outros 
cinco que tentaram fugir do local”.132 Nas semanas que 
antecederam o Natal, o Boko Haram/ISWAP anunciou 
planos de ataques violentos contra cristãos como “castigo 

por assinalarem a ‘festa não divina do Natal’”.133

Após o surto da pandemia da COVID-19, o Governo 
impôs rigorosas medidas de isolamento social, incluindo a 
proibição de eventos e serviços religiosos, especialmente 
em regiões duramente atingidas. Tanto muçulmanos como 
líderes religiosos cristãos queixaram-se das restrições, 
questionando a razão pela qual o Governo fecharia 
igrejas, ao mesmo tempo que permitia que os mercados 
muito movimentados permanecessem abertos.134

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Em 2020, 60 anos após o país ter conquistado a sua 
independência, o direito à liberdade religiosa na Nigéria 
diminuiu drasticamente. 

Os desafios sociais fundamentais permanecem: a pobreza 
generalizada, a corrupção, a falta de segurança e uma 
população jovem sem direitos, bem como os conflitos 
étnicos e baseados em recursos, fornecem combustível 
para o aumento dos militantes islamistas extremistas 
tanto nos estados do norte como no centro do país. A 
resolução não desejada ou ineficaz destes desafios por 
parte das autoridades resulta em incidentes brutais de 
terror e assassinato sem restrições. 

Muitas vezes, os mais duramente atingidos são os 
Cristãos (particularmente por terroristas islamistas), o 
que é evidenciado por uma lista interminável de raptos 
e assassínios de líderes e fiéis da Igreja. Mas os 
Muçulmanos, particularmente no norte maioritariamente 
muçulmano, foram também fortemente vitimizados, 
traumatizados pela violência persistente de extremistas 
islâmicos armados e pela falta de segurança.

No período em análise, os bispos católicos da Nigéria 
chamaram repetidamente a atenção para o sofrimento da 
população e para a ineficácia da resposta de segurança, 
exigindo ao Governo que abordasse as questões 
fundamentais, apelando mesmo ao presidente Buhari 
para que se demitisse devido ao seu flagrante fracasso em 
resolver a situação.135 O Bispo Matthew Kukah de Sokoto 
fez um apelo particularmente vigoroso ao presidente 
Mohammadu Buhari por ocasião do 60.º aniversário da 
independência da Nigéria, a 1 de Outubro de 2020.136 
Na sua mensagem, o prelado apelou a uma mudança 
radical na política, a fim de pôr rapidamente termo à 
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violência, acabar com o nepotismo que favorece certas 
elites muçulmanas e pôr fim ao assassínio de agricultores 
cristãos, principalmente por militantes muçulmanos fulani.

Enquanto as elites políticas da Nigéria não forem 

verdadeiramente guiadas por um desejo de promover 
o bem comum, em vez de perseguirem interesses de 
ordem política, étnica ou religiosa, não se pode esperar 
uma melhoria substancial do direito humano à liberdade 
religiosa.137
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 16.º da Constituição da Noruega garante o direito 
ao livre exercício da religião.1  Embora exista uma sepa-
ração entre a Igreja da Noruega (Evangélico-Luterana) e 
o Estado, a Igreja da Noruega continua a receber apoio 
estatal. A Constituição especifica que “todas as comuni-
dades religiosas e de crença devem ser apoiadas em con-
dições de igualdade”.2

Em Abril de 2020, o Parlamento aprovou a Lei das Co-
munidades Religiosas (em vigor desde Janeiro de 2021).3 
Esta lei, que consolidou três leis que regulamentam as co-
munidades religiosas e de vida,4 continua a exigir que as 
organizações religiosas ou espirituais se registem junto 
das autoridades para receberem apoio financeiro (capí-
tulo 2, n.º 5). Para se registar, a comunidade deve es-
tar “permanentemente organizada” e ter pelo menos 50 
membros registados que sejam residentes na Noruega e 
que não sejam membros de outra comunidade religiosa 
ou de estilo de vida (capítulo 2, n.º 4). As subvenções às 
comunidades registadas podem ser recusadas por vários 
motivos, incluindo o envolvimento em violência ou coac-
ção, violações de direitos e liberdades (incluindo os di-

reitos das crianças) e aceitação de contribuições de paí-
ses que não respeitem o direito à liberdade de religião ou 
crença (capítulo 2, n.º 6). 

A lei proíbe a discriminação e o assédio com base na 
religião ou crença.5 Isto abrange afirmações públicas ou 
símbolos, incluindo ameaças, insultos, promoção do ódio 
ou desprezo por outra pessoa com base na religião ou na 
posição perante a vida.6 As queixas de discriminação por 
motivos religiosos são feitas ao provedor da Igualdade e 
Anti-Discriminação.7

As práticas de abate ritual de animais não precedidas de 
atordoamento são ilegais, mas podem ser importados ali-
mentos halal e kosher. 8

Professores, estudantes e funcionários estão proibidos 
de usar vestuário que cubra a face, incluindo burqas e 
niqabs, em todos os ambientes educacionais privados e 
públicos.9 Os regulamentos para a fotografia do passa-
porte foram alterados em Outubro de 2020 para permitir 
que o vestuário religioso para a cabeça cubra os ouvidos, 
após objecções principalmente de sikhs e muçulmanos.10

A Lei da Educação exige que sejam disponibilizadas au-
las sobre “Cristianismo, Religião, Filosofias da Vida e Éti-
ca” nas escolas primárias e secundárias (secção 2, n.º 
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3).11 Estas aulas “não devem envolver pregação” e devem 
promover a compreensão e o respeito, ao mesmo tempo 
que apresentam “diferentes religiões e filosofias de vida 
mundiais de uma forma objectiva, crítica e pluralista” (sec-
ção 2, n.º 4). Os pais podem solicitar isenções para os 
seus filhos de partes do currículo às quais tenham uma 
objecção religiosa ou filosófica (secção 2, n.º 3 a).

Em Setembro de 2020, o Governo anunciou o seu Plano 
de Acção contra o Racismo e a Discriminação baseada 
na Etnia e na Religião 2020-2023.12 Este plano inclui a 
renovação do plano de acção anti-semitismo13 existente e 
a criação e implementação de um plano de acção contra a 
discriminação e o ódio contra os Muçulmanos.14

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em relação ao ano de 2019, o Governo comunicou à Or-
ganização para a Segurança e Cooperação na Europa 73 
crimes de ódio motivados por preconceito contra mem-
bros de religiões ou outras crenças, mas não desagregou 
os dados por religião.15 Em relação a 2018, foram repor-
tados 112 crimes de ódio, mais uma vez sem desagrega-
ção.16

No seu relatório anual sobre crimes de ódio, a polícia de 
Oslo observou que a maioria dos incidentes com motiva-
ção religiosa (incluindo o discurso de ódio) foram dirigidos 
contra muçulmanos ou suspeitos de serem muçulmanos. 
Em consulta com os líderes da comunidade judaica, a 
agência relata o anti-semitismo sob o ponto de vista étni-
co e não religioso.17

Em Agosto de 2019, um atirador arrombou uma por-
ta fechada na mesquita do Centro Islâmico Al-Noor, em 
Bærum, e abriu fogo.18 Embora ninguém tenha sido morto, 
o atirador testemunhou no julgamento que o seu objectivo 
era “matar o maior número possível de muçulmanos” e 
que tinha sido inspirado pelos ataques a duas mesquitas 

em Christchurch, na Nova Zelândia.19 Em Junho de 2020 
foi condenado a 21 anos de prisão por assassinato da sua 
meia-irmã e pelo ataque terrorista contra a mesquita.20

Em Junho de 2019, o Supremo Tribunal da Noruega re-
cusou-se a ouvir o recurso da Diocese Católica de Oslo 
contra uma sentença de 2019, na qual a diocese tinha 
sido ordenada a devolver o apoio estatal e municipal que 
recebera devido ao número inflacionado de membros.21

Em Novembro de 2019, um pregador de rua cristão foi 
atacado por um grupo de quatro homens muçulmanos 
que alegadamente o ameaçaram de morte se ele não se 
convertesse ao Islamismo.22

Um homem foi preso em Março de 2020 por fogo posto e 
tentativa de fogo posto envolvendo duas igrejas. Admitiu 
ter ateado o fogo porque estava “zangado... porque ouviu 
que um homem norueguês tinha ateado fogo ao Corão 
sem que a polícia tivesse feito nada”.23

Está pendente no Tribunal Europeu dos Direitos do Ho-
mem um caso relacionado com a remoção de crianças 
em 2015 pela agência norueguesa de protecção da in-
fância, a Barnevernet, devido a “doutrinação” dos seus 
pais cristãos. O caso está agendado para ser ouvido em 
Janeiro de 2021.24

Os serviços religiosos presenciais foram suspensos de 
Março a Maio de 2020 durante a pandemia do coronaví-
rus.25

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Durante o período em análise não foram feitas alterações 
significativas às restrições governamentais à liberdade re-
ligiosa. A intolerância contra as religiões minoritárias na 
sociedade norueguesa tem sido um foco da política go-
vernamental.

NORUEGA
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Nova Zelândia tem duas leis principais que protegem 
especificamente os direitos humanos: a Lei dos Direitos 
(direitos que o Governo e qualquer pessoa que exerça 
uma função pública devem observar) e a Lei dos Direitos 
Humanos (que proíbe a discriminação em todas as áreas 
da vida).1 

De acordo com a Lei dos Direitos da Nova Zelândia: “To-
dos têm direito a ter liberdade de pensamento, consciên-
cia, religião e crença, incluindo o direito a adoptar e manter 
opiniões sem interferência” (secção 13).2 A liberdade de 
expressão (secção 14), incluindo a expressão religiosa, é 
protegida: “Cada pessoa tem direito a manifestar a sua re-
ligião ou crença através do culto, observância, prática ou 
ensino, individualmente ou em comunidade com outros, 
em público ou em privado” (secção 15). Estes direitos es-
tão “sujeitos apenas aos limites razoáveis prescritos por 
lei que possam ser comprovadamente justificados numa 
sociedade livre e democrática” (secção 5).

A Lei da Educação e Formação de 2020,3 que entrou em 
vigor a 1 de Agosto de 2020, substituiu a Lei da Educação 
de 2016. A lei anterior exigia que o ensino nas escolas 

primárias estatais fosse “inteiramente de carácter laico” 
(secção 77).4 A lei de 2020 permite o ensino religioso e a 
observância religiosa em edifícios escolares públicos pri-
mários e de nível intermédio se aprovado pela direcção 
da escola (secção 56).5 Ao contrário da legislação ante-
rior, que exigia um pedido de isenção de um dos pais ou 
tutor para que os filhos não frequentassem as aulas de 
religião,6 nos termos da nova lei os alunos apenas rece-
bem instrução religiosa se tiverem autorização escrita dos 
seus pais (secção 58).7 Não é exigida a participação em 
observâncias religiosas nas escolas (secção 59).8

É proibida a discriminação com base na religião ou na 
ausência de crença religiosa.9 As queixas de discrimina-
ção ilegal podem ser apresentadas à Comissão de Direi-
tos Humanos, financiada pelo Governo.10 No seu relatório 
anual para o período que termina a 30 de Junho de 2019, 
a comissão relatou 87 inquéritos e queixas com base em 
crenças religiosas.11

Em Março de 2019 foi revogada a lei da blasfémia, que 
não era aplicada desde 1922.12

Em 2019, o Parlamento aprovou a “Lei da Escolha do 
Fim de Vida”, que se tornou lei depois de mais de 50% 
dos eleitores votarem “sim” num referendo realizado a 17 
de Outubro de 2020. A Lei, que legalizou a eutanásia e 
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o suicídio assistido, foi criticada por grupos hospitalares, 
líderes de várias denominações cristãs, bem como pelo 
Nathaniel Centre, o centro de bioética católico da Nova 
Zelândia.13

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A 15 de Março de 2019, o cidadão australiano Brenton 
Tarrant entrou na Mesquita de Al Noor em Christchurch 
e começou a disparar contra os fiéis durante as orações 
de sexta-feira. Dirigiu-se depois para o Centro Islâmico 
de Linwood, também em Christchurch, e disparou contra 
os fiéis que aí rezavam. Os ataques resultaram em 51 
mortos e 49 feridos, o pior tiroteio em massa do país.14 
Tarrant, que filmou o ataque ao vivo e colocou online um 
manifesto supremacista branco, recebeu 51 acusações 
de homicídio, 40 acusações de tentativa de homicídio e 
uma acusação de terrorismo. Em Setembro de 2019, o 
Supremo Tribunal de Christchurch mudou a data original 
do julgamento de Maio de 2020 para Junho de 2020, para 
evitar conflitos com o mês sagrado islâmico do Rama-
dão.15

Em Março de 2020, Tarrant confessou-se culpado de 
todas as acusações.16 A 27 de Agosto de 2020, um juiz 
condenou-o a prisão perpétua sem liberdade condicional. 
Tanto a condenação por terrorismo como a pena perpétua 
sem liberdade condicional foram as primeiras na história 
do país.17

Na sequência dos ataques de Christchurch, o Governo 
estabeleceu uma Comissão Real de Inquérito para inves-
tigar “se as agências estatais estão a fazer tudo o que 
podem para proteger o povo da Nova Zelândia de ata-
ques terroristas e se mais poderia ser feito”.18 Em Julho de 
2020, o prazo para o relatório da Comissão foi prorrogado 
até 26 de Novembro de 2020.19

Segundo a Comissão de Direitos Humanos: “Os ataques 
de Christchurch reacenderam o debate público sobre dis-
cursos prejudiciais e crimes de ódio, e sobre como equili-
bramos o direito à liberdade de expressão com a neces-
sidade de proteger pessoas e comunidades vulneráveis. 
Os ataques também lançaram novamente luz sobre a 
ausência de dados e informações sistematicamente re-
colhidos sobre crimes de motivação racial e religiosa na 
Nova Zelândia. Sem estes dados é difícil ter uma discus-
são informada sobre a prevalência de crimes de ódio ou 
conceber medidas eficazes para os combater”.20 

Numa manifestação de solidariedade para com a comu-
nidade muçulmana, a comunidade judaica da Nova Ze-
lândia fechou as suas sinagogas num Shabbat, o dia de 
descanso judaico, pela primeira vez na sua história. Vá-
rias sinagogas apelaram também a uma maior cautela e 
expressaram preocupação quanto à segurança.21 O Papa 
Francisco manifestou a todos os Neozelandeses, em par-
ticular à comunidade muçulmana, “a sua sincera solida-
riedade na sequência destes ataques”.22

O inquérito Shifting Jewry 2019 a 600 membros da comu-
nidade judaica neozelandesa revelou que 44% disseram 
considerar o anti-semitismo um problema “bastante gran-
de” ou “muito grande” na Nova Zelândia, particularmente 
relacionado com o discurso de ódio online.23 No entan-
to, a maioria dos inquiridos indicou que não tinha expe-
rimentado directamente o anti-semitismo nos 12 meses 
anteriores, quer através de insultos verbais, assédio ou 
ataque físico. Cerca de 16% dos inquiridos tinham sofrido 
um insulto ou assédio verbal (por comparação com 44% 
em 2008) e três tinham sido agredidos fisicamente. Entre 
os inquiridos, 363 (52%) não tinham experimentado ne-
nhuma destas formas de anti-semitismo.24 Em Janeiro de 
2020, uma suástica foi pintada no exterior do templo Sinai 
em Wellington.25

No início de Março de 2019, Jacob Lowenstein confessou 
ter incendiado dois edifícios da Igreja de Jesus Cristo dos 
Santos dos Últimos Dias e foi condenado a quase sete 
anos de prisão.26 Em Abril de 2020, o seu advogado re-
correu da sentença, argumentando que era “excessiva” e 
que o seu cliente demonstrava “remorso”. O procurador 
argumentou contra uma redução da pena, observando 
que Lowenstein tinha expressado desapontamento pelo 
facto de a mesquita de Christchurch ter “ofuscado” os 
seus crimes umas semanas mais tarde. Após os argu-
mentos, o tribunal reduziu a sua pena em cinco meses.27 

As restrições aos encontros públicos devido à pandemia 
do coronavírus em 2020 resultaram no encerramento dos 
locais de culto durante várias semanas e na suspensão 
total dos cultos religiosos durante nove semanas.28 As 
regras foram flexibilizadas no final de Maio para permitir 
cultos religiosos com algumas restrições.29

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não houve restrições governamentais novas ou acresci-
das à liberdade religiosa durante o período em análise. 
A intolerância social contra as religiões minoritárias não 
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parece estar a aumentar significativamente e é controlada 
tanto por grupos da sociedade civil como por agências 
governamentais. 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Omã é um sultanato localizado no Golfo de Omã e no 
Oceano Índico. Três quartos da sua população, incluin-
do a dinastia no poder, são muçulmanos ibadi.1 Não são 
nem sunitas nem xiitas, mas sim descendentes de uma 
corrente inicial do Islão. Omã é o único país do mundo que 
tem uma maioria ibadi. A restante população é constituída 
por sunitas e, em menor número, por xiitas. Um pequeno 
número de famílias cristãs e hindus naturalizaram-se.2 Os 
hindus vivem em Omã há séculos, tendo-se instalado ori-
ginalmente em Mascate.

Os residentes não cidadãos, a maioria dos quais são tra-
balhadores estrangeiros, constituem cerca de 45% da 
população do país.3 Entre eles estão cristãos, hindus, bu-
distas e sikhs. 

Cerca de 300 mil cristãos de diferentes denominações 
vivem em Omã.4 Há aproximadamente 90 congregações 
compostas maioritariamente por trabalhadores 
estrangeiros e expatriados. Entre os grupos não 
muçulmanos, o Ministério das Dotações e Assuntos 
Religiosos5 reconhece a Igreja Católica em Omã, a Igreja 
Protestante de Omã (uma parceria entre a Igreja Refor-

mada da América e a Igreja Anglicana), o Centro Al-Ama-
na (uma organização protestante que promove o diálogo 
e a aprendizagem mútua entre muçulmanos e cristãos),6 
o Templo Hindu Mahajan e a Anwar Al-Ghubaira Trading 
Company em Mascate (Sikh). Cada organização religiosa 
é responsável por fornecer ao ministério os dados sobre 
as crenças religiosas do grupo e os nomes dos seus líde-
res. A criação de novos grupos muçulmanos está sujeita à 
concessão de aprovação por parte do ministério.7

Há cinco paróquias católicas em Omã sob a jurisdição do 
Vicariato Apostólico da Arábia do Sul (AVOSA). De acordo 
com fontes da Igreja, a população católica é constituída 
por cerca de 60 mil membros.8

A Constituição de 1996, revista em 2011,9 afirma no artigo 
1.º: “O Sultanato de Omã é um estado árabe, islâmico, 
independente com total soberania.” O artigo 2.º declara: 
“A religião do Estado é o Islamismo e a sharia islâmica é 
a base da legislação.” O artigo 28.º afirma: “A liberdade 
para praticar ritos religiosos de acordo com os costumes 
reconhecidos é protegida, desde que não viole a ordem 
pública ou contradiga a moral.”

Omã não tem uma lei para criminalizar a apostasia ao Is-
lamismo. Contudo, um pai muçulmano que se converta a 
outra religião perde direitos parentais sobre os seus filhos.
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Em Janeiro de 2018, foi aprovado um novo código pe-
nal que inclui penas mais severas por “insultar o Alcorão” 
e “ofender o Islão ou qualquer religião [abraâmica]”.10 A 
pena máxima de prisão foi aumentada de três para 10 
anos. Para aqueles que “formam, financiam, [ou] organi-
zam um grupo... com o objectivo de minar o Islão... ou 
de defender outras religiões”11 sem autorização prévia, a 
pena pode ir até sete anos. A pena máxima por “realizar 
um encontro fora dos locais aprovados pelo Governo para 
promover outra religião” é de três anos.12 

Para além das religiões abraâmicas, o novo código não 
menciona outras religiões. No entanto, criminaliza a uti-
lização da Internet que “pode prejudicar a ordem pública 
ou os valores religiosos”, e impõe uma “pena de um mês 
a um ano de prisão e multas de pelo menos 1.000 riyals 
(2.543 euros)”.13 

A sharia (lei islâmica) aplica-se em questões de herança 
e casamento com não muçulmanos (Lei 32 do Estatuto 
Pessoal de 1997).14 

Os imãs devem ter uma licença para actuar e devem pre-
gar sermões publicados pelo Governo.15

O Governo não permite que os grupos religiosos façam 
proselitismo em público, mas certos “centros de propaga-
ção islâmica” são aceites.16

Os grupos não muçulmanos podem praticar a sua reli-
gião de acordo com os seus valores, costumes e tradi-
ções sem interferência, mas devem fazê-lo em terrenos 
“especificamente doados pelo Sultão para a finalidade 
colectiva de prestar culto”.17 Os encontros religiosos são 
autorizados apenas em locais de culto aprovados pelas 
autoridades estatais.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Setembro de 2019, a nova Igreja Católica de São 
Francisco Xavier foi inaugurada em Salalah.18 A constru-
ção, em menos de 18 meses, de uma nova igreja católica 
num terreno doado pelo Governo é um sinal muito posi-
tivo.

Em Janeiro de 2020, a Liga Anti-Difamação exigiu que 
inúmeros livros com conteúdo anti-semita, tanto em árabe 
como em inglês, fossem retirados da Feira Internacional 
do Livro de Mascate.19

Em Agosto de 2020, o Papa Francisco alargou a jurisdi-
ção dos patriarcas orientais à Península Arábica. Esta de-
cisão afecta seis igrejas patriarcais católicas orientais (as 
igrejas coptas, maronitas, siríacas, melquitas, caldeias e 
arménias católicas). O Pontífice solicitou aos patriarcas 
que se coordenem com os vigários apostólicos. O Patriar-
ca terá de obter a aprovação do Vaticano, a fim de esta-
belecer novas jurisdições territoriais.20

No âmbito da pandemia da COVID-19, a partir de 16 de 
Novembro de 2020, as mesquitas voltaram a estar aber-
tas, cinco vezes por dia para orações, mas não para as 
orações de sexta-feira.21 Apenas as mesquitas que preen-
cham os requisitos para encontros seguros e que possam 
acomodar 400 fiéis puderam reabrir.22

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apesar das repercussões das tensões regionais, espe-
cialmente os conflitos entre sunitas e xiitas, Omã conse-
guiu manter uma posição relativamente neutra. É bem 
sabido que Omã partilha boas relações com o Irão, que 
tentou manter apesar da pressão regional. 

Após quase 50 anos no poder, o Sultão Qaboos faleceu 
em Janeiro de 2020. Numa situação regional cada vez 
mais tensa, Haitham bin Tariq Al Said, primo do Sultão 
Qaboos e sucessor escolhido, garantiu ao seu povo e ao 
mundo que daria continuidade ao caminho traçado pelo 
seu antecessor.23

OMÃ
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Reino dos Países Baixos1 protege a li-
berdade religiosa. O artigo 6.º prevê o seguinte: “Todos 
têm direito a professar livremente a sua religião, seja indi-
vidualmente ou em comunidade com outros, sem prejuízo 
da sua responsabilidade perante a lei.” O Governo pode 
restringir o exercício deste direito “para protecção da saú-
de, no interesse do tráfego e para combater ou prevenir 
a desordem”.

Todos os cidadãos devem ser tratados de forma igual e a 
discriminação com base na religião ou crença é proibida 
pela Constituição (artigo 1.º). As queixas de discriminação 
podem ser feitas a uma linha de ajuda pública nacional, 
bem como ao Instituto de Direitos Humanos dos Países 
Baixos. Queixas sobre discriminação online podem ser 
feitas à linha sobre discriminação na Internet (MiND Ne-
derland).2 O Ministério Público regista todos os casos de 
discriminação e gere a base de dados de casos criminais 
por crimes relacionados com a discriminação.3 

A liberdade de expressão é garantida no artigo 7.º da 
Constituição, mas existem limites a este direito. O Códi-
go Penal holandês considera crime insultar ou divulgar 

insultos públicos intencionais baseados na religião, bem 
como envolver-se em incitamento ao ódio religioso feito 
de forma verbal, escrita ou ilustrada.4

Não existe requisito legal para os grupos religiosos se re-
gistarem junto das entidades governamentais, mas para 
receberem o estatuto de isenção fiscal os grupos religio-
sos devem ser “de natureza filosófica ou religiosa”, con-
tribuir para o bem-estar geral da sociedade ou ser orga-
nizações sem fins lucrativos e não violentas.5 O Governo 
exige que todos os clérigos, incluindo os imãs e pastores, 
que requerem vistos de longa duração na Holanda, ini-
ciem o “processo de integração cívica”, incluindo a apren-
dizagem do holandês, antes da chegada aos Países Bai-
xos.6 Algumas comunidades muçulmanas têm “levantado 
preocupações sobre a selectividade [deste requisito] para 
os imãs estrangeiros, [mas] nem sempre exigida para ou-
tras comunidades religiosas”.7 

As escolas financiadas por fundos públicos devem prestar 
“o devido respeito” à religião ou crença de cada um e o 
Governo disponibiliza financiamento às escolas e institui-
ções religiosas.8 Em 2019, o Governo apoiou quase 6.800 
escolas religiosas primárias e 1.450 escolas religiosas 
especiais secundárias.9 As escolas religiosas especiais 
podem exigir que professores e estudantes tenham uma 
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religião ou crença específica, mas a discriminação por ou-
tros motivos é ilegal.10 Embora ao abrigo da lei qualquer 
pessoa seja livre de iniciar uma nova escola com base 
na sua religião ou crença, era quase impossível receber 
financiamento do Governo.11 Contudo, em Maio de 2020, 
o Senado aprovou uma lei que facilita a candidatura de 
novas escolas a financiamento a partir de 1 de Junho de 
2021.12 

Todas as escolas devem ensinar “sexualidade e diversi-
dade sexual” para que as crianças “aprendam a respeitar 
as diferenças e preferências sexuais”.13 A forma como as 
escolas atingem estes objectivos pode depender da iden-
tidade da escola e as escolas religiosas podem escolher 
os métodos a utilizar.14 

O partido holandês do bem-estar animal continuou a 
apoiar a proibição de todo o abate de animais sem ator-
doamento, mas o Conselho de Estado emitiu um parecer 
consultivo em Maio de 2019 no qual afirmou que esta le-
gislação constituiria uma restrição excessiva à liberdade 
religiosa para muçulmanos e judeus praticantes.15 Reagin-
do à decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos 
de manter uma proibição do abate ritual na Bélgica em 
Dezembro de 2020, o Rabino Chefe dos Países Baixos 
disse que, se tal lei fosse aprovada, “os Judeus ortodoxos 
deixariam o país”.16

A 1 de Agosto de 2019 entrou em vigor uma proibição de 
uso de vestuário para cobrir o rosto, incluindo burqas e 
niqabs, em locais públicos tais como edifícios governa-
mentais, escolas, hospitais, e transportes públicos.17 Esti-
ma-se que apenas algumas centenas de mulheres usem 
este tipo de vestuário e as autoridades nas cidades holan-
desas disseram que não tencionavam fazer da aplicação 
da lei uma prioridade.18 Até Outubro de 2020 tinham sido 
emitidos quatro avisos e não tinham sido impostas quais-
quer multas.19

Em Junho de 2020, uma comissão parlamentar publicou o 
relatório final sobre a influência dos países “antidemocrá-
ticos” e o financiamento de mesquitas nos Países Baixos. 
A comissão concluiu que os financiadores (muitas vezes 
invisíveis) de países como o Kuwait, o Catar e a Arábia 
Saudita exerceram “a sua influência político-religiosa” 
através da “formação, pagamento e envio de imãs para os 
Países Baixos” e que a Diyanet, a organização turca que 
emprega todos os imãs turcos, manteve um “controlo po-
lítico”.20 Em Novembro de 2020, o Governo anunciou um 
plano, a Lei da Transparência das Organizações Sociais, 
para investigar mais “intensamente” as doações, congelar 

os fluxos de dinheiro quando necessário e aumentar os 
esforços para tornar os “grupos-alvo nos Países Baixos 
mais resistentes” à influência de doadores estrangeiros 
de países “não livres”.21

Os líderes católicos criticaram a decisão do Supremo Tri-
bunal de Abril de 2020 de que os médicos podem realizar 
legalmente a eutanásia em pessoas com demência gra-
ve, desde que esteja em vigor uma directiva prévia.22 Em 
Outubro de 2020, o Cardeal Willem Eijk de Utrecht denun-
ciou regulamentos para permitir a eutanásia de crianças, 
observando que, quando os regulamentos entrarem em 
vigor, “a vida das pessoas pode ser, sob condições, ter-
minada por médicos desde a concepção e em qualquer 
idade sem que isso seja punido”.23

Em Dezembro de 2020, o Governo anunciou a criação de 
uma nova função de coordenador nacional contra o anti-
-semitismo, devido ao aumento de incidentes anti-semitas 
no país. Planos para a criação de um coordenador nacio-
nal para a discriminação e racismo tinham sido anuncia-
dos anteriormente.24

Incidentes e evolução

Os números oficiais dos crimes de ódio da polícia comu-
nicados à OSCE por incidentes em 2018 e 2019 incluíam 
incidentes com discurso de ódio. Em 2019, os crimes co-
metidos de “preconceito contra membros de outras reli-
giões ou crenças” não foram desagregados. Os crimes 
anti-semitas foram relatados separadamente. Em 2018, 
os crimes cometidos de preconceito anti-semita ou anti-
muçulmano foram desagregados dos crimes de “precon-
ceito contra membros de outras religiões ou crenças”.

Relacionados com Judaísmo

Os números oficiais da polícia para 2019 incluíam 257 in-
cidentes motivados pelo anti-semitismo e 275 incidentes 
deste tipo em 2018.25 No seu relatório de 2019, o Centre 
Information and Documentation Israel (CIDI) registou o 
“maior número de incidentes anti-semitas alguma vez ob-
servado num ano civil” desde que começou a registar inci-
dentes em 1982: 182 casos em seis categorias, excluindo 
o discurso de ódio online. A categoria com maior aumento 
foi a de casos da “vida real” envolvendo agressões físi-
cas ou verbais ou ameaças – 61 casos registados –, duas 
vezes mais do que no ano anterior.26 O “anti-semitismo 
de extrema-direita” foi responsável por um incidente e 18 
foram cometidos por activistas do movimento Boicote, De-
sinvestimento e Sanções.27  

PAÍSES BAIXOS
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rapaz judeu por seguranças numa festa em Junho e in-
sultos e cuspidelas na cara a um homem visivelmente 
identificável como judeu num grande feriado judeu em 
Setembro. Foram relatados inúmeros incidentes de van-
dalismo.28

Incidentes em 2019 incluíram em Dezembro um rapaz a 
gritar “Judeu, eu mato-te a tiro” a uma família judia à porta 
de uma sinagoga em Roterdão, enquanto os seus pais 
observavam.29

Relacionado com o Islamismo

Os números oficiais da polícia para 2018 (os mais recen-
tes dados desagregados) reportaram 137 crimes de ódio, 
discurso de ódio, ou incidentes motivados por preconcei-
tos contra muçulmanos. As organizações da sociedade 
civil reportaram 23 incidentes.30 Em 2019, os grupos da 
sociedade civil reportaram 47 incidentes à OSCE.31

Os incidentes de 2018 incluíram ataques físicos a mulhe-
res com lenços islâmicos, ameaças contra famílias muçul-
manas e janelas partidas ou vandalismo em mesquitas.32 
Por exemplo, em 2018, uma adolescente foi hospitalizada 
por agressão física depois de se recusar a retirar o lenço 
islâmico. A parede de uma mesquita foi manchada com 
molho de tomate em Setembro de 2018.33 

Um exemplo de violência física incluiu o relato no Fórum 
Turco dos Países Baixos de que um adolescente muçul-
mano e a sua mãe foram atacados em casa por agres-
sores que gritavam o nome de um político com opiniões 
anti-muçulmanas e anti-migrantes, em Março de 2019. 
O grupo também relatou ameaças, incluindo em Janeiro 
de 2019 ameaças à comunidade muçulmana “quando os 
restos de várias ovelhas mortas foram deixados ao lado 
de um texto anti-muçulmano”.34

Em Março de 2020, começou o julgamento do atirador 
que matou passageiros num eléctrico em Utrecht enquan-
to gritava “Allahu akbar”. Segundo os procuradores, o ho-
mem confessou o tiroteio e deixou uma nota escrita à mão 
num carro de fuga: “Estou a fazer isto pela minha religião. 
Vocês matam muçulmanos e querem tirar-nos a nossa re-
ligião, mas não vão conseguir. Alá é grande”.35 O homem 
foi condenado a prisão perpétua.36

Em Outubro de 2020, a petição online para tornar punível 
proferir insultos ao profeta Maomé foi assinada por mais 
de 120 mil pessoas. Esta “lei da blasfémia” foi um posicio-
namento em relação à nova lei do Governo francês contra 
o Islamismo separatista, baseada no conceito de que as 

chocantes decapitações que se seguiram em França (um 
professor e três fiéis católicos) “não têm nada a ver com 
o Islamismo”. O pedido para ter protecção legal para o 
Islamismo foi fortemente criticado, levando a uma maior 
polarização no debate sobre a liberdade religiosa.37

Relacionado com o Cristianismo

Os números oficiais relativos a crimes ou incidentes com 
motivação anti-cristã foram desagregados nos relatórios 
sobre crimes de ódio à OSCE em 2018 ou 2019. 

Em Setembro de 2018, o Arcebispo Eijk de Utrecht disse 
que a Igreja Católica estava “a desaparecer rapidamente” 
dos Países Baixos devido a um “rápido declínio na fre-
quência da igreja” e ao “envelhecimento da população 
católica”. Previu que, ao longo de 10 anos, a Diocese de 
Utrecht iria reduzir de 280 igrejas para provavelmente 10 
ou 15.38

Em Novembro de 2018, o Ministério Público de Haia anun-
ciou que o homem alvo de três acusações de tentativa de 
homicídio por esfaqueamento em Maio de 2018 estava 
especificamente à procura de “kuffars [árabe para os não 
crentes] cristãos e judeus». Foi registado a dizer à sua 
mãe que os kuffars eram semelhantes a “animais ou pes-
soas atrasadas”.39 Um tribunal considerou-o não respon-
sável devido a insanidade e ordenou a sua hospitalização 
por tempo indeterminado. O processo de recurso iniciado 
pelo Ministério Público começou em Setembro de 2020.40 

Em Janeiro de 2019 foi publicada no jornal Reformato-
risch Dagblad a tradução holandesa da “Declaração de 
Nashville”, com aproximadamente 250 signatários, in-
cluindo eminentes pastores protestantes e líderes comu-
nitários.41 A Declaração teve início na Convenção Baptista 
do Sul nos Estados Unidos em 2017 para abordar uma 
“cultura ocidental [que] tem vindo a tornar-se cada vez 
mais pós-cristã”. Nela se “afirma” uma “visão bíblica” do 
casamento e da moral sexual.42 Foi recebida com inten-
sas críticas na imprensa e em público, apesar de um pós-
-escrito publicado para reconhecer que as Igrejas tinham 
sido deficientes na prestação de cuidados pastorais aos 
que tinham uma orientação homossexual.43 Foi apresen-
tada uma queixa formal à polícia contra o jornal e um dos 
políticos que o assinaram, alegando que o texto discrimi-
nava a comunidade LGBT em violação do artigo 1.º da 
Constituição holandesa. Em Março de 2020, o Ministério 
Público anunciou que não iria apresentar acusações de 
crime, porque fazê-lo iria “interferir com a liberdade reli-
giosa”.44
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Em Junho de 2020, uma estátua de Nossa Senhora de 
Częstochowa foi desfigurada com as letras “BLM” em Bre-
da.45 Em Novembro de 2020, o protestante Markuskerk fi-
cou gravemente ferido por fogo de artifício com a “força 
de uma granada de mão”.46

Relativamente aos pontos de vista religiosos e à edu-
cação pública, há uma discussão recente sobre escolas 
protestantes (reformadas) que exigem uma declaração 
escrita dos pais a dizer que se distanciam da homosse-
xualidade. O ministro da Educação (que é cristão) alegou 
inicialmente que as escolas tinham esse direito, mas mais 
tarde, devido à pressão política, reconheceu que exis-
te “uma tensão” entre diferentes direitos fundamentais, 
como por exemplo a liberdade de educação e a proibição 
de discriminação, afirmando que a declaração anti-gay 
vai demasiado longe.47

Medidas do coronavírus

O Governo holandês não impôs restrições ao culto públi-
co e apenas regulamentou o número de pessoas autori-
zadas a entrar de uma só vez, durante as restrições rela-
cionadas com a pandemia do coronavírus em 2020/21.48 
Isto, porém, foi ignorado por várias comunidades e provo-
cou um maior debate público sobre a liberdade religiosa.49

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não parece ter havido significativas restrições governa-
mentais novas ou acrescidas à liberdade religiosa durante 
o período em análise. O anti-semitismo crescente é uma 
preocupação, no entanto, o Governo parece ter tomado 
medidas para tentar resolver a questão. A resposta da 
sociedade à controversa “Declaração de Nashville” pode 
resultar num “efeito arrepiante” em alguns cristãos que 
ocupam posições ortodoxas, mas a decisão de não pro-
cessar judicialmente os responsáveis foi positiva. Se cer-
tos partidos políticos anti-migrantes continuarem a ganhar 
popularidade, no entanto, pode haver um risco acrescido 
de propostas legislativas que levem a um aumento das 
restrições à liberdade religiosa para as religiões minoritá-
rias, particularmente para os Muçulmanos.

PAÍSES BAIXOS
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https://www.catholicnewsagency.com/news/vandals-deface-image-of-polands-black-madonna-in-dutch-city-15127
https://nos.nl/artikel/2357385-tienduizenden-euro-s-schade-aan-aanbouw-kerk-breda-door-vuurwerkbom.html
https://nos.nl/artikel/2357385-tienduizenden-euro-s-schade-aan-aanbouw-kerk-breda-door-vuurwerkbom.html
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-slob-antihomoverklaring-op-reformatorische-scholen-een-brug-te-ver~b981332f/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/minister-slob-antihomoverklaring-op-reformatorische-scholen-een-brug-te-ver~b981332f/
https://eclj.org/religious-freedom/coe/limitations-portees-a-la-liberte-de-culte-en-europe-au-nom-de-la-lutte-contre-la-covid-19?lng=en
https://eclj.org/religious-freedom/coe/limitations-portees-a-la-liberte-de-culte-en-europe-au-nom-de-la-lutte-contre-la-covid-19?lng=en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/religieuze-en-levensbeschouwelijke-bijeenkomsten
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Localizado a sudeste das Filipinas, Palau é um arquipéla-
go com cerca de 250 ilhas que formam a cadeia ocidental 
das Ilhas Carolinas. Mais de metade da população vive 
no estado de Koror. Tendo pertencido anteriormente às 
Índias Orientais espanholas, as ilhas foram incorporadas 
num protectorado governado pelos Estados Unidos jun-
tamente com outras ilhas do Pacífico, depois de tropas 
norte-americanas terem libertado Palau dos Japoneses 
durante a Segunda Guerra Mundial. O país obteve total 
soberania em 1994 e estabeleceu um Pacto de Livre As-
sociação1 com os EUA, mantendo estreitos laços econó-
micos, políticos e de segurança. 

Segundo o artigo 4.º (n.º 1) da Constituição, o Governo 
não discrimina qualquer cidadão com base na religião ou 
crença. E não deve tomar quaisquer medidas para “recu-
sar ou impedir a liberdade de consciência ou filosófica ou 
de crença religiosa de qualquer pessoa ou tomar quais-
quer medidas para obrigar, proibir ou limitar o exercício 
da religião”.2 

A Constituição proíbe a criação de uma religião estatal. 
Mas o Estado pode disponibilizar fundos para “escolas 

privadas ou paroquiais numa base justa e equitativa para 
fins não religiosos”.3

A população é maioritariamente cristã e o Catolicismo é 
a principal forma de Cristianismo. Algumas estimativas 
indicam que cerca de metade da população é católica. 
Outros grupos religiosos incluem a Igreja Evangélica e os 
Adventistas do Sétimo Dia.4

A fé modekngei só existe neste país e, segundo algumas 
fontes, é professada por cerca de 5,7% dos habitantes.5 
Os seguidores combinam o Cristianismo com antigas 
crenças animistas de Palau. Muitos dos seguidores vivem 
na pequena vila de Ibobang e frequentam diariamente os 
serviços religiosos. A escola belua modekngei localiza-se 
nesta vila. 

Há também pequenos grupos de muçulmanos, mórmons, 
testemunhas de Jeová, baptistas e membros da Assem-
bleia de Deus, bem como outros grupos religiosos. 

As garantias constitucionais da liberdade religiosa são 
respeitadas na prática.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Não foram reportados quaisquer incidentes significativos 
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durante o período em análise.

A 6 de Outubro de 2020, Palau foi um dos 39 países a 
assinar uma declaração conjunta que condenava as viola-
ções dos direitos humanos pelo Governo chinês em Hong 
Kong e contra os muçulmanos uigure na província chine-
sa de Xinjiang.6

A 21 de Outubro de 2020, Thomas Remengesau, presi-
dente de Palau, autorizou os Estados Unidos a estabele-
cer uma presença militar permanente no país, salientando 
que “Palau poderia servir de baluarte contra elementos 
desestabilizadores’ na região”.7 Continua por conhecer 
qual a resposta chinesa a esta situação e o impacto sobre 
Palau, um país em geral neutro.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O Governo e a sociedade de Palau respeitam geralmente 
a liberdade religiosa e as perspectivas para o futuro deste 
direito continuam a ser positivas.  

PALAU

NOTAS
1  Republic of Palau Compact of Free Association, Embaixada dos EUA em Koror, https://pw.usembassy.gov/wp-content/uploads/si-
tes/282/2017/05/rop_cofa.pdf (acedido a 24 de Outubro de 2020).

2  Palau 1981 (rev. 1992), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Palau_1992?lang=en (acedido a 27 de Outubro 
de 2020).

3  Ibid.

4  “Palau”, The World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_ps.html 
(acedido a 20 de Outubro de 2020).

5  Ibid.

6  “Investigate China for Uighur persecution, 39 nations tell UN”, Catholic News Agency, 7 de Outubro de 2020, https://www.catholicnewsa-
gency.com/news/investigate-china-for-uighur-persecution-39-nations-tell-un-77918 (acedido a 20 de Outubro de 2020).  

7  Bernadette Carreon, “Palau renews invite for US military to move in”, RNZ, 21 de Outubro de 2020. https://www.rnz.co.nz/international/
pacific-news/428814/palau-renews-invite-for-us-military-to-move-in (acedido a 21 de Outubro de 2020).

https://pw.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/282/2017/05/rop_cofa.pdf
https://pw.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/282/2017/05/rop_cofa.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Palau_1992?lang=en
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_ps.html
https://www.catholicnewsagency.com/news/investigate-china-for-uighur-persecution-39-nations-tell-un-77918
https://www.catholicnewsagency.com/news/investigate-china-for-uighur-persecution-39-nations-tell-un-77918
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/428814/palau-renews-invite-for-us-military-to-move-in
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/428814/palau-renews-invite-for-us-military-to-move-in
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A protecção de Deus é invocada no preâmbulo da 

Constituição.1 Segundo o artigo 35.º, “todas as re-

ligiões podem ser professadas e todas as formas 

de culto praticadas livremente, sem qualquer outra 

limitação a não ser o respeito pela moral cristã e a 

ordem pública. É reconhecido que a religião católica 

é praticada pela maioria dos cidadãos do Panamá.”

A Constituição estipula no artigo 19.º que “não há 

privilégios públicos ou privados, ou discriminação 

devido a raça, origem, classe social, deficiência, 

sexo, religião ou ideologia política”.

Além dos deveres inerentes às suas missões, o ar-

tigo 45.º afirma que os ministros da religião “podem 

ser detentores de cargos públicos apenas quando 

essas funções se relacionam com assistência so-

cial, educação pública ou investigação científica.”

O artigo 139.º afirma que é ilegal criar partidos polí-

ticos baseados na religião.

Antes de tomar posse, o presidente e o vice-pre-

sidente da república fazem um juramento usando 

as palavras definidas no artigo 181.º: “Juro perante 

Deus e o meu país que cumprirei fielmente a Cons-

tituição e as leis da república.” Contudo, o artigo 

181.º afirma que os cidadãos que não professam 

uma crença religiosa podem dispensar a invocação 

de Deus no juramento.

Segundo o artigo 36.º, as organizações religiosas 

têm “capacidade jurídica e gerem e administram os 

seus bens sem limites prescritos por lei, à seme-

lhança de outras entidades jurídicas”.

De acordo com o artigo 94.º, tanto as escolas pú-

blicas como as privadas “estão abertas a todos os 

estudantes sem distinção de raça, posição social, 

ideologia política [ou] religião.” Segundo o artigo 

107.º da Constituição, “a religião católica é ensina-

da nas escolas públicas”. Contudo, este artigo afir-

ma ainda que, a pedido dos pais e encarregados 

de educação, “os estudantes não são obrigados a 

frequentar as aulas de religião, nem a participar em 
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serviços religiosos”.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Junho de 2018, o Dia Inter-religioso de Oração 

foi celebrado para testemunhar a coexistência pa-

cífica e rezar pela Jornada Mundial da Juventude 

(JMJ) de 2019.2

Em Agosto de 2018, as Testemunhas de Jeová rea-

lizaram a sua assembleia regional.3

O país preparou-se para a JMJ 2019, a primeira a 

realizar-se na América Central. Em Setembro de 

2018, o Ministério da Segurança providenciou para 

que os participantes entrassem no país.4 Em Outu-

bro de 2018, a Autoridade dos Serviços Públicos 

concedeu licenças temporárias a companhias tele-

fónicas para satisfazer a crescente procura no âm-

bito da JMJ.5  

De 23 a 27 de Janeiro de 2019, o Papa Francisco 

presidiu à 15.ª Jornada Mundial da Juventude. O 

Papa foi recebido pelo Presidente do Panamá, Juan 

Carlos Varela. Na vigília, o Papa rezou com cerca 

de 600 mil jovens no Campo San Juan Pablo II6 e 

cerca de 700 mil peregrinos estiveram presentes no 

Parque Metro Campo San Juan Pablo II para a Mis-

sa final.7 Nesta Missa estiveram presentes os pre-

sidentes do Panamá, Juan Carlos Varela; da Costa 

Rica, Carlos Alvarado; da Colômbia, Iván Duque; da 

Guatemala, Jimmy Morales; de El Salvador, Salva-

dor Sánchez Cerén; e das Honduras, Juan Orlando 

Hernández.8

Em Maio de 2019, o conselho encarregado da refor-

ma da Constituição excluiu a supressão da referên-

cia à “moral cristã” no artigo 35º.9

Em Maio de 2019, o Presidente panamenho home-

nageou dois bispos católicos “pelo seu valioso ser-

viço ao país e pelas suas contribuições para o país 

nos campos social, religioso e humanitário”.10

Em Maio de 2019, a Assembleia Nacional do Pa-

namá aprovou o financiamento da Igreja Católica, 

planeado pelo Governo de Juan Carlos Varela, um 

mês e meio antes de deixar o cargo. Tinham sido 

levantadas questões sobre o apoio económico que o 

seu Governo tinha prestado à Igreja Católica.11

Em Julho de 2019, um membro da Assembleia Na-

cional propôs acrescentar uma invocação religiosa 

na abertura da sessão plenária da Assembleia Na-

cional.12

Seguindo a tradição, os fiéis participaram na pere-

grinação de acção de graças ao Cristo Negro em 

Outubro de 2019, que também ocorre durante a Se-

mana Santa.13

Algumas seitas têm estado envolvidas numa série 

de incidentes. Em Dezembro de 2019, membros da 

seita da Nação do Carbono foram expulsos por se-

rem considerados uma ameaça à segurança nacio-

nal.14 Em Janeiro de 2020, a polícia descobriu uma 

vala comum contendo os restos mortais de membros 

da seita Nova Luz de Deus no distrito de Ngäbe-

-Buglé. Em Setembro, a polícia prendeu o líder e 

membros da mesma seita acusados de maus tra-

tos, desaparecimento e morte de seis pessoas numa 

comunidade, alegadamente na sequência de exor-

cismos violentos que envolveram espancamentos e 

tortura.15

Em Janeiro de 2020, um líder juvenil queixou-se de 

que as autoridades locais não tinham registos dos 

grupos e seitas religiosas presentes na zona.16

Em Agosto de 2020, o Ministério da Saúde e vários 

grupos religiosos concordaram em trabalhar em 

conjunto na luta contra a COVID-19.17

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período em análise não foram relatados quais-

quer episódios de intolerância religiosa ou discri-

minação. O Governo tem uma boa relação com as 

organizações religiosas e aprecia o seu trabalho. O 

número de incidentes envolvendo seitas tem dimi-

nuído. Em geral, a situação não mudou no que res-

PANAMÁ
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NOTAS
1  Panama 1972 (rev. 2004), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Panama_2004?lang=en (acedido a 30 de Se-
tembro de 2020).

2  Natasha Pineda, “Diversas denominaciones religiosas se unen para orar por la JMJ 2019”, TVN Noticias, 22 de Junho de 2018, https://
www.tvn-2.com/jmj/jmj-noticias/Diversas-denominaciones-religiosas-JMJ-Panama_0_5059744075.html (acedido a 1 de Abril de 2020).

3  “Congregación religiosa, este fin de semana”, La Estrella de Panamá, 4 de Agosto de 2018, https://www.laestrella.com.pa/nacional/180804/
semana-religiosa-congregacion (acedido a 30 de Março de 2020).

4  Ministério de Segurança Pública, Decreto Executivo n.º 607, 20-9-2018, Gaceta Oficial n.º28616-B, República do Panamá, https://www.
gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28616_B/69489.pdf (acedido a 7 de Janeiro de 2020).

5  “República de Panamá. Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Resolución AN n.º 12763-Telco, 1-10-2018”, Gaceta Oficial n.º 
28627, 5 de Outubro de 2018, https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28627/69628.pdf (acedido a 7 de Janeiro de 2020).

6  “Diminished crowds at World Youth Day”, Catholic World Report, 28 de Janeiro de 2019, https://www.catholicworldreport.com/2019/01/28/
diminished-crowds-at-world-youth-day/ (acedido a 25 de Novembro de 2020).

7  Ibid.

8   “Próxima Jornada Mundial da Juventude será em Portugal”, www.efe.com, https://www.efe.com/efe/brasil/sociedade/proxima-jornada-
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11  José Arcia, “Gobierno otorgará más beneficio económico a la Iglesia Católica”, La Estrella de Panamá, 15 de Maio de 2019, https://www.
laestrella.com.pa/nacional/politica/190515/otorga-gobierno-beneficio-economico (acedido a 30 de Março de 2020). 

12  José González Pinilla, “Diputado insiste en que se instaure la invocación religiosa al inicio de cada sesión”, La Prensa, 9 de Julho de 2019, 
https://www.prensa.com/politica/Diputado-insiste-instaure-invocacion-religiosa_0_5346215348.html (acedido a 1 de Abril de 2020). 

13  “Devotos caminan hasta Portobello para rendir tributo al Cristo Negro, el ‘Naza’”, La Estrella de Panamá, 21 de Outubro de 2019, https://
www.laestrella.com.pa/nacional/191021/naza-negro-rendir-cristo-devotos (acedido a 1 de Abril de 2020). 

14  “Panamá expulsa a EEUU a miembros de extraña secta”, La República, 10 de Dezembro de 2019, https://www.republica.com.uy/panama-
expulsa-a-eeuu-a-miembros-de-extrana-secta-id742175/ (acedido a 8 de Janeiro de 2020). 

15  “Panama: Mass grave uncovered in area linked to religious sect”, BBC News, 15 de Setembro de 2020, https://www.bbc.com/news/world-
-latin-america-54156859 (acedido a 1 de Novembro de 2020).

16  Atenógenes Rodrígez e Birna Quintero, “Ricardo Miranda denuncia que no hay un registro de los grupos religiosos en la Comarca”, Te-
lemetro, 16 de Janeiro de 2020, https://www.telemetro.com/nacionales/2020/01/16/ricardo-miranda-denuncia-que-no-hay-un-registro-de-los-grupos-
-religiosos-en-la-comarca/2445846.html (acedido a 1 de Abril de 2020). 

17  “Panamá: La Iglesia firma un acuerdo con el gobierno para combatir el COVID”, Vatican News, 6 de Agosto de 2020, https://www.vatican-
news.va/es/iglesia/news/2020-08/panama-iglesia-firma-acuerdo-con-el-gobierno-contra-el-covid.html (acedido a 20 de Setembro de 2020). 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA

O Estado Independente da Papua Nova Guiné inclui a 
parte oriental da ilha de Nova Guiné e algumas ilhas da 
Melanésia. É um dos países mais culturalmente diversi-
ficados do mundo, com 848 línguas. A maior parte dos 
seus quase oito milhões de habitantes vive em comuni-
dades rurais tradicionais. Apenas 18% da população vive 
em áreas urbanas. Os missionários cristãos chegaram 
pela primeira vez na segunda metade do séc. XIX. O ter-
ritório foi dividido entre vários grupos missionários, o que 
levou às actuais diferenças denominacionais entre a po-
pulação.1 

Um artigo de Junho de 2020 do Instituto Nacional de 
Investigação da Papua Nova Guiné analisou o estatuto 
constitucional do Cristianismo na Papua Nova Guiné. O 
preâmbulo da Constituição compromete-se a “guardar 
e transmitir àqueles que vêm depois de nós as nossas 
nobres tradições e os princípios cristãos que agora são 
nossos”.2 Embora esta referência aos “Princípios Cris-
tãos” sugira que o Cristianismo é constitucionalmente pri-
vilegiado até certo ponto, o artigo 45.º (n.º 1) reconhece 

outras religiões e concede liberdade religiosa àqueles que 
as praticam.3 Além disso, a Constituição não faz explicita-
mente do Cristianismo a religião estatal, nem estabelece 
ou subsidia formalmente nenhuma das Igrejas cristãs do 
país.4 E, nos termos do artigo 55.º, todos os cidadãos têm 
“os mesmos direitos, privilégios, obrigações e deveres”, 
independentemente da sua religião.   

De acordo com o artigo 45.º (n.º 1), o direito à liberdade 
religiosa inclui “liberdade para manifestar e propagar a 
própria religião e crenças de forma que não interfira com a 
liberdade dos outros”. O artigo 45.º (n.º 3) também afirma: 
“Ninguém tem direito a intervir nos assuntos religiosos de 
uma pessoa de uma crença diferente se tal não lhe tiver 
sido pedido, ou de tentar forçar a sua ou qualquer religião 
(ou ausência de religião) a outra pessoa.” O direito à liber-
dade religiosa pode, segundo o artigo 303.º (n.º 1, alínea 
a), ser limitado por lei no interesse da “defesa”, “seguran-
ça pública”, “ordem pública”, “bem-estar público”, “saúde 
pública”, “protecção de crianças e pessoas com deficiên-
cia” ou “desenvolvimento de grupos ou áreas desfavore-
cidos ou menos avançados”. Este direito não se sujeita a 
derrogação no âmbito das leis de emergência.

Os missionários estrangeiros e outros trabalhadores re-
ligiosos podem pedir visto de entrada no país numa “ca-
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tegoria de isenção especial”, desde que não estejam en-
volvidos em “actividades comerciais” em nome da Igreja 
(o que requer um tipo de visto diferente).5 Os pedidos de 
visto requerem uma carta de patrocínio de uma organiza-
ção religiosa da Papua Nova Guiné e implicam pagar uma 
pequena taxa. Estes vistos são válidos por três anos. Não 
há relatos de pedidos de vistos recusados.

A Lei de Incorporação de Associações de 19666 exige que 
todas as organizações e instituições não governamentais 
se registem junto das autoridades. Isto permite-lhes pos-
suir bens, beneficiar de responsabilidade limitada e tam-
bém beneficiar de certas isenções fiscais. Alegadamente, 
o Governo não tem sido restritivo em relação ao registo 
de qualquer grupo que tenha apresentado um pedido.7 
No entanto, o Governo exige que os grupos religiosos se 
registem se quiserem abrir uma conta bancária e possuir 
bens em nome próprio. Se quiserem ser isentos de im-
posto sobre o rendimento ou de direitos de importação, 
devem requerê-lo junto da Comissão Fiscal e do Departa-
mento do Tesouro.8

O Conselho de Igrejas da Papua Nova Guiné (PNGCC) é 
uma organização ecuménica fundada em 1965. Os seus 
membros incluem a Igreja Católica, a Igreja Evangélica 
Luterana, a Igreja Unida, a Igreja Anglicana, a União Bap-
tista, o Exército de Salvação e a Igreja Luterana Gutnius. 
O conselho inclui também um grande número de mem-
bros associados.9 Os Adventistas do Sétimo Dia da Pa-
pua Nova Guiné e os Pentecostais não são membros. O 
PNGCC promove o diálogo entre os membros, patrocina 
projectos de assistência social e ocasionalmente intervém 
em debates públicos. 

As Igrejas na Papua Nova Guiné disponibilizam mais de 
metade dos serviços de saúde e educação10 do país, o 
que indica uma forte relação entre as Igrejas e os servi-
ços públicos. As escolas públicas disponibilizam aulas de 
religião ministradas por representantes de várias Igrejas 
cristãs, das quais os estudantes podem ser isentos a pe-
dido dos pais.11

A Papua Nova Guiné celebra as seguintes festividades 
cristãs como feriados nacionais: Sexta-feira Santa, Sába-
do Santo, Páscoa, Segunda-feira de Páscoa e Natal. O 
Dia Nacional do Arrependimento a 26 de Agosto é tam-
bém um feriado público.12 Os eventos públicos oficiais ini-
ciam-se e concluem-se frequentemente com uma oração 
cristã.13

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Agosto de 2020, o conselho de ministros da Papua 
Nova Guiné aprovou uma proposta de alteração formal 
da Constituição para declarar o Cristianismo como reli-
gião estatal do país.14 O primeiro-ministro James Marape 
apoiou este ponto de vista, observando que o estatuto de 
maioria do Cristianismo na população justifica a alteração 
da Constituição para declarar a Papua Nova Guiné um 
país cristão. E acrescentou que fazer “qualquer alteração 
para declarar a Papua Nova Guiné um país cristão não 
teria quaisquer implicações constitucionais importantes”, 
uma vez que os praticantes de outras religiões continua-
riam a gozar de liberdade religiosa. A medida parece go-
zar de amplo apoio.15

No entanto, os desenvolvimentos mais significativos no 
que diz respeito à liberdade religiosa durante o período 
em análise dizem respeito a ataques violentos periódicos 
inspirados por atitudes para com a feitiçaria (sanguma). A 
feitiçaria está enraizada na visão tradicional melanésia do 
funcionamento do mundo espiritual e ainda é relativamen-
te generalizada. A Lei de Feitiçaria de 1971, que permitiu 
a feitiçaria como defesa em casos de homicídio, só foi re-
vogada em 2013. Os acusados de praticar feitiçaria e de 
amaldiçoar os outros arriscam-se a violência sob a forma 
de espancamentos, torturas e mesmo assassinatos. Os 
crimes cometidos contra os acusados de feitiçaria muitas 
vezes não são denunciados, pois “muitas mulheres foram 
enforcadas, torturadas e mortas nas aldeias remotas da 
província, mas os parentes não se queixam com medo de 
retaliação”.16 Sem sistemas de justiça tribal eficazes que 
abordem as acusações de feitiçaria, as aldeias são dei-
xadas a grupos furiosos que “muitas vezes vão à procura 
de um bode expiatório” para resolver os problemas que 
enfrentam, tais como morte súbita ou doença.17  

A 12 de Abril de 2020, Domingo de Páscoa, três mulheres 
foram queimadas e torturadas por suspeita de feitiçaria na 
província das Terras Altas do Sul do país. A Irmã Lorena 
Jenal, uma irmã franciscana da Divina Providência conhe-
cida por trabalhar contra acusações e violência relaciona-
das com a feitiçaria e por ajudar as vítimas, declarou num 
ensaio não publicado que “as três mulheres estão a recu-
perar da tortura física, mas o trauma de tudo o resto que 
aconteceu está longe de ter sido curado, possivelmente 
levará uma vida inteira”.18 Na província acima referida, há 
relatos de que 76 pessoas sobreviveram a ataques seme-
lhantes, mas 12 foram vítimas de assassinatos relaciona-
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dos com acusações de feitiçaria.19

Em resposta à violência cometida relacionada com bru-
xaria e feitiçaria, o bispo católico Donald Lippert de Mendi 
organizou um seminário de sensibilização para assinalar 
o primeiro Dia Internacional contra a Violência e Acusa-
ção de Bruxaria e Feitiçaria a 10 de Agosto de 2020. Na 
Papua Nova Guiné, o dia foi marcado por uma marcha pa-
cífica com pessoas que empunhavam cartazes apelando 
ao respeito pela dignidade humana.20

O Centro Regional de Detenção da Ilha de Manus, que 
se encontra em território da Papua Nova Guiné, mas 
é financiado e operado pela Austrália, atraiu a atenção 
internacional. Os requerentes de asilo, muitos dos quais 
são muçulmanos,21 são por vezes retratados de uma 
forma negativa na comunicação social, sugerindo-se 
sem provas que são terroristas ou radicais. Dadas as 
más condições em que vivem os requerentes de asilo, 
as pessoas detidas nas instalações são vulneráveis e 
potenciais vítimas de violações e ataques criminosos. 
Em Março de 2020, todos os refugiados e requerentes 
de asilo na Papua Nova Guiné foram transferidos da Ilha 
de Manus para Port Moresby, a capital e maior cidade da 
Papua Nova Guiné.22 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é geralmente respeitada na Papua 
Nova Guiné e as perspectivas para este direito humano 
continuam a ser positivas. Há pouca regulamentação 
governamental sobre religião e o Governo tem parcerias 
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com Igrejas cristãs para prestar serviços de saúde e edu-
cação. 

Contudo, as acusações de feitiçaria e bruxaria, especial-
mente contra as mulheres, continuam a ser uma forma 
preocupante e grave de violência e perseguição relacio-
nada com a religião, enraizada nas crenças espirituais 
tradicionais. Na ausência de reformas, é provável que 
este tipo de violência continue.

Além disso, dada a proposta aprovada pelo Governo de 
alterar a Constituição para declarar formalmente o país 
como um Estado cristão, alguns temem um aumento da 
intolerância para com os não cristãos. O primeiro-minis-
tro James Marape declarou que as “outras religiões serão 
autorizadas a praticar a sua fé no país”, mas também su-
geriu que se espera que todos “respeitem o Cristianismo 
como a religião oficial do Estado”.23 

Embora ainda não haja indicações concretas de que a 
medida irá minar o quadro constitucional da Papua Nova 
Guiné salvaguardando a liberdade religiosa e a não dis-
criminação, as pressões sociais e políticas para fazer da 
Papua Nova Guiné um país oficialmente cristão podem 
ter consequências para a liberdade religiosa e a tolerân-
cia religiosa, e devem ser monitorizadas. 

As instalações de imigração ao largo da costa na Ilha de 
Manus também suscitam preocupações. Embora não te-
nha havido relatos de restrições religiosas, as atitudes 
estereotipadas em relação ao contexto religioso dos refu-
giados continuam a ser uma fonte de preocupação.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O Paquistão foi fundado como Estado secular na altura 
da partição da Índia em 1947. Só gradualmente é que o 
carácter muçulmano mais militante do país se afirmou, 
quando assumiu uma orientação distintamente islâmica 
sob a ditadura do General Zia ul-Haq, no poder de 1977 
a 1988. Como consequência, a lei islâmica (sharia) pas-
sou a desempenhar um papel principal no sistema legal 
paquistanês.

A população é quase inteiramente muçulmana, na sua 
maioria sunita (entre 85 e 90%). Os xiitas são cerca de 
10-15%. As minorias religiosas, na sua maioria Cristãos, 
Hindus e Ahmadis, mais alguns Bahá’ís, Sikhs, Parsis e 
uma comunidade judaica em declínio, constituem ape-
nas 3,6% da população.1 Os principais grupos étnicos 
são: Punjabis (44,7%), Pashtuns (Pathans) (15,4%), Sin-
dhis (14,1%), Saraikis (8,4%), Muhajirs (7,6%), Balochis 
(3,6%), e outros (6,3%).2

O Paquistão é signatário da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos de 1948 e ratificou o Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos (ICCPR) em 2010. Por 
conseguinte, é obrigado, nos termos do artigo 18.º, a pro-

porcionar ao seu povo condições para que haja liberdade 
de pensamento, consciência e religião.3

Embora o artigo 2.º da Constituição paquistanesa de 19734 
(revista várias vezes, mais recentemente em 2015) de-
clare que “o Islamismo é a religião estatal do Paquistão”, 
aparentemente o mesmo documento garante também 
direitos às minorias religiosas. De facto, no seu preâm-
bulo, a Constituição diz que “devem ser tomadas disposi-
ções adequadas para que as minorias possam professar 
e praticar livremente as suas religiões e desenvolver as 
suas culturas”. O artigo 20.º (alíneas a e b) reconhece 
que “cada cidadão terá o direito de professar, praticar e 
propagar a sua religião”, e que cada denominação religio-
sa tem “o direito de estabelecer, manter e gerir as suas 
instituições religiosas”. 

O artigo 21.º diz que “nenhuma pessoa será obrigada a 
pagar qualquer imposto especial, cujo produto se destine 
à propagação ou manutenção de qualquer outra religião 
que não a sua”. O artigo 22.º (n.º 1 e 3) contém “salvaguar-
das quanto às instituições de ensino em termos de reli-
gião”, observando claramente que “nenhuma pessoa que 
frequente qualquer instituição de ensino será obrigada a 
receber instrução religiosa”, e que “nenhuma comunidade 
ou denominação religiosa será impedida de disponibilizar 



607Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

RELIGIÃO

PA
QU

IST
ÃO

PAQUISTÃO

 Área

796,095 Km2

PIB per capita

5,035 US$

População

208,362,334
Indice de Gini*

**Desigualdade econômica
33.5

Cristãos

96.4%
Muçulmanos

1.9%Outras
0.4%

Hindus
1.3%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021
instrução religiosa aos alunos dessa comunidade”.

Na realidade, contudo, este artigo não é aplicado, uma vez 
que muitos estudantes nas escolas públicas são obriga-
dos a frequentar aulas de Alcorão ou a frequentar cursos 
islâmicos e, se não o fizerem, perdem créditos importan-
tes necessários para concluir o ano lectivo. Além disso, 
nas escolas públicas, disciplinas como história, literatura 
e matemática são fortemente permeadas por preceitos 
islâmicos. Recentemente, o Governo do Punjab tornou 
obrigatório o ensino do Alcorão a nível universitário.5

No artigo 260.º (n.º 3, alínea b) da Constituição, é feita 
uma distinção entre muçulmanos e não muçulmanos, o 
que alimenta o preconceito religioso e alimenta atitudes 
discriminatórias em relação, por exemplo, à comunidade 
ahmadi, que é descrita como não muçulmana. O artigo 
41.º (alínea b) é inequivocamente discriminatório quando 
afirma: “Uma pessoa não será qualificada para ser eleita 
como presidente, a menos que seja muçulmana”. O artigo 
91.º (n.º 3) estipula também que o primeiro-ministro deve 
ser muçulmano. Nos termos do artigo 203.º D, o Tribu-
nal Federal Islâmico tem o poder de invalidar qualquer lei 
contrária ao Islamismo e de sugerir alterações à lei.6

O sistema eleitoral do Paquistão é igualmente discrimi-
natório, facto que voltou a ser salientado nas eleições le-
gislativas realizadas em Julho de 2018. O Paquistão tem 
um presidente eleito por um colégio eleitoral composto 
por membros da Assembleia Nacional e membros das 
Assembleias Provinciais. Não há eleições presidenciais 
à escala nacional.7

O Parlamento bicameral do país inclui uma Assembleia 
Nacional com 342 membros e um Senado com 104 mem-
bros. Na Câmara Baixa, 272 lugares são eleitos de acor-
do com o sistema de primeiros lugares, enquanto os ou-
tros 70 lugares são reservados, 60 para mulheres (eleitas 
através de representação proporcional) e 10 para mino-
rias não muçulmanas (eleitas num único círculo eleitoral 
a nível nacional).8 Os senadores são eleitos pelas quatro 
assembleias provinciais do país, um reflexo da natureza 
federal do Estado paquistanês, mas também neste caso 
são reservados lugares para mulheres e minorias. 

Embora isto garanta alguma representação para estes 
grupos, as mulheres e as minorias são literalmente excluí-
das da candidatura para os outros (mais de 300) lugares. 
Esta situação levou muitos políticos não muçulmanos a 
associarem-se a partidos políticos liderados por muçul-

manos, o que é menos eficaz em termos de promoção de 
políticas destinadas a melhorar a situação das minorias. 
Os candidatos eleitos para lugares reservados continuam 
vinculados à disciplina partidária, mesmo que isso signi-
fique ignorar as preocupações da sua própria comunida-
de.9

O estatuto das minorias religiosas é ainda afectado pelas 
chamadas “leis da blasfémia” do Paquistão, introduzidas 
pelo General Zia-ul-Haq entre 1982 e 1986. Estritamen-
te falando, não são leis mas sim alterações ao Código 
Penal,10 nomeadamente as secções 295B, 295C, 298A, 
298B e 298C, que restringem severamente a liberdade 
religiosa e a liberdade de expressão. Os delitos puníveis 
incluem “desrespeitar” o Alcorão e insultar o Profeta Mao-
mé, com penas máximas de prisão perpétua e pena de 
morte, respectivamente. 

Como o conceito de “blasfémia” é bastante amplo, a no-
ção é facilmente abusada para sancionar vários tipos de 
conduta, incluindo a irreverência em relação a pessoas, 
objectos de culto, costumes e crenças. Enquanto a Sec-
ção 295A protege todas as religiões de “actos deliberados 
e maliciosos destinados a ultrajar sentimentos religiosos”, 
os parágrafos seguintes e as secções 298B e 298C visam 
exclusivamente condutas consideradas anti-islâmicas. 

Historicamente, o sistema legal do Paquistão é uma com-
binação da common law inglesa e da sharia, mas as prá-
ticas legais são islamocêntricas, especialmente desde 
que o Código Penal foi alterado na década de 80.11 Não 
surpreende, portanto, que, entre 1947 (quando o Paquis-
tão foi fundado) e a década de 80 (quando as alterações 
foram introduzidas), tenham sido registados apenas seis 
casos de blasfémia, por comparação com 1.550 casos 
apresentados entre 1987 e 2017.12

Embora no período em análise algumas pessoas acu-
sadas de blasfémia tenham sido libertadas, incluindo a 
agora bem conhecida Asia Bibi,13 o volume de casos e 
sentenças de morte por blasfémia não diminuiu. 

Foram feitas acusações de blasfémia tanto contra mu-
çulmanos como contra membros de minorias religiosas. 
Contudo, quando estão envolvidos não muçulmanos, as 
acusações resultam frequentemente em linchamentos, 
ataques de multidões em fúria a bairros inteiros e exe-
cuções extrajudiciais. Além disso, o número de crentes 
minoritários acusados de blasfémia é altamente despro-
porcionado em relação à sua quota-parte da população. 
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Das 1.550 pessoas acusadas de blasfémia entre 1986 e 
2017, 720 eram muçulmanos, 516 ahmadis, 238 cristãos, 
31 hindus e 44 sem religião conhecida. Isto significa que 
46,45% dos acusados eram muçulmanos (que represen-
tam 96,4% da população), enquanto 50,7% envolviam 
minorias (que representam 3,6% da população). Destes, 
33,5% eram ahmadis, 15,3% eram cristãos e 2% eram 
hindus.14

São particularmente preocupantes as secções 298B e 
298C do Código Penal do Paquistão, que foram promul-
gadas no tempo de Zia-ul-Haq através da Portaria XX de 
1984.15 Esta tornou crime o facto de os Ahmadis se inti-
tularem muçulmanos ou de se referirem à sua fé como 
Islamismo. 

Nas palavras de Omar Waraich, chefe do gabinete da 
Amnistia Internacional no Sul da Ásia: “Há poucas comu-
nidades no Paquistão que tenham sofrido tanto como os 
Ahmadis”.16 Algumas fontes mencionam que entre 1984 e 
2019, 262 ahmadis foram mortos por causa da sua fé, 388 
sofreram violência e 29 mesquitas ahmadi foram destruí-
das.17 Por lei, os Ahmadis não podem ter as suas próprias 
mesquitas, ou fazer o apelo à oração, e para poderem 
votar têm de ser classificados como não muçulmanos ou 
aderir a uma das principais correntes do Islão.18

A perseguição dos Ahmadis remonta à fundação do movi-
mento no final do séc. XIX. Embora aceitem Maomé como 
profeta, são considerados heréticos pelos Muçulmanos 
da linha dominante porque acreditam que o seu fundador, 
Mirza Ghulam Ahmad, era o Mahdi, uma figura messiâni-
ca no Islamismo que também acreditava que era a reen-
carnação de Maomé, de Jesus e do deus hindu Krishna.19

Em Julho de 2020, a Assembleia Provincial do Punjab 
aprovou um projecto de lei, a Lei de Protecção da Funda-
ção do Islão (Tahaffuz-e-Bunyad-e-Islam), que é motivo 
de grande preocupação. A nova lei impõe essencialmente 
uma definição sunita do Islamismo, proíbe qualquer mate-
rial impresso considerado ofensivo para Maomé e outras 
figuras religiosas sagradas e exige que, ao falarem do 
próprio profeta, as pessoas precedam o seu nome com 
o título “Último profeta de Deus” (Khatam-an-Nabiyyin), 
seguido da invocação árabe “Que a paz esteja com ele” 
(sallallahu alaihi wasallam).20

A educação é outro domínio onde as alegações de blas-
fémia e violência contra minorias estão a crescer. No seu 
estudo de sete anos intitulado “Educação e Liberdade 
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(católica) Justiça e Paz constatou que os currículos es-
colares e universitários promovem a discriminação contra 
os não muçulmanos. De acordo com o relatório, “inexacti-
dões factuais, revisionismo histórico e omissões facilmen-
te reconhecíveis ensinam uma versão da história que é 
decididamente monolítica, reforçam estereótipos negati-
vos e criam uma narrativa de conflito contra as minorias 
religiosas”.22

Os currículos e manuais escolares desempenham um pa-
pel essencial na promoção de uma cultura de intolerân-
cia para com as minorias e há muita preocupação com 
o chamado Currículo Nacional Único (SNC), programado 
para ser implementado em 2021.23 A Comissão de Direi-
tos Humanos do Paquistão manifestou a preocupação de 
que o SNC possa “violar a garantia constitucional de que 
nenhum membro de uma minoria religiosa seja obrigado 
a ‘receber instrução religiosa’ não relevante para a sua 
própria religião».24

Em 2020, o Governo criou uma Comissão Nacional para 
as Minorias (NCM). Esta decisão foi motivada por uma 
ordem do Supremo Tribunal do Paquistão em Junho de 
2014 para que se criasse uma agência para proteger 
as minorias,25 uma decisão influenciada por um ataque 
contra uma igreja em Peshawar em Setembro de 2013.26 
Em Maio de 2020, o Ministério dos Assuntos Religiosos 
e da Harmonia Inter-Religiosa notificou também a NCM 
reconstituída e o seu mandato para que assegurasse que 
os locais de culto das comunidades não muçulmanas se-
jam preservados e mantidos em condições de funciona-
mento. Contudo, o estatuto da NCM é incerto, uma vez 
que se trata simplesmente de um organismo ad hoc criado 
pelo Governo federal e não de uma agência estabelecida 
por lei, sendo os seus poderes limitados. Além disso, os 
Ahmadis não estão representados neste organismo por-
que, para citar o Ministro da Informação Shibli Faraz, eles 
não “cabem na definição de minorias”.27 Por último, mas 
não menos importante, desde a adopção da 18.ª emen-
da à Constituição em 2010, as minorias tornaram-se uma 
questão provincial, e a NCM não tem qualquer poder legal 
para fazer cumprir as suas resoluções.28

O casamento é outra grande questão jurídica que tem 
afectado as minorias religiosas. Para os Cristãos, houve 
algumas melhorias. Em 2019, o Supremo Tribunal do Pa-
quistão decidiu que os Cristãos podiam registar os seus 
casamentos com uma certidão de casamento.29
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Ainda assim, não houve outras melhorias. Segundo a lei 
paquistanesa, a idade mínima para casar é de 18 anos, 
mas isso tem sido constantemente ignorado pelos tribu-
nais que aceitam práticas de casamento islâmicas que 
permitem que as raparigas casem quando têm o seu pri-
meiro período.30

Esta questão é particularmente sensível devido ao casa-
mento forçado e à conversão de raparigas cristãs e hin-
dus. Para lidar com a situação, a assembleia provincial do 
Sindh aprovou em 2013 a Lei de Restrição ao Casamento 
de Crianças em Sindh, a única província que o fez. Con-
tudo, a mesma província tem o maior número de casos 
de casamento forçado. Algumas raparigas raptadas foram 
devolvidas às suas famílias durante o período em análi-
se, mas a lei não pode anular os casamentos islâmicos 
mesmo que se possa provar que a rapariga era menor de 
idade quando se casou.31

Parece ser necessária uma lei nacional. O Senado paquis-
tanês tentou resolver a questão em 2020. O seu Comité 
Permanente de Protecção das Minorias contra as Conver-
sões Forçadas começou a analisar o assunto em Julho 
de 2020.32 A Lei de Protecção dos Direitos das Minorias 
foi introduzida no Senado em Agosto, mas a Comissão 
Permanente de Assuntos Religiosos e Harmonia Inter-Re-
ligiosa rejeitou-a um mês mais tarde, com o argumento de 
que “às minorias no Paquistão já foram concedidos vários 
direitos”.33 Em Novembro, o projecto de lei foi reintrodu-
zido no Senado. Se for aprovado, proibirá as conversões 
forçadas e o conteúdo anti-minorias nos livros escolares, 
impondo sete anos de prisão e uma multa por conversão 
forçada e 14 anos de prisão em caso de casamentos for-
çados que envolvam membros de minorias.34

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise houve dezenas de inciden-
tes que afectaram a liberdade religiosa, bem como desen-
volvimentos positivos e negativos.

Do lado positivo, desde que o primeiro-ministro Imran 
Khan e o seu Partido Tehreek-e-Insaf chegaram ao poder 
em Agosto de 2018, foram dados alguns passos positivos 
a favor das minorias. 

O Governo enfrentou os extremistas liderados pelo Tehrik-
-e-Labaik Pakistan (TLP) que exigiam que fosse revogada 

a absolvição de Asia Bibi de Outubro de 2018. Em vez 
de ceder às suas exigências, as autoridades prenderam 
membros da liderança do TLP.35

Em relação aos Hindus e Sikhs, poucos dias antes do 
550.º aniversário do nascimento do fundador do Sikhis-
mo, Guru Nanak, a 12 de Novembro de 2019, o Governo 
abriu o corredor de Kartarpur, permitindo que os peregri-
nos sikh visitassem o Gurdwara Darbar Sahib, um dos 
santuários mais sagrados do Sikhismo, localizado na pro-
víncia paquistanesa de Punjab. Para os peregrinos sikh 
da Índia, o corredor reduz o tempo de viagem, o custo e a 
burocracia na fronteira.36

Apesar destes progressos, a vida dos membros das mino-
rias do Paquistão continua a ser difícil. O mesmo é verda-
de para a comunidade xiita do Paquistão, a maior minoria 
do país, que continua a ser alvo de ataques violentos. Em 
particular, a comunidade xiita hazara, estabelecida princi-
palmente em Quetta, no Balochistão, tem sido frequente-
mente atacada por militantes. Um relatório divulgado pela 
Comissão Nacional dos Direitos Humanos relatou que 
509 hazaras foram mortos e 627 feridos em vários actos 
de terrorismo em Quetta durante os últimos cinco anos.37

Também não é surpreendente que a perseguição con-
tra os Ahmadis tenha continuado nos últimos dois anos 
desde que o primeiro-ministro Khan apoiou publicamente 
leis e grupos anti-ahmadi durante a campanha eleitoral 
de 2018. Uma vez eleito, Khan nomeou um ahmadi, o Dr. 
Atif Mian, para o Conselho Consultivo Económico (EAC), 
mas, na sequência de protestos de membros e apoiantes 
do seu próprio partido, revogou a sua decisão.38

O terrorismo contra as minorias também prosseguiu sem 
cessar. O Paquistão ocupava o quinto lugar no Índice Glo-
bal de Terrorismo de 2019 e foi um dos 10 países que re-
presentou 87% das mortes relacionadas com o terrorismo 
em 2018.39

A comunidade xiita hazara foi frequentemente visada. Um 
ataque suicida a 12 de Abril de 2019, num mercado de 
vegetais na área de Hazar Gunji em Quetta, matou 21 
pessoas e deixou 50 gravemente feridas. O mercado é 
frequentado por comerciantes hazara. O ataque foi reivin-
dicado pelo autoproclamado Estado Islâmico.40

No início de Setembro de 2020, grupos extremistas suni-
tas organizaram pelo menos quatro manifestações anti-
-xiitas sem precedentes, durante as quais os Xiitas foram 

PAQUISTÃO



610  | ACN - Aid to the Church in Need

descritos como “heréticos” e “infiéis”,41 isto no meio da 
aparente indiferença das autoridades paquistanesas.42  

Nesse mesmo mês, pelo menos cinco xiitas foram mor-
tos em diferentes partes do país em actos de violência 
sectária, enquanto mais de 30 casos de blasfémia foram 
apresentados contra xiitas. Pelo menos uma congrega-
ção xiita foi atacada e vários vídeos apareceram nas re-
des sociais mostrando xiitas a serem obrigados a aceitar 
a visão sunita da história dos califas.43

A 8 de Maio de 2019, durante o mês sagrado do Rama-
dão, uma bomba explodiu matando 13 pessoas perto de 
Data Darbar, um importante santuário sufi em Lahore, 
onde estavam centenas de peregrinos. Hizbul Ahrar, um 
grupo dissidente do Jamaat-ul-Ahrar e do Tehrik-i-Taliban 
Pakistan, reivindicou a responsabilidade.44

Locais de culto ahmadi foram também atacados. A 6 de 
Fevereiro de 2020, uma multidão invadiu uma mesquita 
ahmadi de 100 anos em Kasur, no Punjab. As autoridades 
locais cederam à pressão dos extremistas e entregaram-
-lhes a mesquita.45 Em Outubro de 2019, outra mesquita 
ahmadi foi “arrasada” no distrito de Bahawalpur.46 Em Ju-
lho de 2002, um cemitério ahmadi foi profanado no Pun-
jab.47

Numa nota positiva, algumas pessoas condenadas por 
blasfémia viram as suas sentenças anuladas. Asia Bibi, 
uma mulher cristã condenada à morte por blasfémia em 
2010, foi finalmente absolvida pelo Supremo Tribunal 
do Paquistão a 31 de Outubro de 2018. Contudo, devi-
do a protestos de rua em grande escala, teve de espe-
rar até Janeiro de 2019 para que a sua absolvição fosse 
novamente confirmada. Posteriormente, mudou-se com 
a família para o Canadá.48 Sawan Masih, outro cristão, 
foi também absolvido de uma acusação de blasfémia a 
5 de Outubro de 2020.49 Estes casos não podem, contu-
do, apagar os longos anos passados na prisão pelos dois 
acusados. Além disso, representam êxitos isolados. De 
facto, os casos de blasfémia continuam a aumentar. Por 
exemplo, só em Agosto de 2020, havia 42 casos.50 

O Prof. Khalid Hameed, chefe do Departamento de Inglês 
do Colégio Público Sadiq Egerton em Bahawalpur, foi es-
faqueado até à morte por um dos seus estudantes a 20 de 
Março de 2019 por alegadamente ter feito observações 
depreciativas contra o Islamismo.51

Em Setembro de 2019, o director da Escola Pública de 

Sindh, na cidade de Ghotki (província de Sindh), foi pre-
so por alegados comentários blasfemos sobre o Profe-
ta Maomé. Seguiram-se protestos de rua e uma greve. 
Como consequência, a escola foi danificada e um templo 
hindu foi vandalizado.52

Em Dezembro de 2019, Junaid Hafeez, um professor uni-
versitário de 33 anos, foi condenado à morte por blasfé-
mia. Tinha sido preso em Março de 2013 sob a acusação 
de ter colocado comentários depreciativos sobre o Profe-
ta Maomé nas redes sociais.53

Num outro incidente, Tahir Ahmad Naseem, um cidadão 
norte-americano, foi morto a 29 de Julho de 2020 numa 
sala de audiências em Peshawar. Tinha sido preso por 
blasfémia em Abril de 2018, após ter afirmado ser um pro-
feta. Foi divulgado um vídeo nas redes sociais que mos-
trava o suspeito de assassínio a dizer às pessoas na sala 
de audiências, após o assassinato, que o Profeta Maomé 
lhe tinha dito para matar o blasfemo.54

Em Agosto de 2020, um líder muçulmano em Abidabad, 
Nowshera Virkan, acusou um cristão, Sohail Masih, de in-
sultar o Islamismo. A polícia prendeu Masih a 5 de Agosto, 
depois de este ter sido atacado por uma multidão. A sua 
família foi forçada a fugir.55

A violência e a discriminação contra a comunidade hin-
du do Paquistão também continuaram. A 30 de Junho de 
2020, Jamia Ashrafia, uma escola religiosa líder no Pa-
quistão, emitiu uma fatwa contra a construção do primeiro 
templo hindu de Islamabad, uma vez que estaria a “con-
tribuir para uma má acção”. O Tribunal Superior de Isla-
mabad emitiu um aviso à Autoridade de Desenvolvimento 
da Capital de que o templo se enquadrava no plano direc-
tor da cidade.56

Entretanto, o problema das raparigas cristãs e hindus rap-
tadas agravou-se. Asad Iqbal Butt, presidente da Comis-
são dos Direitos Humanos do Paquistão, constatou que o 
número de vítimas tinha duplicado desde 2018, aumen-
tando para 2.000 raptos por ano.57 Os raptores, muitas 
vezes com a cumplicidade de polícias e funcionários ju-
diciais corruptos, afirmam que as raparigas têm mais de 
18 anos e que casam de sua livre vontade. Demasiadas 
vezes, os pais com documentos de identidade que mos-
tram a verdadeira idade das raparigas não têm consegui-
do impedir conversões e casamentos forçados.

No início de Setembro de 2020, uma menina hindu de 
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14 anos, Parsha Kumari, foi raptada no distrito de Mori, 
Khairpur (Sindh), e terá sido convertida à força e casada 
com o seu raptor, Abdul Saboor Shah.58 Um caso seme-
lhante foi o de Jagjit Kau, raptada à mão armada a 27 
de Agosto de 2018, na cidade de Nankana Sahib. Após 
meses de rumores, incluindo alegações não substancia-
das de que tinha sido devolvida à sua família, Jagjit foi 
colocada no abrigo de mulheres Darul Aman em Lahore. A 
12 de Agosto de 2020, aparentemente a pedido dela, um 
tribunal decidiu que ela deveria regressar ao seu marido.59

As raparigas cristãs são frequentemente vítimas deste 
tipo de crimes. Os casos são tantos que citaremos ape-
nas o caso ainda activo de Huma Younus, uma jovem de 
15 anos, que foi raptada a 10 de Outubro de 2019 em 
Karachi por Abdul Jabbar, um muçulmano que a violou, a 
converteu à força ao Islamismo e depois a forçou a casar 
com ele.60 Embora os seus pais tenham fornecido docu-
mentos que atestam que ela era menor de idade, o que 
foi confirmado mais tarde por exame médico, o Tribunal 
Superior de Sindh, a 3 de Março de 2020, manteve o 
casamento, citando que ela já tinha tido o seu primeiro 
período e que podia, portanto, contrair matrimónio.61 Isto 
apesar de a Lei de Restrição ao Casamento de Crianças 
em Sindh proibir o casamento de menores de 18 anos. O 
advogado da sua família disse que Huma falou com os 
seus pais ao telefone e lhes disse que tinha sido forçada 
a ter relações sexuais com o seu raptor, tendo ficado grá-
vida, e que estava confinada a um único quarto na casa 
onde estava presa.62 Em Novembro de 2020, Huma You-
nus ainda estava raptada.63

O caso de Arzoo Raza, uma rapariga cristã de 13 anos, 
mostra um envolvimento activo do poder judicial e de ou-
tras instâncias do Governo para confirmar as alegações 
de legalidade do referido casamento. Arzoo foi raptada e 
forçada a casar com um homem muçulmano de 44 anos. 
Neste caso, o Supremo Tribunal de Sindh considerou ini-
cialmente o casamento válido, aceitando os argumentos 
do seu raptor, mas, após um exame médico, o mesmo tri-
bunal considerou que ela era menor e ordenou que fosse 
devolvida à sua família. Uma outra audiência, a 23 de No-
vembro de 2020, decidiu que Arzoo deveria permanecer 
num abrigo gerido pelo Governo até aos 18 anos.64

Mesmo depois da libertação, a vida no Paquistão para 
raparigas libertadas continua a ser muito dura. O caso de 
Maira Shahbaz revela como é difícil. A rapariga católica 
de 14 anos foi raptada em Madina Town, perto de Fai-

salabad, a 28 de Abril de 2020. A 4 de Agosto o Tribunal 
Superior de Lahore reconheceu o seu casamento como 
válido, mas duas semanas mais tarde ela escapou ao seu 
raptor. Maira e a sua família esconderam-se depois de 
receberem repetidas ameaças de morte.65

Para o Cardeal Joseph Coutts do Paquistão: “A questão do 
rapto, conversões forçadas e casamentos forçados deve 
ser tratada com base nos direitos humanos fundamentais, 
em vez de ser vista como uma questão religiosa”.66 Num 
apelo ao respeito pelos direitos das minorias, explicou: 
“É responsabilidade do Estado proporcionar protecção, 
assegurar justiça a todos os cidadãos, sem distinção de 
credo, cultura, etnia e classe social”.

Infelizmente, estes direitos ainda não estão garantidos 
no Paquistão, como foi evidente durante o primeiro surto 
da COVID-19. Enquanto o vírus, apelidado por alguns de 
“vírus xiita”, se espalhava, houve inúmeros relatos de re-
cusa de ajuda alimentar e equipamento de protecção aos 
Hindus e aos Cristãos.67 Na área de Korangi em Karachi, 
os cristãos locais foram alegadamente obrigados a reci-
tar o “Kalima”, a declaração de fé islâmica, para poderem 
receber alimentos. Como recusaram, foi-lhes negado o 
essencial. Em contrapartida, a Igreja Católica distribuía 
alimentos e outros itens básicos a todos os necessitados, 
independentemente das diferenças religiosas.68

Quanto às medidas no âmbito da COVID-19, enquanto as 
igrejas e templos em Punjab e Sindh foram encerrados 
voluntariamente pelos respectivos líderes religiosos após 
um aumento de infecções, as mesquitas permaneceram 
abertas. Temendo uma reacção negativa, o Governo op-
tou por não intervir.69

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apesar da promessa eleitoral do primeiro-ministro Imran 
Khan de um “Naya Pakistan”, um novo Paquistão, no qual 
“os direitos civis, sociais e religiosos das minorias”70 são 
garantidos, o caminho para uma tal realidade é ainda 
muito longo e cheio de obstáculos. A sua visão de construir 
um «Estado de Medina» moderno, semelhante ao modelo 
estabelecido pelo Profeta Maomé há 14 séculos, está a 
contribuir para a radicalização num sistema político já al-
tamente permeado pelo Islamismo.

Como a longa, mas não exaustiva, lista de incidentes aci-
ma referida indica, a religião neste país asiático continua a 
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ser uma fonte de discriminação e de negação de direitos. 
Não é, portanto, surpreendente que em 2018 o Depar-
tamento de Estado norte-americano tenha designado o 
Paquistão como um País Particularmente Preocupante.71

Discriminação, blasfémia, rapto de mulheres e raparigas, 
e conversões forçadas continuam a assombrar a vida 
quotidiana das minorias religiosas. O uso persistente de 
manuais escolares e currículos com conteúdo sectário 
contra xiitas e membros de minorias deixa pouca espe-
rança para o futuro.

A tudo isto há que acrescentar a proliferação de grupos 
terroristas islâmicos, frequentemente perpetradores de 
ataques contra xiitas e minorias religiosas. O Tehrik-e-Ta-
liban Pakistan e os seus grupos associados constituem a 

maior ameaça à segurança interna do país, enquanto a 
província estatal islâmica de Khorasan é particularmente 
hábil a explorar as frágeis fracturas sectárias do Paquis-
tão. Em Maio de 2019, o autoproclamado Estado Islâmico 
anunciou a criação de uma “Wilayat Pakistan” (Província 
do Paquistão), após ter reivindicado múltiplos ataques na 
província do Balochistão.72

A proximidade do Paquistão ao Afeganistão, o seu es-
treito envolvimento nas conversações em curso entre os 
EUA e os talibãs e no diálogo interno do Afeganistão, e 
as eleições presidenciais no Afeganistão irão certamente 
afectar a segurança interna do Paquistão.73 Isto, por sua 
vez, terá um impacto sobre as perspectivas já escassas 
de liberdade religiosa no país.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 invoca Deus e reafirma os 
princípios de uma “democracia pluralista”.

Segundo o artigo 24.º, “a liberdade religiosa, de culto e 
ideológica é reconhecida sem quaisquer restrições que 
não as estabelecidas nesta Constituição e na lei”. De 
acordo com o artigo 82.º, “o papel predominante da Igreja 
Católica na formação histórica e cultural da nação é reco-
nhecido”. Contudo, o artigo 24.º especifica que “nenhu-
ma fé religiosa tem carácter oficial” e “as relações entre o 
Estado e a Igreja Católica baseiam-se na independência, 
cooperação e autonomia”.

O artigo 24.º também garante “a independência e autono-
mia das igrejas e confissões religiosas”, sem quaisquer 
restrições para além das legais. Além disso, estipula que 
“ninguém pode ser alvo de interferência, questionado ou 
forçado a dar testemunho devido às suas crenças ou à 
sua ideologia”.

O artigo 37.º prevê que “o direito à objecção de consciên-
cia por razões éticas ou religiosas é reconhecido para os 
casos em que a presente Constituição e a lei o admitem”. 
Em caso de objecção de consciência ao serviço militar, o 

artigo 129.º estipula que os objectores prestarão um ser-
viço civil em centros de assistência, tal como regulamen-
tado pela Lei n.º 4013 de 2010. Esta lei criou o Conselho 
Nacional de Objecção de Consciência ao Serviço Militar 
Obrigatório.2

O artigo 46.º afirma que “todos os habitantes da república 
são iguais em dignidade e direitos”.

O artigo 63.º da Constituição reconhece e garante o direi-
to dos povos indígenas a preservar e desenvolver a sua 
identidade étnica, observando que eles têm o direito de 
“aplicar livremente os seus sistemas de organização polí-
tica, social, económica, cultural e religiosa”. 

O artigo 74.º consagra o “direito a uma educação religio-
sa” e o “pluralismo ideológico”. 

O artigo 88.º condena a discriminação religiosa de traba-
lhadores.

O Ministério da Educação e Ciência inclui um vice-mi-
nistro da Religião, que tem jurisdição sobre a educação 
religiosa, o registo de organizações religiosas e a certifi-
cação de missionários estrangeiros, além de controlar a 
liberdade religiosa e o diálogo inter-religioso.3 

Nos termos dos artigos 197.º (n.º 5) e 235.º (n.º 5) da 
Constituição, os membros do clero não podem candida-
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tar-se aos cargos de presidente ou vice-presidente, nem 
ao Congresso (Câmara dos Deputados e Câmara dos Se-
nadores).

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Dezembro de 2018, a Direcção Nacional de Objecção 
de Consciência emitiu o quadro regulamentar que super-
visiona este direito.4 Até Janeiro de 2019, mais de 24 mil 
pedidos tinham sido apresentados. Posteriormente, fo-
ram apresentadas várias propostas de lei para modificar 
certos aspectos da lei,5 todas em 2019. Em Novembro do 
mesmo ano foi instaurada uma acção judicial para provar 
a inconstitucionalidade da disposição, que, entre outras 
coisas, exige que os requerentes declarem um motivo 
para a sua objecção de consciência.6 Durante este perío-
do foi concedido o reconhecimento a alguns religiosos e 
religiosas. 

Em Junho de 2018, uma vasta multidão encheu o maior 
estádio de futebol de Assunção para a beatificação da 
Irmã Chiquitunga. Ocorrendo pouco depois de uma elei-
ção, tanto o presidente cessante como o presidente eleito 
estiveram presentes no evento.7 Em Março de 2019, o Se-
nado paraguaio prestou homenagem ao jesuíta espanhol 
Francisco de Paula Oliva, mais conhecido como Pa’i, que 
significa “pequeno pai” em guarani.8

Em Agosto de 2018 foi promulgada a Lei “Educar para 
Lembrar-Holocausto, Paradigma de Genocídio”, no âmbi-
to do programa educacional do país.9

Em Setembro de 2018 foi lançada uma investigação con-
tra um pastor evangélico por destruir objectos tradicionais 
e de culto pertencentes a um homem indígena idoso em 
Caaguazú.10

Em Julho de 2019, a festa tradicional em honra de São 
Francisco Solano realizou-se na cidade de Emboscada. 

Fiéis paraguaios dedicados ao frade espanhol celebraram 
nas ruas, numa manifestação de religiosidade popular.11

Após o surto da pandemia da COVID-19 em Março de 
2020, o Governo suspendeu todas as actividades de gru-
po, incluindo os encontros religiosos. Tal como recomen-
dado, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias (mórmones) fechou as suas portas e suspendeu as 
suas actividades,12 incluindo o Templo de Asunción.13

Em Abril de 2020, os bispos católicos pediram ao Gover-
no que assegurasse que as medidas adoptadas durante a 
fase de desconfinamento permitissem os actos de culto.14 
No mês seguinte, a Igreja concordou com o Governo em 
reabrir locais de culto para baptismos e casamentos com 
um número reduzido de pessoas presentes.15 A Igreja 
Evangélica seguiu o exemplo, aceitando as recomenda-
ções do Ministério da Saúde, incluindo a livre circulação 
de pastores e líderes religiosos acreditados.16

Em Julho de 2020, após uma reunião com as autoridades, 
as Igrejas Evangélicas elaboraram um protocolo de saúde 
que permitiria um maior número de fiéis nos seus eventos 
religiosos.17

Embora a Constituição não permita que membros do cle-
ro de qualquer credo se candidatem ao Congresso, existe 
uma senadora que é na realidade pastora evangélica. Em 
Abril de 2020, foi investigada por não ter respeitado os re-
gulamentos de quarentena após ter ficado infectada com 
COVID-19.18

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não foram relatados casos de intolerância religiosa. O 
Estado é visto como tendo boa relação com a religião e 
aberto ao diálogo. A situação da liberdade religiosa não 
mudou e a perspectiva futura é positiva.

PARAGUAI
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 invoca “Deus Todo-Podero-
so”. De acordo com o artigo 2.º (n.º 3), todos têm direito à 
“liberdade de consciência e religião, de maneira individual 
ou colectiva. Ninguém pode ser perseguido com base nas 
suas ideias ou crenças. Não há crime de opinião pública. 
O exercício público de qualquer fé é livre, desde que não 
constitua ofensa contra a moral, ou perturbação da ordem 
pública”.

De acordo com o artigo 2.º (n.º 2), existe o direito à “igual-
dade perante a lei”, com uma referência específica à li-
berdade religiosa, que significa que “ninguém pode ser 
discriminado com base na […] religião”. Também segundo 
o artigo 2.º (n.º 18), todos têm direito a manter privadas as 
suas convicções religiosas.

De acordo com o artigo 50.º da Constituição, o Estado 
“reconhece a Igreja Católica como um elemento impor-
tante na formação histórica, cultural e moral do Peru, e 
disponibiliza a sua colaboração à Igreja”.

Estas disposições fazem eco do acordo assinado com a 
Santa Sé em Julho de 1980, segundo o qual a Igreja Ca-

tólica do Peru goza de total independência, autonomia e 
reconhecimento legal. O acordo com a Santa Sé prevê 
subsídios à Igreja Católica, além da disponibilização de 
isenções fiscais.2

Segundo o artigo 50.º da Constituição, o Estado peruano 
também “respeita outras denominações e pode estabele-
cer formas de colaboração com elas”.

Segundo o artigo 14.º da Constituição, “a educação reli-
giosa é disponibilizada, mantendo-se a liberdade de cons-
ciência” e a educação mais geral é disponibilizada “em 
conformidade com os princípios constitucionais”.

A Lei n.º 29.635 sobre Liberdade Religiosa3 reitera e de-
senvolve algumas das garantias constitucionais. Existe o 
direito fundamental à liberdade religiosa, que inclui o di-
reito da pessoa a praticar a sua religião em público ou em 
privado, desde que isso não interfira no direito dos outros 
(artigo 1.º). 

O artigo 2.º proíbe a discriminação por motivos religiosos 
e reconhece a diversidade de entidades religiosas.

Segundo o artigo 3.º, a liberdade religiosa inclui o direito 
de professar as crenças religiosas escolhidas pelo pró-
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prio; mudar de crenças ou abandoná-las em qualquer al-
tura; praticá-las individual ou colectivamente, em público 
ou em privado; realizar actos de culto; receber assistência 
religiosa; escolher educação religiosa e moral de acordo 
com as próprias convicções; expressar-se em público 
para fins religiosos; celebrar festividades e manter dias 
de descanso que sejam considerados sagrados para a 
própria religião.

Ainda de acordo com o artigo 3.º, a liberdade religiosa 
inclui o direito de prestar juramento de acordo com as 
próprias convicções ou de não o fazer, bem como de ser 
enterrado de acordo com as tradições e ritos da própria 
religião. 

O artigo 4.º reconhece o direito de objecção de consciên-
cia.

Segundo o artigo 6.º, as entidades religiosas gozam 
de reconhecimento civil legal, podem nomear os seus 
ministros da religião, divulgar e propagar a sua fé, e criar 
fundações e associações para fins religiosos, educativos 
e sociais.

O artigo 8.º afirma que as instituições educativas devem 
respeitar o direito dos alunos a serem isentos de estudos 
religiosos. Os grupos religiosos incluídos no registo criado 
pelo Ministério da Justiça são entidades legais governadas 
pelo direito privado e têm o estatuto de organizações sem 
fins lucrativos.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Setembro de 2018 foi apresentado um projecto de lei 
para alterar a Lei da Liberdade Religiosa, a fim de proibir 
“práticas autoritárias, abusivas e discriminatórias”.4 Outro 
projecto de lei foi apresentado em Março de 2019 para 
criar capelanias e prestar assistência religiosa a evangéli-
cos em entidades estatais.5

Em Novembro de 2018, o Ministério da Justiça organi-
zou uma conferência em conjunto com a Feira Cultural 
Inter-religiosa para aumentar a consciencialização sobre 
o pluralismo religioso do país.6 Em Junho de 2019, o mes-
mo Ministério publicou um documento, “Direito à liberda-
de religiosa no Peru: regulamentos e jurisprudência”, para 
destacar o alcance deste direito.7

Em Janeiro de 2019, o Tribunal Constitucional decidiu que 
os membros do Congresso podem renunciar ao seu gru-

po político por razões de consciência.8

Em Abril de 2019, o corpo carbonizado de um irmão leigo 
britânico e activista ambiental foi descoberto num alber-
gue para estudantes indígenas por ele gerido em Iquitos.9

Em Maio de 2019, o pessoal de segurança (“Seguridad 
Ciudadana”) pediu a um grupo religioso que deixasse o 
parque onde cantava e pregava. O grupo concordou em 
mudar-se pacificamente.10

Em Setembro de 2019 foi apresentada uma proposta de 
reforma constitucional para declarar a República do Peru 
um Estado laico e retirar o reconhecimento expresso da 
Igreja Católica.11

Em Outubro de 2019, membros da Igreja Evangélica de 
Cuzco protestaram contra a celebração do Halloween, 
que consideram ser um culto satânico.12

Em Agosto de 2019, o dia do festival de San Pedrito tor-
nou-se oficialmente feriado nacional.13 Outros projectos 
de lei foram apresentados nos últimos anos para declarar 
certos festivais religiosos e edifícios de interesse nacional 
como partes intangíveis do património cultural do país.14

A Conferência Episcopal Católica do Peru emitiu várias 
declarações a exortar os Peruanos a procurarem o bem 
comum.15 Após o surto da pandemia da COVID-19 em 
Março de 2020, os bispos exortaram os fiéis a respeita-
rem as medidas adoptadas pelas autoridades sanitárias. 
Além disso, indicaram como a Eucaristia seria administra-
da16 e disponibilizaram as suas organizações de assistên-
cia social para cuidar de pessoas vulneráveis.17

Em Outubro de 2020, o presidente Martín Vizcarra referiu 
que o Governo estava envolvido em conversações com a 
Igreja a fim de reabrir gradualmente os locais de culto a 
partir de Novembro.18

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Tal como no período anterior, não foram relatados quais-
quer episódios relevantes de intolerância ou discrimina-
ção. O Governo do presidente Vizcarra apreciou acções 
concretas para promover o direito à liberdade religiosa. 
No entanto, à data em que escrevemos, a instabilidade 
política tinha regressado ao Peru. A situação da liberda-
de religiosa não se alterou desde 2018 e as perspectivas 
para o futuro são positivas.

PERU
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
As relações entre a República da Polónia e as Igrejas ba-
seiam-se num modelo de cooperação, que se encontra 
expresso no artigo 25.º (n.º 3) da Constituição de 1997,1 
afirmando: “As relações entre o Estado e as Igrejas e ou-
tras organizações religiosas basear-se-ão no princípio do 
respeito pela sua autonomia e independência mútua de 
cada uma na sua própria esfera, bem como no princípio 
da cooperação para o bem individual e comum”.

O artigo 25.º (n.º 2) garante a igualdade jurídica de todas 
as Igrejas e organizações religiosas e refere que “as au-
toridades públicas da República da Polónia serão impar-
ciais em matéria de convicção pessoal, quer religiosa ou 
filosófica, quer em relação às perspectivas de vida, e as-
segurarão a sua liberdade de expressão na vida pública”.

O artigo 25.º (n.º 4 e 5) estipula que o Estado regulamenta 
as suas relações com a Igreja Católica e outras organiza-
ções religiosas através de acordos bilaterais. As relações 
entre o Estado e a Igreja Católica são formalmente regu-
lamentadas numa concordata assinada em 1993.2

O preâmbulo da Constituição menciona explicitamente 
Deus e a herança cristã do país, incluindo, ao mesmo 

tempo, aqueles que não acreditam em Deus, mas res-
peitam os valores universais da verdade, justiça, bem e 
beleza. 

O artigo 53.º (n.º 1 e 2) garante a todos a liberdade de 
consciência e de religião, que inclui, entre outras coisas, 
a “liberdade de professar ou aceitar uma religião por es-
colha pessoal, bem como de manifestar tal religião, quer 
individual ou colectivamente, pública ou privadamente, 
através do culto, da oração, da participação em cerimó-
nias, da celebração de ritos ou do ensino”.

Nos termos do artigo 53.º (n.º 3): “Os pais têm o direito de 
assegurar aos seus filhos uma educação moral e religiosa 
e um ensino de acordo com as suas convicções”. O artigo 
53.º (n.º 5) declara que “a liberdade de expressão pública 
da religião só pode ser limitada através de estatuto e ape-
nas quando tal for necessário para a defesa da segurança 
do Estado, da ordem pública, da saúde, da moral ou das 
liberdades e direitos de outrem”.

O artigo 196.º do Código Penal protege os crentes de 
ofensas contra os seus sentimentos religiosos.3

A Comunidade Polaco-Lituana foi o primeiro Estado na 
Europa a conceder tolerância religiosa numa lei conheci-
da como a Confederação ou Pacto de Varsóvia de 1573.4 
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Em 2019, o Governo polaco juntou-se a outros países 
para estabelecer o Dia Internacional em Comemoração 
das Vítimas de Actos de Violência Baseados na Religião 
ou Crença sob a égide das Nações Unidas.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Segundo o Gabinete Central de Estatística da Polónia, 
mais de nove em cada 10 residentes na Polónia com 16 
anos ou mais declararam ser membros de uma religião. A 
religião maioritária é o Cristianismo, na sua maioria mem-
bros da Igreja Católica (92%). Cerca de 6% da popula-
ção não pertence a nenhuma religião ou não respondeu. 
Existem comunidades cristãs mais pequenas: ortodoxos, 
protestantes e outros. Os crentes de outras religiões são 
poucos, mas alguns têm uma longa ligação histórica com 
o país, como os judeus polacos e os tártaros muçulmanos 
polacos.6 Por esta razão, os incidentes descritos abai-
xo dizem respeito principalmente à Igreja Católica e aos 
seus membros. 

Durante o período em análise, a Polónia assistiu a um 
aumento dos crimes de ódio por preconceito religioso. Os 
últimos dados do Gabinete das Instituições Democráticas 
e Direitos Humanos (ODIHR) da Organização para a Se-
gurança e Cooperação na Europa registaram 972 crimes 
de ódio na Polónia em 2019 (432 foram processados e 
597 condenados), 1.117 em 2018 (397 foram processa-
dos e 315 condenados), em comparação com 886 casos 
em 2017 e apenas 251 casos em 2010.7

No que diz respeito à motivação do preconceito, a base 
de dados do ODIHR para 2019 registou 136 casos con-
tra judeus e interesses judeus, 37 contra muçulmanos e 
70 contra outros (incluindo 59 contra cristãos).8 Em 2018, 
houve 197 crimes de ódio envolvendo judeus e interesses 
judaicos, 62 contra muçulmanos e 20 contra outros (in-
cluindo um número não especificado de cristãos).9 Outras 
fontes relataram 39 casos especificados contra cristãos 
(35 ataques a bens e quatro agressões físicas).10

Os dados acima referidos baseiam-se em estatísticas po-
liciais. O Laboratório da Liberdade Religiosa registou até 
72 casos, dos quais 54 foram classificados como delitos 
graves.11 Outras fontes, incluindo relatórios dos meios de 
comunicação social, confirmam a tendência de crimes de 
ódio contra cristãos.12 

Houve oito casos de agressões físicas, incluindo um caso 
em Janeiro de 2019 em que um sacerdote foi espancado 

e assaltado em Sandomierz.13 Em Abril, um homem idoso 
confundido com um sacerdote foi assassinado na Paró-
quia de Santo Agostinho em Varsóvia, enquanto a vítima 
pretendida foi ferida ao tentar ajudá-lo.14 Em Junho, um 
homem que empunhava um machado atacou o altar de 
uma igreja na cidade de Rypin durante a Missa.15 Também 
em Junho, um homem apunhalou um sacerdote na Igreja 
Nossa Senhora de Ostrów Tumski em Wrocław. A vítima 
foi hospitalizada e sobreviveu apesar de muito ferida.16 No 
final de Julho, três homens insultaram e atacaram fisica-
mente um sacerdote e dois colaboradores da Basílica de 
S. João Baptista de Szczecin.17 Em Julho, quatro vândalos 
atacaram um sacerdote no gabinete paroquial da Igreja 
do Sagrado Coração de Jesus, em Turek. O sacerdote foi 
insultado e espancado. Os atacantes só abandonaram o 
gabinete paroquial depois de a polícia ter intervindo.18 Em 
Setembro, um sacerdote que ia visitar os doentes com o 
Santíssimo Sacramento, em Częstochowa, foi insultado 
e agredido no rosto. Transeuntes vieram em seu auxílio 
e chamaram a polícia.19 Em Novembro, três jovens de 14 
anos atacaram um sacerdote que saía da Igreja de São 
Nicolau, em Mosin, após a Missa do fim do dia.20

Em 2019, os danos e profanação de edifícios e símbolos 
religiosos foram outra fonte de preocupação. Em Maio, 
alguém atirou tinta sobre um monumento em homenagem 
ao Papa João Paulo II e ao presidente dos EUA, Ronald 
Reagan, em Gdańsk, no Parque Ronald Reagan.21 Tam-
bém em Maio, um desconhecido invadiu uma igreja em 
Kwidzyń e espezinhou a cruz.22 Em Julho, uma mulher 
partiu uma janela de vidro na entrada da igreja em Suchy 
Las e danificou objectos sagrados, incluindo o altar.23 Em 
Setembro, houve um ataque de fogo posto contra uma 
igreja evangélica do séc. XIV em Biskupiec.24 Em Dezem-
bro, alguém partiu a porta de entrada da igreja em Jenin 
no dia de Natal, destruindo cruzes e tentando incendiar o 
edifício.25

Em 2019, relatórios da comunicação social evidenciaram 
um recrudescimento de crimes de ódio em que grupos de 
apoiantes LGBT perturbaram as celebrações religiosas, 
atacaram bens e ofenderam os sentimentos religiosos. 
Em Abril de 2019, activistas em Płock perturbaram uma 
Missa,26 enquanto em Setembro manifestantes interrom-
peram uma Missa em Świdnica Catedral gritando slogans 
e agitando uma bandeira arco-íris.27 Durante os eventos 
do Orgulho Gay, um grupo LGBT parodiou publicamente a 
Procissão do Corpo de Cristo (Gdansk, Maio de 2019)28 e 
a Missa Católica (Varsóvia, Junho de 2019).29 Em Agosto, 
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durante os concursos Ms. Lesbian Poland e Mr. Gay Po-
land de 2019, uma drag queen simulou cortar a garganta 
de um boneco insuflável com uma máscara do Arcebispo 
Marek Jędraszewski, de Cracóvia.30

Os Cristãos não foram o único grupo religioso a sofrer 
crimes de ódio baseados nas suas crenças religiosas. Em 
Julho de 2019, um desconhecido pintou slogans anti-se-
mitas nas paredes do antigo cemitério judeu de Tarnów.31 
Em Outubro, foi pintada uma suástica e foram rabiscados 
slogans anti-semitas na parede do antigo gueto judeu de 
Cracóvia.32 O Centro Simon Wiesenthal, embora mencio-
nando casos de discurso de ódio33 na sua avaliação de 
2019, não relatou quaisquer casos de ataques violentos 
contra judeus na Polónia. O Rabino-Chefe da Polónia, 
Michael Schudrich, reconheceu que ocorreram alguns 
incidentes, mas reconheceu que a Polónia proporciona 
um ambiente não violento para os Judeus. Ainda assim, 
acrescentou que as redes sociais são agora “um intensifi-
cador do ódio” contra as minorias.34

Houve muito poucos incidentes contra muçulmanos em 
2019. Em Agosto, uma mulher muçulmana com um hijab 
que passeava um bebé foi insultada e ameaçada em Rzes-
zów.35 Em Outubro, homens desconhecidos tentaram tirar 
o véu islâmico a uma mulher muçulmana num eléctrico de 
Cracóvia.36 Em Novembro, a Agência de Segurança Inter-
na deteve duas pessoas suspeitas de planearem ataques 
contra muçulmanos que viviam na Polónia.37

A Igreja Católica celebra um Dia do Islão juntamente com 
o Conselho Conjunto de Católicos e Muçulmanos, bem 
como um Dia do Judaísmo com o Conselho Polaco de 
Cristãos e Judeus. Em Outubro de 2019 foi organizada 
uma oração inter-religiosa pela paz por iniciativa da Igreja 
Católica.38

Até 15 de Outubro de 2020, o número de crimes de ódio 
contra cristãos aumentou até uma centena, como relata-
do por várias organizações.39 Em Janeiro, um sacerdote 
foi atacado em Brodnica com um taco de basebol e fo-
ram-lhe roubados 20 euros.40 Em Março, um sacerdote foi 
atacado em Górne Wymiary, espancado e roubaram-lhe 
300 euros, um portátil e um telefone.41 Também em Mar-
ço, um sacerdote em Brenna foi espancado, amarrado e 
assaltado.42 Em Outubro, um sacerdote de 70 anos, víti-
ma de tentativa de assalto na estação ferroviária de Nysa, 
foi atingido na cabeça, rosto e pescoço.43 

Foram relatados outros sete ataques violentos. Em Janei-
ro, alguém disparou contra quatro sacerdotes e acólitos 

da Paróquia da Sagrada Família, em Rzeszów, durante a 
tradicional bênção de Natal das casas dos paroquianos. 
Ninguém ficou ferido.44 Em Fevereiro, um homem de 32 
anos espancou e pontapeou gravemente um sacerdote 
na Igreja Paroquial de St. Ursula em Łódź.45 Em Abril, 
dois homens atacaram um sacerdote durante confissões 
na Igreja de Nossa Senhora de Kobibór, agredindo-o no 
rosto e no corpo.46

Em Maio, um homem com uma faca entrou no presbitério 
da Basílica do Santo Sepulcro em Miechów e, durante o 
incidente, ameaçou matar dois sacerdotes, exigiu dinhei-
ro e destruiu decorações de parede. Em três incidentes 
anteriores, perturbou a Missa, gritando insultos tanto ao 
sacerdote como à congregação.47 Também em Maio, 
um homem interrompeu um serviço religioso em várias 
ocasiões, profanando a Igreja de Nossa Senhora do Es-
capulário, em Dąbrowa Tarnowska. Também insultou o 
sacerdote, seguindo-o para o presbitério e gritando-lhe 
“pedófilo”.48 Em Outubro, um sacerdote foi severamente 
espancado no presbitério de uma igreja em Działoszyn. 
Um homem que tentou defendê-lo também sofreu feri-
mentos.49

Os ataques têm também vindo de vários grupos organi-
zados. A 22 de Outubro de 2020, o Tribunal Constitucio-
nal polaco declarou inconstitucional a lei sobre o aborto 
em caso de defeitos no feto.50 Esta decisão desencadeou 
uma série de ataques contra igrejas e cristãos por parte 
de apoiantes do aborto, apesar de a Igreja não ter partici-
pado no processo. 

A reacção à decisão assumiu formas violentas, incluin-
do insultos, ataques a igrejas, vandalismo, profanações e 
perturbações maliciosas dos serviços religiosos em toda 
a Polónia. Em Outubro, os participantes nos protestos em 
Szczecinek a favor do aborto sem restrições cercaram, in-
sultaram e detiveram durante algum tempo um sacerdote 
que ia com o Santíssimo Sacramento visitar uma pessoa 
doente.51 Em Outubro, os apoiantes do aborto atacaram, 
insultaram e espancaram um sacerdote em Myślibórz.52 
No mesmo mês, militantes pró-aborto atacaram com tacos 
um grupo de católicos que rezava em torno da estátua de 
João Paulo II, em Wołomin. Algumas das vítimas sofreram 
ferimentos na cabeça e outras ferimentos graves.53

Em 2020, apoiantes dos direitos LGBT também estiveram 
envolvidos em ataques contra os Cristãos. Em Março, 
fiéis foram agredidos durante a Missa na Igreja de São 
Padre Pio, em Varsóvia;54 em Julho, uma bandeira arco-
-íris foi exposta na escultura de Jesus na Igreja da Santa 
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Cruz, em Varsóvia;55 em Outubro, a Igreja da Santa Cruz 
foi novamente vandalizada com slogans e um arco-íris 
pintado na fachada.56 

Em 2020 foram relatados muito poucos incidentes deste 
tipo relativos a judeus (excepto em certos casos de graffiti 
anti-semitas) e praticamente nenhum envolvendo muçul-
manos.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não se esperam grandes alterações na legislação sobre 
liberdade religiosa nos próximos anos (as próximas elei-
ções parlamentares na Polónia estão agendadas para 
2023). Apesar das preocupações com um aumento dos 

crimes de ódio, as perspectivas para a liberdade religiosa 
continuam a ser positivas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Em Portugal, a Constituição1 garante a liberdade religio-
sa. O artigo 41.º (n.º 2) afirma: “Ninguém pode ser per-
seguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou 
deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática 
religiosa.” A objecção de consciência é garantida por lei 
(artigo 41.º, n.º 6).

Segundo o artigo 41.º (n.º 4): “As igrejas e outras comuni-
dades religiosas estão separadas do Estado e são livres 
na sua organização e no exercício das suas funções e do 
culto.”

O artigo 41.º (n.º 5) garante igualmente “a liberdade de 
ensino de qualquer religião praticado no âmbito da respe-
tiva confissão, bem como a utilização de meios de comu-
nicação social próprios para o prosseguimento das suas 
atividades.”

Segundo o artigo 43.º (n.º 2): “O Estado não pode progra-
mar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes 
filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas.” 
O n.º 3 do mesmo artigo afirma: “O ensino público não 
será confessional.”

O artigo 51.º (n.º 3) proíbe os partidos políticos de “usar 
denominação que contenha expressões diretamente rela-
cionadas com quaisquer religiões ou igrejas, bem como 
emblemas confundíveis com símbolos nacionais ou reli-
giosos”.

A Constituição também obriga a que os sindicatos sejam 
“independentes do patronato, do Estado, das confissões 
religiosas” (artigo 55.º, n.º 4).

Finalmente, o artigo 59.º (n.º 1) protege os direitos dos 
trabalhadores “sem distinção de idade, sexo, raça, cida-
dania, território de origem, religião, convicções políticas 
ou ideológicas”.

As relações entre a República Portuguesa e a Santa Sé 
são regulamentadas pela Concordata de 18 de Maio 
de 2004.2 As relações com as outras confissões religio-
sas são regidas pela Lei da Liberdade Religiosa (Lei n.º 
16/2001 de 22 de Junho), que prevê a possibilidade de o 
Estado realizar diferentes acordos com as Igrejas e comu-
nidades religiosas que actuem em Portugal (artigo 45.º).3

De acordo com a legislação acima referida, os grupos re-
ligiosos minoritários em Portugal podem, tal como a Igreja 
Católica, celebrar casamentos religiosos com os mesmos 
efeitos que um casamento civil (artigo 19.º, n.º 1). A as-
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sistência espiritual e religiosa nas forças armadas e nas 
forças de segurança, nas prisões e nos hospitais públicos 
é também garantida por esta lei (artigo 13.º, n.º 1).

Em certas situações, os grupos religiosos podem obter al-
guns benefícios fiscais. Os contribuintes podem optar por 
encaminhar 0,5% dos seus impostos a um grupo religio-
so registado.4 Embora nenhuma Igreja ou religião sejam 
financiadas pelo Estado, este pode apoiar a construção 
de igrejas (e, ocasionalmente, de templos não católicos), 
bem como obras sociais e de assistência social.

Ao abrigo do artigo 52.º da Lei n.º 16/2001, foi criada uma 
Comissão da Liberdade Religiosa (CLR) como órgão con-
sultivo independente, tanto para o Parlamento como para 
o Governo, para controlar a aplicação da própria lei.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
No período em análise, foram reportados alguns inciden-
tes em Portugal envolvendo grupos religiosos e lugares 
de culto. Alguns temas relacionados com a liberdade re-
ligiosa também ganharam destaque na comunicação so-
cial portuguesa. 

Em Setembro de 2018, a Igreja de São Sebastião, em 
Cem Soldos, Tomar, foi utilizada indevidamente para um 
concerto rock que provocou críticas e levou a uma reac-
ção oficial da Diocese.5

Vários locais de culto foram também vandalizados. Em 
Dezembro de 2018, o presépio de São João da Madeira 
foi danificado.6 Em Junho de 2019, a imagem de Nossa 
Senhora de Fátima na Igreja Paroquial de Campo Maior 
foi vandalizada. Actos deste tipo continuam a acontecer 
em Campo Maior.7 Em Julho de 2019, quatro das 14 ca-
pelas da Via Sacra entre Aljustrel e Cova da Iria foram 
pintadas de amarelo e desfiguradas com palavras obsce-
nas.8 Em Novembro de 2019, o nicho de Nossa Senhora 
da Graça, em Lagoa, Açores, foi queimado.9

Em Setembro de 2019, a Irmã Maria Antónia Guerra, de 
61 anos, foi assassinada em São João da Madeira, o que 
provocou grande indignação. Conhecida como “a freira 
radical” por conduzir uma mota e pelo seu trabalho com 
os mais desfavorecidos, foi morta e violada por um ex-
-condenado.10 O Bispo do Porto, D. Manuel Linda, criticou 
o sistema judicial português por falhar miseravelmente 
neste caso.11 A Conferência dos Institutos Religiosos de 
Portugal (CIRP) emitiu uma declaração a condenar a mor-
te “inesperada e violenta” da irmã, membro da Congre-

gação das Servas de Maria Ministras dos Enfermos.12 A 
Comissão Nacional de Justiça e Paz expressou também 
o seu pesar e consternação pela notícia da morte violenta 
da Irmã, bem como o “silêncio doloroso” em torno do caso 
e as ineficiências do sistema de justiça que facilitaram o 
crime.13 O culpado foi julgado e condenado a 25 anos de 
prisão, a pena máxima nos termos da lei portuguesa.14

Várias questões têm criado tensões nas relações entre 
grupos religiosos, organizações da sociedade civil e as 
autoridades, a vários níveis. 

Em Outubro de 2018, o património da Fábrica da Igreja 
Paroquial de Paço de Sousa, em Penafiel, recebeu uma 
factura fiscal de imposto municipal adicional sobre bens 
imóveis (IMI), normalmente aplicada aos bens de luxo, 
depois de as autoridades terem acrescentado na sua es-
timativa as salas de catecismo e a casa paroquial às 12 
casas para os pobres construídas pelo pároco. Este é um 
dos vários casos deste tipo que ocorreram ao longo dos 
últimos anos.15

Em Dezembro de 2018, a Associação República e Laici-
dade criticou a RTP por dar um “privilégio incompatível 
com a laicidade do serviço público” à Igreja Católica com 
a transmissão em horário nobre da mensagem de Natal 
do Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.16 
Numa carta dirigida à ministra da Cultura, esta associa-
ção sem fins lucrativos afirmou que outros programas po-
deriam ter transmitido a mesma mensagem. De acordo 
com a associação, a RTP, que “é obrigada” a respeitar a 
natureza secular do Estado e do serviço público, “deve 
terminar” a difusão de mensagens fora do espaço destes 
programas.17

Em Janeiro de 2019, a Associação Ateísta Portuguesa 
(AAP) repudiou a deslocação do presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, à Jornada Mundial da Juven-
tude, no Panamá, considerando-a “um grave atentado à 
neutralidade religiosa do Estado laico”.18 Em comunicado, 
a associação refere que considerou a viagem como oficial 
e que, “se for este o caso, merece a maior desaprovação, 
pois foi feita em nome do país”.19

Em Abril de 2019, a Arquidiocese de Braga alegou prejuí-
zo num acordo com o município para a construção de um 
bairro social em terrenos reconhecidamente pertencentes 
à Arquidiocese de Braga. Para compensar a arquidiocese 
pelos danos sofridos, a Câmara concordou em ceder um 
outro terreno de menor valor, mas isso nunca chegou a 
concretizar-se.20

PORTUGAL



632  | ACN - Aid to the Church in Need

PO
RT

UG
AL Em Junho de 2019, decorreu em Lisboa o Congresso de 

Testemunhas de Jeová com 60 mil participantes, mais de 
5.300 delegados internacionais de 46 países e que foi um 
marco muito importante na história da liberdade religiosa 
em Portugal, segundo Pedro Candeias, director de comu-
nicação da filial portuguesa da Associação das Testemu-
nhas de Jeová.21

Também em Junho, na sequência do fim dos contratos de 
associação com o Estado, o colégio jesuíta da Imaculada 
Conceição, em Cernache, Coimbra, foi forçado a fechar 
portas, assim como muitos outros estabelecimentos de 
ensino privados directamente ligados à Igreja Católica.22

Em Julho de 2019, a Comissão da Liberdade Religiosa 
propôs ao Instituto Nacional de Estatística que sejam in-
cluídas em futuros censos, as opções budista, hindu e 
testemunha de Jeová, assim como a categoria “crente 
sem religião”. Vera Jardim, presidente da Comissão da Li-
berdade Religiosa, afirmou que se devia procurar conhe-
cer em mais detalhe o fenómeno religioso em Portugal.23

Em Novembro de 2019, o Observatório para a Liberdade 
Religiosa publicou um comunicado em que são referidas 
três situações de possível atropelo à liberdade religiosa.24 
É o caso de uma atleta muçulmana que terá sido proibi-
da de realizar a sua prática desportiva por causa da utili-
zação do véu islâmico ou hijab, sem que este signifique 
um qualquer constrangimento técnico-desportivo. Para o 
Observatório, isto atenta contra os princípios da liberdade 
religiosa. O segundo caso refere-se à frequência da dis-
ciplina de Educação Moral Religiosa e Católica no centro 
escolar de Torrados. Foi alegado que a inscrição nesta 
disciplina, e depois a não participação nas aulas, teria ex-
cluído os alunos de serviços relacionados com a Igreja, 
tais como catequese, baptismos, primeira comunhão e 
outras celebrações católicas. Numa declaração, a Dioce-
se do Porto rejeitou a alegação dizendo que “não reflecte 
qualquer orientação da Igreja. A informação está errada 
e a legislação da Igreja não o permite”.25 O terceiro caso 
tem a ver com a queixa de uma professora de uma esco-
la pública em São Vicente, Madeira, que receava que o 
seu desempenho profissional tivesse sido avaliado nega-
tivamente depois de se recusar a participar num encontro 
com o Bispo do Funchal organizado pela escola para os 
alunos, porque pensou que o encontro era de natureza 
religiosa. O Observatório afirmou que se tratava de uma 
pessoa a quem foi recusado o direito de não ter religião.26

Ainda em Novembro, houve um debate televisivo sobre 
a temática da informação e programação religiosa no ca-

nal público de televisão.27 Segundo Vera Jardim, presi-
dente da Comissão da Liberdade Religiosa, é assinalável 
o papel da RTP na distribuição “dos tempos de antena 
pelas várias religiões, e a forma como estão organizados 
e como são aceites tem contribuído, para o bom entendi-
mento que existe em Portugal em matéria de convivência 
entre crentes”. No entanto, existem sectores da socieda-
de que contestam o apoio que o Estado confere às diver-
sas religiões através dos programas na RTP. O episódio 
em que a jornalista Dina Aguiar se despediu dos teles-
pectadores do programa Portugal em Directo com um 
“até amanhã, se Deus quiser” foi também abordado neste 
mesmo debate, em resposta a um telespectador que se 
manifestou “incomodado” com a expressão usada.28

Em Janeiro de 2020, o Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras (SEF) deteve três pastores evangélicos de nacio-
nalidade brasileira na Amadora suspeitos de tráfico de 
pessoas, por terem alojado cerca de três dezenas de 
compatriotas, entre eles algumas crianças, em armazéns 
com condições precárias. A maioria estava em situação 
irregular e era forçada a doar o dízimo do seu ordenado 
à Igreja.29

A 8 de Janeiro de 2020, o sino da pequena capela do San-
tuário de Nossa Senhora do Viso, em Celorico de Basto, 
foi roubado.30 Em Junho de 2020, a imagem do Imacula-
do Coração de Maria foi furtada do nicho no exterior da 
Igreja de Nossa Senhora de Lurdes, em Montes Claros, 
Coimbra.31

Em Maio de 2020, uma das consequências da pandemia 
do coronavírus foi a limitação de actividades no espaço 
público, nomeadamente celebrações religiosas. Isso ori-
ginou algumas críticas.32

Em Junho de 2020, a estátua do Padre António Vieira, em 
Lisboa, foi vandalizada numa altura em que se registaram 
protestos anti-racistas em diversos países, incluindo Por-
tugal, motivados pela morte de George Floyd nos Estados 
Unidos. O jesuíta português foi um defensor dos povos 
indígenas no Brasil do séc. XVII.33

Ainda em Junho, o presidente da República Portuguesa 
defendeu a necessidade de respeitar a dimensão pública 
da liberdade religiosa, além da individual. No Dia Nacio-
nal da Liberdade Religiosa e do Diálogo Inter-religioso, o 
chefe de Estado assinalou que “o diálogo entre religiões é 
expressão da liberdade religiosa, mas é também a tradu-
ção da cultura, de uma das vertentes da cultura”.34

Em Outubro de 2020, a Associação de Juristas Católicos 
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(AJC) afirmou temer que a “indiferença perante injustifica-
das restrições de liberdades fundamentais” para comba-
ter a pandemia de covid-19 contribua para a desvaloriza-
ção da liberdade religiosa.35

Em Novembro de 2020, um homem interrompeu a Mis-
sa na Igreja da Sagrada Família, no Entroncamento, que 
estava a ser transmitida online. O homem subiu ao altar 
e disse ao microfone: “Vocês têm que sair de África. Não 
queremos Cristianismo em África. Queremos construir a 
nossa África.” 36

Em Janeiro de 2021, a Assembleia da República aprovou 
um diploma segundo o qual deixa de ser punida a “ante-
cipação da morte medicamente assistida” em certas cir-
cunstâncias. A aprovação da eutanásia, como vulgarmen-
te esta questão é referida, foi possível com o concurso de 
uma maioria de deputados. A eutanásia foi aprovada com 
136 votos a favor, 78 contra e quatro abstenções.37

No mesmo dia em que a eutanásia foi aprovada no Par-
lamento, o Conselho Permanente da Conferência Epis-
copal Portuguesa publicou um comunicado em que fala 
em “retrocesso cultural sem precedentes”, e sugere ao 
presidente da República que recorra ao Tribunal Consti-
tucional.38

A 15 de Março de 2021, na sequência de um pedido de 
parecer do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o Tri-

bunal Constitucional rejeitou a lei que descriminalizou a 
morte medicamente assistida, com o fundamento de que 
incluía demasiados termos imprecisos. Isto deixou em 
aberto a possibilidade de reintroduzir outra versão desta 
lei no futuro.39

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período em análise não se registaram casos significa-
tivos de discriminação por motivos religiosos nem abusos 
da liberdade religiosa que pudessem ser imputáveis ao 
Estado ou a outras entidades governamentais. Contudo, 
algumas igrejas sofreram roubos e actos de vandalismo, 
e uma religiosa foi vítima de um assassinato brutal. Além 
disso, certos fenómenos nas sociedades ocidentais che-
garam a Portugal, nomeadamente a progressiva margi-
nalização da religião na vida pública e a legalização de 
certas práticas, como a eutanásia, que são contrárias 
aos princípios de várias religiões. Resta saber se estas 
tendências vão continuar a ser observadas. Não se es-
pera que outras grandes tensões sociais, económicas ou 
políticas venham a afectar as perspectivas de liberdade 
religiosa num futuro próximo.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O Catar é uma monarquia hereditária governada pelos 
Emires da dinastia Al Thani. O país é muito rico em gás 
natural e petróleo e é, por isso, em termos de rendimento 
per capita, um dos países mais ricos do mundo. Todos 
os cidadãos são muçulmanos, mas representam apenas 
10% da população residente, sendo os restantes maio-
ritariamente estrangeiros e trabalhadores convidados. A 
forma de Islamismo sunita wahabi predomina e os xiitas 
são a minoria. 

A maior parte dos residentes estrangeiros são muçulma-
nos (sunitas ou xiitas), mas há também um número con-
siderável de cristãos, hindus e budistas. A Igreja Católica 
local calcula que o número de católicos chegue aos 300 
mil. Outros grupos cristãos, como por exemplo anglicanos 
e ortodoxos, são menos de 5% dos não cidadãos.1

As oito denominações cristãs registadas2 estão autoriza-
das a prestar culto em grupo numa área disponibilizada 
pelo Governo nos arredores de Doha, num terreno doado 
pelo Emir. Antes de esta área ter sido criada, os Católicos 
costumavam rezar e prestar culto em “capelas” improvisa-
das, em casas privadas e, num caso, numa escola.

Em 1995 foi concedida liberdade de culto. Essa liberdade 
está limitada às religiões abraâmicas apenas, ou seja, o 
Judaísmo, o Cristianismo e o Islamismo. As religiões não 
abraâmicas não se podem registar para estabelecerem 
locais de culto.

De acordo com o artigo 1.º da Constituição:3 “O Catar é 
um Estado árabe, soberano e independente. A sua reli-
gião é o Islamismo e a lei islâmica é a principal fonte de 
toda a legislação.” O artigo 35.º afirma que “as pessoas 
são iguais perante a lei. Não haverá discriminação de 
pessoas por causa do sexo, raça, língua ou religião.” O 
artigo 50.º afirma o seguinte: “A liberdade de culto é ga-
rantida para todos, de acordo com a lei e os requisitos 
para proteger a ordem pública e a moral pública.” Contu-
do, os cidadãos do Catar não podem converter-se a outra 
religião. As pessoas que deixam o Islamismo fazem-no 
com grande risco e têm de esconder as suas novas cren-
ças religiosas. De acordo com a organização cristã Open 
Doors, “[os apóstatas] correm o risco de serem ostraci-
zados pelas suas famílias e comunidades, de sofrerem 
violência física ou mesmo de homicídio de honra se a sua 
fé for descoberta”.4  Os Muçulmanos do Catar que se con-
vertem ao Cristianismo fazem-no principalmente no es-
trangeiro e nunca regressam por medo da sua segurança. 
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A “Lei n.º 11 de 2004 que publica o Código Penal” (nome 
completo da lei)5 incorpora punições tradicionais prescri-
tas pela lei islâmica, que penaliza vários delitos, incluindo 
a apostasia.6 Estipula: “As disposições da sharia islâmica 
são aplicáveis às seguintes infracções quando o arguido 
ou o queixoso for muçulmano”: 

1. Ofensas ao Dogma/Alcorão (ofensas hudûd) relaciona-
das com roubo, banditismo, adultério, difamação, consu-
mo de álcool e apostasia.

2. Ofensas de retribuição (qisas) e dinheiro de sangue 
(diya).

Embora a apostasia seja um dos delitos sujeitos à pena 
de morte, o Catar não impõe qualquer pena por este delito 
desde a sua independência, em 1971. 7

O artigo 257.º do Código Penal criminaliza a proselitismo. 
Quem «estabelecer, organizar ou dirigir uma assembleia, 
associação, organização ou ramo destinado a opor-se ou 
desafiar os fundamentos e os princípios do Islamismo, ou 
invocar, ou favorecer ou promover outra religião, culto ou 
conceito será punido com prisão por um período não su-
perior a 10 anos”.8

O artigo 58.º da Lei da Família9 estabelece que uma mu-
lher “deve cuidar e obedecer” ao seu marido, enquanto 
ele tem “de cuidar dela e dos seus bens”. Nos termos do 
artigo 69.º, uma mulher “desobediente” arrisca-se a per-
der a sua manutenção financeira. Ela é considerada “de-
sobediente” se “se recusar a entregar-se ao marido ou 
a mudar-se para o lar conjugal sem motivo legítimo”. O 
mesmo acontece se ela viajar ou trabalhar “sem a sua 
autorização [...] a menos que ele abuse do seu direito ao 
impedi-la de trabalhar”.10

O artigo 256.º do Código Penal criminaliza a blasfémia, 
incluindo o insulto a “Alá”.11 Embora oficialmente a difama-
ção ou profanação de qualquer uma das três fés abraâmi-
cas seja punível até sete anos de prisão, esta norma não 
foi aplicada.12

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
De acordo com o Gabinete para a Liberdade Religiosa 
Internacional dos EUA, um pastor cristão evangélico que 
falava árabe foi deportado em Junho de 2018. Foi acusa-
do de dirigir um local de culto não autorizado e de fazer 
proselitismo.13

O anti-semitismo no Catar continua a ser uma questão im-

portante nos círculos religiosos, nos meios de comunica-
ção e nos livros escolares.14 Supostamente, os livros es-
colares ensinam que os “infiéis” não muçulmanos, como 
por exemplo os Judeus, são “combatentes” e que Deus 
mandatou os Muçulmanos para os combater, excepto em 
circunstâncias atenuantes quando eles têm imunidade 
diplomática, pagam um imposto especial associado ao 
estatuto de cidadão de segunda classe, ou têm um pacto 
formal para deixar de lutar com os Muçulmanos”.15 Ma-
terial anti-semita foi promovido na Feira Internacional do 
Livro de Doha, tendo surgido meia dúzia de títulos no 
evento de Dezembro de 2018.16 De acordo com a Liga 
Anti-Difamação, a Embaixada dos EUA tomou medidas 
imediatas, contactando o Governo do Catar, que decidiu 
retirar alguns dos livros.17

Em Maio de 2019, um vídeo foi colocado num post pela 
Al Jazeera Arabic afirmando que Israel era o maior “ven-
cedor” do Holocausto e que o sionismo “foi beber direc-
tamente ao espírito nazi” e que “algumas pessoas acre-
ditam que Hitler apoiava o sionismo”. Após mais de um 
milhão de visualizações, e na sequência de protestos, o 
vídeo foi retirado.18

No mesmo mês, a Al Jazeera English também lançou um 
vídeo sobre o Holocausto, mas com uma abordagem com-
pletamente diferente. No Dia da Memória do Holocausto, 
a emissora publicou uma entrevista com um sobrevivente 
do Holocausto de 94 anos que falou sobre o campo de 
concentração de Auschwitz.19 O programa também subli-
nhou o facto de haver um aumento de 13% nos ataques 
anti-semitas em todo o mundo. As discrepâncias entre as 
versões inglesa e árabe causaram uma reacção negativa. 
Na sequência de protestos, o vídeo publicado pela Al Ja-
zeera Arabic foi retirado.

Durante um debate na Al-Araby TV, em Junho de 2019, 
Ahmad Zayed, professor de direito da sharia na Univer-
sidade do Catar, foi questionado se a sharia permite aos 
Cristãos concorrer a um cargo e governar muçulmanos. 
Ele respondeu que, segundo a sharia, os Cristãos podem 
candidatar-se a cargos públicos, mas os Muçulmanos não 
devem votar neles “uma vez que a sharia diz que o gover-
nante deve ser um muçulmano”.20

Em Julho de 2019, o Catar, juntamente com outros países 
muçulmanos, assinou uma carta de apoio à China pelo 
seu registo de direitos humanos, particularmente no que 
diz respeito aos muçulmanos uigure. Mas um mês mais 
tarde, o país decidiu retirar o seu apoio e permanecer 
neutro nesta matéria.21

QATAR
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Em Agosto de 2019 foi organizada uma campanha a favor 
de Ablikim Yusuf, um activista uigure. Tinha sido deporta-
do da Bósnia e Herzegovina, onde planeava pedir asilo na 
Alemanha, e foi detido no aeroporto de Doha sob ameaça 
de repatriação para a China.22 Após pressão internacio-
nal, Yusuf encontrou refúgio nos Estados Unidos.23

Após o surto da COVID-19 em Março de 2020, as auto-
ridades do Catar fecharam todos os locais de culto.24 O 
Ministério da Awqaf e dos Assuntos Islâmicos acabou por 
autorizar a reabertura de mesquitas a partir do dia 15 de 
Junho. Algumas restrições permaneceram em vigor, com 
os serviços religiosos regulares a serem retomados em 
Setembro de 2020.25

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O Catar continua a ser um país muçulmano altamente 
conservador com restrições e constrangimentos à liberda-
de religiosa, tanto a nível do Estado como da sociedade. 
Os membros estrangeiros de grupos religiosos não mu-

çulmanos registados, contudo, conseguem prestar culto 
sem interferência. O culto por parte de membros de gru-
pos não registados é tolerado. 

Graças à sua riqueza, o emirado é capaz de exercer uma 
crescente influência internacional através de patrocínios 
desportivos. Está também a utilizar o seu poder de per-
suação em assuntos religiosos em países em desenvol-
vimento, algo que tem suscitado preocupação em alguns 
quadrantes. Juntamente com a Turquia, o Catar tem sido 
acusado de financiar a Irmandade Muçulmana e mesmo 
grupos terroristas, uma acusação que o Governo nega.26

Apesar de alguns movimentos recentes de aproxima-
ção, a crise política e diplomática que eclodiu em Junho 
de 2017 com uma coligação de países árabes (liderada 
pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos, e 
incluindo o Barém e o Egipto) ainda mantinha o Catar iso-
lado na altura em que escrevemos. O Catar tolera os não 
muçulmanos e o culto não muçulmano, mas ainda fica 
aquém da plena liberdade religiosa. As perspectivas de 
melhoria nesta área continuam a ser escassas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 32.º (n.º 1-4) da Constituição do Quénia1 consa-
gra os direitos relativos à liberdade de consciência, reli-
gião, crença e opinião. Todos os cidadãos são autoriza-
dos a prestar culto, praticar a sua fé, ensinar ou seguir as 
suas crenças, o que inclui terem um dia de culto segundo 
a sua fé. A discriminação pessoal ou profissional e a coer-
ção devido à religião são proibidas.

O Quénia passou por um debate muito animado sobre os 
aspectos legais da liberdade religiosa. Durante o período 
em análise, o país presenciou alguns aspectos contencio-
sos que surgiram em relação à liberdade religiosa e à sua 
regulamentação legislativa. O Professor Githu Muigai, 
antigo procurador-geral do Quénia (2011-2018), desem-
penhou um papel importante nestas controvérsias desde 
2016.

No início de 2016, o Professor Muigai anunciou que se-
riam acrescentadas novas disposições à Lei das Socie-
dades Religiosas de 2015. O novo regulamento destina-
va-se a exercer um controlo mais rígido sobre os grupos 
religiosos. Os pregadores ou líderes religiosos seriam 
obrigados a apresentar credenciais académicas.2 O pre-

sidente queniano Uhuru Kenyatta decidiu retirar o regula-
mento proposto umas semanas mais tarde, após queixas 
de certos grupos e um encontro com líderes religiosos.3 

Assim, actualmente, a nova Lei das Sociedades Religio-
sas continua a aguardar.

O grupo Ateus no Quénia, um grupo de defesa dos ateus 
e agnósticos, foi registado pela primeira vez em Fevereiro 
de 2016, mas foi suspenso dois meses depois pela Pro-
curadoria-Geral da República, depois de esta última ter 
recebido queixas do público relativamente às suas acti-
vidades e declarações. O grupo contestou a sua suspen-
são, apresentando um processo no Supremo Tribunal do 
Quénia, que anulou o cancelamento do seu registo em 
Janeiro de 2018.4 A partir daí, o grupo exigiu a demissão 
do procurador-geral, que acabou por abandonar o cargo 
em Fevereiro de 2018 por razões desconhecidas.5

O regulamento sobre o direito das mulheres muçulmanas 
a usarem o véu islâmico (hijab) foi um assunto controver-
so, sobretudo tendo em conta a incoerência das decisões 
jurídicas do Governo sobre este assunto. Em Setembro de 
2016, o Tribunal de Apelação decidiu que as estudantes 
muçulmanas eram autorizadas a usar o véu nas institui-
ções de ensino (inclusive nas instalações de instituições 
de ensino cristãs). Esta decisão revogava uma decisão do 
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Supremo Tribunal de Março de 2015. Além disso, alguns 
membros de Igrejas africanas independentes, como por 
exemplo a Igreja Akorinos, cujos membros usam turban-
tes (para os homens) e véu (para as mulheres), alegaram 
que a decisão lhes permitia manter igualmente o seu có-
digo de vestuário obrigatório.6 Queixaram-se frequente-
mente de discriminação em gabinetes públicos, escolas e 
outras instituições públicas.7 Apesar das decisões oficiais, 
as controvérsias em torno desta questão continuaram em 
diversas instituições de ensino onde os líderes desafiam 
as normas. 

As tensões sociais na província da Costa, devido a assé-
dio policial a líderes de grupos muçulmanos, diminuíram 
de alguma forma, em parte porque a principal preocu-
pação das agências de segurança nos últimos anos se 
deslocou do terrorismo jihadista para a oposição política, 
após tensões em torno das últimas duas eleições presi-
denciais no Quénia.

As acções violentas de membros do grupo somali Al-
-Shabaab, sobretudo no norte e no leste do país, conti-
nuam e ainda constituem uma séria ameaça à população 
em geral, sobretudo a pessoas de fora e a não muçulma-
nos que vivem e trabalham nestas regiões. Isto também 
acontece porque o grupo continua a usar a religião como 
desculpa para fins políticos e de propaganda e a atacar 
não muçulmanos ou instituições não islâmicas.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O período em análise tem sido caracterizado por ataques 
do Al-Shabaab, principalmente na região que faz fronteira 
com a Somália. A maioria da população desta região é de 
etnia somali e muçulmana. A Igreja Católica tem denun-
ciado muito a falta de segurança no país. 

Em Setembro de 2018, militantes armados que se crê 
pertencerem ao Al-Shabaab fizeram parar um autocarro 
que se dirigia para Garissa, uma cidade não muito longe 
da fronteira com a Somália. Fizeram os passageiros reci-
tarem versos do Alcorão e mataram dois que não foram 
capazes de o fazer.8 Um mês mais tarde, em Outubro de 
2018, dois professores cristãos foram mortos num outro 
incidente alegadamente cometido pelo Al-Shabaab em 
Mandera, uma cidade na fronteira com a Somália. Duran-
te o ataque, os assaltantes incendiaram a casa de um dos 
professores e mataram os dois homens enquanto estes 
tentavam fugir.9

Em Janeiro de 2019, atiradores do Al-Shabaab invadiram 
um hotel de luxo em Nairobi, matando 21 pessoas.10  O 
Papa Francisco descreveu o incidente como um “acto de 
violência sem sentido” e enviou condolências às famílias 
das vítimas.11 No final do ano, a 6 de Dezembro de 2019, 
o Al-Shabaab levou a cabo mais um ataque a um auto-
carro no nordeste do Quénia, perto da fronteira, matando 
pelo menos 10 pessoas.12 Os militantes do Al-Shabaab di-
vidiram as pessoas que se encontravam no autocarro em 
dois grupos, dependendo de serem ou não locais. Poste-
riormente, dispararam sobre os forasteiros, que por acaso 
eram na sua maioria cristãos.13

Alguns dos incidentes relatados envolveram sacerdotes. 
Em Dezembro de 2018, um sacerdote foi morto em Kinoo 
(Kiambu) durante um assalto.14 O Arcebispo de Nairobi, 
Cardeal Njue, pediu uma investigação sobre as circuns-
tâncias da morte do clérigo.15 Semanas após o assassina-
to, quatro suspeitos ligados ao assassinato do sacerdote 
foram mortos numa emboscada policial durante outra ten-
tativa de assalto.16 Numa outra ocasião, a 8 de Outubro de 
2019, o Pe. Michael Kyengo Maingi foi morto e assaltado. 
Três suspeitos foram acusados em ligação com o homi-
cídio.17

Em Maio de 2019, a Conferência Anual Inter-Diocesana 
sobre Paz e Evangelização Transfronteiriça trouxe bispos 
e outros participantes de vários países da região da África 
Oriental. Os prelados lançaram um apelo à acção para 
desarmar os pastores que vivem ao longo das fronteiras, 
com o envolvimento tanto de grupos da sociedade civil 
como das autoridades.18 

A Conferência Episcopal Católica do Quénia (KCCB) 
lançou uma campanha anti-corrupção em Novembro de 
2019 apelando a uma proibição de doações em dinheiro 
para evitar “dinheiro de origem duvidosa”.19 

Como sinal de boa vontade entre grupos religiosos, du-
rante a época natalícia de 2019, os líderes católicos reco-
lheram donativos para os Muçulmanos da região que faz 
fronteira com a Somália. Os sacerdotes disseram que os 
líderes muçulmanos lhes tinham previamente entregado 
presentes durante as suas celebrações religiosas e que 
“é a altura de a Igreja dar”.20 

Em Março de 2020, o Arcebispo de Nairobi queixou-se 
numa carta enviada a cada paróquia que dois grupos sec-
tários tinham “visado fiéis católicos aproveitando-se do 
medo e da intimidação”. Afirmou que os grupos queriam 
restaurar os cultos tradicionais e as “práticas retrógra-
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Depois de quatro pessoas terem sido mortas em Junho 
de 2020 em Marsabit,22 a Comissão Católica de Justiça 
e Paz emitiu uma declaração lamentando a escalada da 
violência e criticando os políticos que exploram as dife-
renças étnicas para seu próprio interesse.23 A região é fla-
gelada por tensões e insegurança. 

Até ao momento em que escrevemos, o Al-Shabaab mul-
tiplicou as suas emboscadas, raptos e ataques no con-
dado de Mandera, perto da fronteira com a Somália, ata-
cando indiscriminadamente militares e civis. Os ataques 
de tiroteio a autocarros são muito frequentes. Outros ata-
ques ocorrem frequentemente nos condados de Wajjir e 
Garissa.24

Em Novembro de 2020, o Papa Francisco encontrou-se 
com o presidente Kenyatta na Biblioteca Apostólica do Va-
ticano. O encontro destacou as “boas relações bilaterais” 
e as contribuições da Igreja Católica para a sociedade 
queniana.25

A primeira estação de televisão nacional propriedade da 
Igreja Católica estava prevista para abrir no Quénia, após 
a concessão de uma licença pela Autoridade das Comu-
nicações em Setembro de 2020. A decisão de lançar um 
canal de televisão foi influenciada pela necessidade de 
manter o distanciamento social provocado pela pandemia 
do coronavírus.26

Os locais de culto, que foram encerrados em Março de 
2020 para conter a propagação do coronavírus,27 reabri-
ram em Julho de 2020.28 A Igreja Católica prestou assistên-
cia humanitária aos quenianos em necessidade durante a 
pandemia.29 Pelo seu lado, o presidente Kenyatta apelou 
a um Dia Nacional de Oração.30

Após as forças de segurança terem feito cumprir pela for-
ça bruta as medidas emitidas pelo presidente para conter 

o vírus, a Comissão de Justiça e Paz da KCCB divulgou 
uma declaração a denunciar a “brutalidade e o assédio”.31 

Além disso, em Novembro de 2020, a conferência orga-
nizou sessões de formação em dioceses de todo o país 
para “abordar os crescentes incidentes de violência ba-
seada no género na sequência da pandemia da COVID-
-19”.32

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apesar de o Al-Shabaab perder parte do território que-
niano que em tempos controlou, o grupo ainda é forte. 
À medida que os Estados Unidos e a Missão da União 
Africana na Somália (AMISOM) retiram gradualmente tro-
pas da Somália no final de 2020, as consequências para 
a situação de segurança em toda a região são uma fonte 
de preocupação. O Quénia, que faz fronteira com a So-
mália, continuará a sofrer de insegurança enquanto o Al-
-Shabaab mantiver uma presença na região. A pandemia 
da COVID-19, e a relativa ausência de forças de seguran-
ça, facilitaram o regresso do grupo terrorista fundamen-
talista islamista. Embora os terroristas não visem grupos 
religiosos específicos em si, entre os seus objectivos está 
o de estabelecer um território. 

A visita do presidente Kenyatta ao Papa Francisco no 
Vaticano, em Novembro de 2020, foi um acontecimento 
único, salientando as boas relações entre o Quénia e a 
Igreja Católica. O encontro permitiu aos dois líderes dis-
cutir, entre outras coisas, o papel que o Quénia pode de-
sempenhar na região quando se tornar membro não per-
manente do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
em 2021.33 

Não obstante os ataques do grupo terrorista Al-Shabaab, 
espera-se que as relações inter-religiosas permaneçam 
boas em grande parte do país num futuro próximo.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Quirguistão prevê o direito à liberdade 
de consciência e crença (artigo 32.º, n.º 2 e 3).1 Contu-
do, a Lei da Religião, que entrou em vigor em Janeiro 
de 2009, restringe a liberdade religiosa na prática. Entre 
outros, prevê um quadro regulatório em que: o registo es-
tatal é obrigatório e há várias limitações à actividade mis-
sionária e à educação religiosa; o proselitismo é proibido, 
mas o direito à objecção de consciência é reconhecido.2

Várias alterações restritivas à Lei da Religião propostas 
pela Comissão Estatal para os Assuntos Religiosos em 
2017 foram suspensas para que a comissão possa revê-
-las novamente.3

Numa nota positiva, em Janeiro de 2019 entrou em vigor 
um novo Código Penal que reduziu as penas para vários 
crimes relacionados com o terrorismo. Especificamente, a 
posse de literatura extremista e/ou material áudio e vídeo 
só pode ser tratada como um crime se houver intenção 
de o distribuir.4 Antes de a lei ser alterada, a polícia podia 
prender suspeitos por mera posse de material deste tipo 
com o pretexto de que o material era utilizado para prati-
car formas mais conservadoras, ou fundamentalistas, do 

Islamismo.  

As organizações internacionais criticaram várias vezes 
o Quirguistão pelo uso excessivo desta acusação de ex-
tremismo. Centenas de pessoas foram enviadas para a 
prisão pela simples posse de literatura não autorizada, 
mesmo que esta não contivesse referências explícitas a 
violência.5 Com a nova legislação, menos pessoas estão 
a ser detidas.6

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Dada a relativa abertura do país em termos religiosos, vá-
rios grupos religiosos podem encontrar-se, prestar culto 
e empenhar-se na evangelização com um certo grau de 
liberdade.

A vida da pequena comunidade católica do Quirguizistão, 
correspondente a cerca de 600 a 1.500 membros espa-
lhados pelo país e composta principalmente por pessoas 
de origem alemã, polaca e de outros países europeus,7 
é em grande parte harmoniosa, com relações frutuosas 
com outras comunidades religiosas.

Para os católicos quirguizes, 2019 marcou duas ocasiões 
importantes, nomeadamente o 50.º aniversário do registo 
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oficial da comunidade Bishkek pelo Governo soviético e 
a consagração de uma nova igreja na cidade de Talas. 
Esta última é o primeiro local de culto católico recente-
mente construído de raiz e não a partir de um edifício an-
tigo reestruturado.8 A Igreja Católica está empenhada em 
obras pastorais e, em estreita cooperação com a Cáritas, 
em obras humanitárias.9

Há relatos de alguns desenvolvimentos positivos em ter-
mos de liberdade de culto graças a uma abordagem di-
ferente por parte da Comissão Estatal para os Assuntos 
Religiosos. Só entre Dezembro de 2018 e Junho de 2019, 
mais de 60 grupos, na sua maioria comunidades protes-
tantes,10 puderam registar-se, incluindo as Testemunhas 
de Jeová em Osh, que conseguiram obter o reconheci-
mento do Estado ao fim de 10 anos.

No entanto, a prática religiosa ainda enfrenta alguns obs-
táculos. Por exemplo, ainda é difícil realizar encontros 
religiosos fora dos locais registados para esse fim. A im-
portação e distribuição de literatura religiosa ainda é alvo 
de censura.11 Nas zonas rurais e nas comunidades mais 
pequenas, os Cristãos também enfrentam uma forte opo-
sição social e inacção por parte das autoridades locais. 
Isto é ainda mais verdadeiro no caso dos cristãos conver-
tidos a partir do Islamismo.12 

Um exemplo destas situações é o que aconteceu em Ou-
tubro de 2018 a Eldos Sattar, um jovem cristão converti-
do de Tamchi, uma aldeia na região de Issyk-Kul. Sattar 
sofreu um traumatismo craniano, um maxilar fracturado 
e uma lesão ocular depois de três homens muçulmanos 
o terem agredido brutalmente porque queriam que ele 
voltasse ao Islamismo.13 Nos meses seguintes, Sattar, os 
seus amigos e outros companheiros cristãos foram sujei-
tos a ataques e ameaças mais violentos. Num dos últimos 
incidentes, um muçulmano da aldeia foi espancado por 
10 outros muçulmanos, porque era amigo de Sattar. Este 
escolheu então abandonar o Quirguistão, juntamente com 
o seu tio Nurbek Esenaly, por receio de serem alvo de 
mais violência.14

Os responsáveis por estes actos foram acusados de hoo-
liganismo, mas o tribunal recusou-se a reconhecer que a 
religião tenha sido a causa dos ataques. Em vez disso, 
os culpados foram colocados sob prisão domiciliária, que 
nunca foi totalmente aplicada.15

Cerca de 80% da população do Quirguistão é muçulma-
na. Com grandes bolsas de pobreza e desemprego gene-
ralizado, continua a haver muitos receios de radicalização 

religiosa na população. As políticas governamentais so-
bre questões religiosas têm procurado criar as condições 
para o desenvolvimento de um “Islamismo mais tradicio-
nal” baseado na escola de Anafi, limitando as influências 
externas e prevenindo o impacto da globalização na vida 
religiosa.16 Cerca de 21 grupos religiosos considerados 
extremistas foram proibidos no país.17

Tal como em anos anteriores, vários suspeitos de serem 
extremistas islâmicos foram detidos e levados a julga-
mento, em especial alegados membros do Hizb ut-Tahrir, 
um movimento proibido.18 Outras detenções envolveram 
pessoas suspeitas de levar a cabo acções terroristas ou 
de tomar parte nas actividades do autoproclamado Esta-
do islâmico na Síria.19

Na sequência de uma eleição parlamentar disputada que 
se realizou a 4 de Outubro de 2020 e provocou protes-
tos públicos, o presidente Jeenbekov demitiu-se a 15 de 
Outubro.20 O recém-nomeado primeiro-ministro Sadyr Ja-
parov assumiu o cargo de Chefe de Estado em exercício. 
Novas eleições estão agendadas para 20 de Dezembro.21

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apesar de ser uma das repúblicas mais pobres da antiga 
União Soviética, o Quirguistão conseguiu chegar a níveis 
de democracia mais elevados do que os de outros países 
da Ásia Central. 

Durante o seu mandato, o presidente Sooronbai 
Jeenbekov salientou a importância de fomentar a harmo-
nia inter-religiosa, combatendo ao mesmo tempo aqueles 
que utilizam o “Islão para os seus próprios fins egoístas, 
para o transformar num instrumento de violência e extre-
mismo”.22 Enquanto a luta contra grupos extremistas ou 
alegados extremistas não colidir com o direito à prática 
religiosa livre, há esperança de desenvolvimentos positi-
vos no que diz respeito à liberdade religiosa neste país da 
Ásia Central.

QUIRGUISTÃO
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https://24.kg/english/96197_Militant_of_international_terrorist_organization_detained_in_Kyrgyzstan/
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O Reino Unido é signatário de várias convenções inter-
nacionais sobre direitos humanos que o vinculam a com-
promissos em relação à liberdade religiosa e de crença, 
como por exemplo a Convenção Europeia dos Direitos 
Humanos. A convenção, que sublinha o direito à liberda-
de de pensamento, consciência e religião (artigo 9.º), foi 
incorporada na lei britânica através da Lei dos Direitos 
Humanos (1988), que entrou em vigor em 2000.

A Igreja de Inglaterra, enquanto Igreja oficial, foi funda-
mental para a vida religiosa pública durante mais de 450 
anos e ainda mantém alguns dos seus privilégios cons-
titucionais, por exemplo com 26 bispos a terem lugar na 
Câmara dos Lordes do Parlamento Britânico. A Igreja 
Presbiteriana da Escócia está também legalmente esta-
belecida.1 Embora a maioria da população do Reino Uni-
do ainda se identifique com o Cristianismo – de acordo 
com o último censo, 59,3% descreveram-se como cris-
tãos2 –, a frequência regular da Igreja caiu drasticamente 
durante o final do séc. XX.3 A imigração e as alterações 
demográficas contribuíram para o crescimento de outras 
religiões, nomeadamente o Islamismo.

Com excepção da Escócia, onde a “observância religiosa” 
deve ser realizada seis vezes por ano, por lei todas as 
escolas estatais do Reino Unido devem realizar uma as-
sembleia religiosa diária, conhecida como daily assembly. 
Em Inglaterra, a maioria destas assembleias deve ser de 
“carácter amplamente cristão”, mas não é necessário que 
todas o sejam, e os encontros podem reflectir amplamen-
te outras tradições religiosas.4 Os pais têm o direito de 
retirar os seus filhos destas actividades, e na Inglaterra e 
no País de Gales os estudantes do secundário (aqueles 
com idades compreendidas entre os 16-18 anos a estudar 
para o nível avançado ou para qualificações similares) po-
dem decidir por si próprios. Apesar desta possibilidade de 
não participação, as escolas têm sido desafiadas nesta 
área. Em Novembro de 2019, a organização Humanists 
UK apoiou Lee e Lizianne Harris quando levaram ao Su-
premo Tribunal a Burford Primary School, em Oxfordshire. 
O casal argumentou que a presença dos seus filhos nas 
assembleias escolares equivalia a doutrinação devido à 
inclusão de orações cristãs, dramatizações de histórias 
bíblicas e discursos de membros do clero. Sustentaram 
que tudo isto, juntamente com o fracasso da escola em 
proporcionar actividades alternativas de igual valor edu-
cativo, tinha violado a sua liberdade de religião ou crença. 
O Sr. e a Sra. Harris tinham exercido o seu direito de re-
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tirar os filhos das assembleias diárias antes da audiência 
em tribunal. A Burford Primary School concordou subse-
quentemente em realizar assembleias alternativas para 
aqueles que optassem pela não participação.5

As escolas estatais são também legalmente obrigadas a 
disponibilizar aulas de Educação Religiosa – que envolve 
o estudo do Cristianismo e de outras religiões mundiais 
–, embora mais uma vez os pais possam dispensar os 
seus filhos da participação nessas aulas. Em Inglaterra 
e no País de Gales, os estudantes com 14 anos ou mais 
podem dispensar-se a si próprios.6 No entanto, o Governo 
galês apresentou planos para retirar os direitos dos pais e 
dos alunos mais velhos de se dispensarem das aulas7 no 
âmbito de propostas para introduzir um novo programa de 
estudos. O currículo actualizado da disciplina, que deverá 
passar a chamar-se Religião, Valores e Ética, “englobará 
crenças religiosas e não-religiosas”.8 Uma avaliação de 
impacto de Janeiro de 2020 observou que “a decisão de 
não incluir o direito de dispensa no novo currículo terá um 
impacto negativo em alguns grupos religiosos”.9

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Embora as restrições governamentais à liberdade religio-
sa sejam reduzidas, de acordo com a última avaliação do 
Pew Forum, as hostilidades sociais permanecem eleva-
das, mesmo que os níveis de hostilidades sociais tenham 
caído em relação à análise anterior. O Reino Unido é um 
dos cinco únicos estados democráticos a demonstrar este 
nível de violência contra grupos religiosos e os seus mem-
bros.10 De acordo com dados do Home Office, 56% dos 
crimes de ódio em Inglaterra e no País de Gales foram 
“registados como... crimes agravados por motivos raciais 
ou religiosos”, equivalendo a cerca de 58.850 crimes entre 
Março de 2019 e Março de 2020, um aumento de 4.280 
em comparação com os 12 meses anteriores. O Home Of-
fice também publicou dados sobre as tendências provisó-
rias de crimes agravados por motivos raciais ou religiosos 
que ocorreram ao abrigo das restrições COVID-19 até Ju-
lho de 2020. Embora o nível de tais infracções tenha sido 
inferior a 2019 durante Março-Maio (o período abrangido 
pelo primeiro confinamento no Reino Unido), tanto em 
Janeiro-Fevereiro de 2020 como em Junho-Julho houve 
um aumento deste tipo de crimes em comparação com 
os mesmos períodos em 2019.11 Na Escócia, foram re-
gistadas 660 acusações agravadas por motivos religiosos 
em 2019-20, um aumento de 24% em comparação com 

2018-19.12 O sectarismo é ainda um problema tanto na 
Escócia como na Irlanda do Norte. O Serviço de Polícia 
da Irlanda do Norte relatou 888 incidentes com motivação 
sectária nos 12 meses até ao final de Março de 2020 e 
outros 46 incidentes não sectários registados como tendo 
motivação religiosa.13

O Governo do Reino Unido tomou uma série de medidas 
para abordar a liberdade de religião ou crença durante 
o período em análise. Em Setembro de 2019, o deputa-
do Rehman Chishti foi nomeado como Enviado Especial 
do Primeiro Ministro para a Liberdade de Religião ou de 
Crença,14 após a saída de Lord Ahmad de Wimbledon, 
que foi o primeiro nomeado para o cargo. Parte do man-
dato do Sr. Chishti incluía a supervisão da implementa-
ção da Revisão Independente do Bispo de Truro para o 
Apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino 
Unido aos Cristãos Perseguidos (ver secção abaixo sobre 
este assunto). O Governo britânico também nomeou Lord 
John Mann como seu conselheiro independente sobre an-
ti-semitismo em Julho de 2019. 

Organizações religiosas e seculares manifestaram preo-
cupação de que a proposta de lei do Governo escocês so-
bre crimes de ódio e ordem pública acabaria por restringir 
uma série de liberdades, incluindo áreas de liberdade 
religiosa. As organizações expressaram receios de que 
as definições de “abuso” e “ódio” pudessem considerar o 
ensino tradicional sobre casamento, género e ética sexual 
como incluído nestas categorias. Os críticos do projecto 
de lei levantaram a possibilidade de que a literatura con-
tendo tal material, incluindo a Bíblia, pudesse potencial-
mente ser apreendida e destruída ao abrigo dos planos 
propostos.15 

Judaísmo

Em relação a 2019, o Community Security Trust (CST) 
registou 1.813 incidentes anti-semitas, o total anual mais 
elevado reportado pela organização.16 Isto representou 
um aumento de 7% em relação ao número de 2018, de 
1.690. Um indicador do aumento destes incidentes nos 
últimos anos é que em 2018 o CST registou mais de 100 
incidentes por mês pela primeira vez, o que se repetiu 
ao longo de 2019.17 Esta tendência continuou em 2020, 
quando o CST também registou 789 incidentes anti-semi-
tas durante os primeiros seis meses e em apenas um des-
ses meses (Abril de 2020, quando foram registados 98 
incidentes) o número de incidentes caiu abaixo de 100.18  

Entre as agressões físicas registadas durante este perío-
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mãe num parque londrino quando um homem que fazia 
jogging abusou verbalmente deles nas duas primeiras ve-
zes em que passou por eles a correr. Quando passou pela 
terceira vez, o homem perguntou ao que fazia jogging o 
motivo dos seus insultos, apenas para receber a resposta 
“You are f*ck*ng selfish”, antes de levar um murro que o 
atirou para o chão. Pontapeou-o enquanto este estava no 
chão e chamou-lhes “F*ck*ng Jewish c*nts”, antes de fu-
gir. O infractor foi posteriormente identificado na sequên-
cia de uma investigação policial. 19

No entanto, embora tenha havido uma diminuição de inci-
dentes como por exemplo ameaças físicas, agressões e 
comportamentos abusivos no primeiro semestre de 2020 
em comparação com 2019, provavelmente devido ao con-
finamento por causa da COVID-19, houve um aumento 
dos incidentes online,20 incluindo 10 relatos de eventos 
online, como por exemplo momentos de oração e ses-
sões de estudo, alvo de ataque com conteúdos anti-ju-
daicos. Os incidentes incluíram discursos ou imagens de 
ódio afixados na função de chat.21 Em Janeiro de 2020, 
que marcou o 75.º aniversário da libertação de Auschwitz, 
a retórica anti-semita mais comum referia-se a Hitler, aos 
nazis, etc. O pico foi atingido por volta do dia 27 do mês, 
quando o Reino Unido assinala o Dia de Memória do Ho-
locausto.22

Várias alegações de anti-semitismo foram feitas no Parti-
do Trabalhista durante o período em que Jeremy Corbyn 
era líder (2015-2020). Inquiridos em Março de 2019, 87% 
dos adultos judeus expressaram a opinião de que Jeremy 
Corbyn era anti-semita. No período que antecedeu as 
eleições gerais de Dezembro de 2019, o Rabino-Chefe 
Ephraim Mirvis escreveu no The Times que a comunida-
de estava preocupada com uma vitória dos Trabalhistas, 
porque Corbyn não tinha lidado com o anti-semitismo. Isto 
levou o Arcebispo de Canterbury Justin Welby a escrever 
no Twitter: “Que o Rabino-Chefe se sinta obrigado a fazer 
uma declaração sem precedentes neste momento deve-
ria alertar-nos para o profundo sentimento de insegurança 
e medo sentido por muitos judeus britânicos”.23

A 28 de Maio de 2019, a Comissão para a Igualdade e 
Direitos Humanos (EHRC) lançou uma investigação so-
bre o anti-semitismo no Partido Trabalhista, na sequência 
de queixas formais. Em Outubro de 2020 concluíram que 
tinha havido “falhas graves na liderança e um processo 
inadequado de tratamento de queixas de anti-semitismo 
em todo o Partido Trabalhista... houve actos ilegais de as-

sédio e discriminação pelos quais o Partido Trabalhista é 
responsável”. O relatório incluiu casos em que o partido 
não tinha investigado queixas sobre discursos de ódio nas 
redes sociais.24 Numa amostra de 70 casos, encontraram 
também 23 casos de interferência política no processo de 
queixas.25 Houve igualmente exemplos em que o partido 
sugeria que as queixas de anti-semitismo não eram ver-
dadeiras. A EHRC recomendou a criação de um proces-
so de queixas independente, estabelecendo orientações 
claras para evitar que a interferência política se repita. A 
comissão apresentou uma notificação de acto ilegal ao 
Partido Trabalhista, dando ao partido até 10 de Dezembro 
de 2020 para elaborar um plano de acção.26 Corbyn, que 
renunciou ao cargo de líder do partido em Abril de 2020, 
foi suspenso após ter dito que a extensão do anti-semi-
tismo tinha sido “sobrevalorizada”. Mas foi reintegrado no 
final de Novembro, após emitir uma declaração em que 
lamentava qualquer ofensa causada pelas suas observa-
ções. No momento em que escrevemos (início de Dezem-
bro de 2020), o seu acesso parlamentar ainda não tinha 
sido restabelecido, o que significa que não era oficialmen-
te deputado do Partido Trabalhista.27

Foi referido na edição de 2018 do relatório da Liberda-
de Religiosa no Mundo que uma série de escolas judai-
cas que tinham sido classificadas como excelentes em 
anos anteriores foram classificadas como inadequadas.28 
O Office for Standards in Education, Children’s Services 
and Skills (OFSTED) baixou a classificação das escolas 
confessionais onde as opiniões religiosas entravam em 
conflito com o que muitas vezes são entendidas como as 
normas sociais actuais sobre género e sexualidade.29 O 
OFSTED sustentou que a falta de um ensino aprofunda-
do sobre questões LGBT+ significava que os alunos não 
eram adequadamente ensinados sobre a importância de 
tratar as pessoas LGBT+ da mesma forma, embora tenha 
referido que numa escola cuja classificação foi reduzida 
se “ensina aos alunos a importância de respeitar e apre-
ciar todas as pessoas como parte da sua fé judaica”.30 
Membros da comunidade judaica pronunciaram-se contra 
estas medidas, tendo o deputado por Tottenham David 
Lammy referido “aquilo que muitos consideram como a 
crescente ofensiva contra a educação judaica”.31 A King 
David High School em Crumpsall, Manchester, passou de 
“excelente” para “inadequada” numa inspecção de 2019, 
com o argumento de que o ensino de rapazes e raparigas 
em cursos separados equivalia a “discriminação”.32 Após 
a escola ter apresentado um pedido de revisão judicial, o 
OFSTED inverteu a sua avaliação e foi condenado a pa-
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gar todas as “despesas razoáveis” incorridas pela escola 
ao solicitar a revisão judicial.33

Islamismo

Houve um pico na actividade anti-islâmica na semana a 
seguir ao tiroteio de Março de 2019 numa mesquita em 
Christchurch, na Nova Zelândia, quando os incidentes 
anti-islâmicos no Reino Unido aumentaram 593%.34 Os 
ataques incluíram vandalismo grave em cinco mesquitas 
em Birmingham, onde as janelas foram estilhaçadas com 
uma marreta.35 Após o ataque na Nova Zelândia, o Gover-
no do Reino Unido aumentou para 1,6 milhões de libras 
esterlinas o montante do financiamento para medidas de 
segurança em locais de culto durante 2019-20. Vinte e 
sete mesquitas, 13 igrejas, 5 gurdwaras sikh e 4 templos 
hindus considerados vulneráveis ao crime de ódio rece-
beram subsídios para instalar sistemas de videovigilân-
cia, vedações, portões, alarmes e iluminação.36 Foram 
reservados 3,2 milhões de libras esterlinas para 2020-
21.37 No entanto, os membros da comunidade muçulma-
na na Irlanda do Norte manifestaram a sua preocupação 
por não serem elegíveis para apoio, uma vez que o plano 
apenas abrangia a Inglaterra e o País de Gales.38 Para 
2019-20 foi também criado um novo plano de 5 milhões 
de libras esterlinas para disponibilizar formação em segu-
rança para proteger os edifícios religiosos em Inglaterra e 
no País de Gales.   

Membros da comunidade muçulmana foram agredidos 
porque eram identificáveis pelo seu traje distintivo. A 4 
de Dezembro de 2019, a estudante de Sheffield Rede-
na Al-Hadi, de 14 anos, e a sua irmã Wida, de 13 anos, 
estavam num autocarro a caminho de casa quando um 
homem começou a gritar-lhes impropérios. Um rapaz que 
as defendeu foi empurrado e esmurrado por uma mulher. 
Quando as raparigas tentaram sair do autocarro, a mulher 
disse a Redena que o seu hijab a enojava. A mulher ar-
rastou então a estudante para fora do autocarro, apertou-
-lhe o pescoço com o hijab dela, e deu-lhe um murro no 
olho. Redena ficou temporariamente inconsciente após 
ter batido com a cabeça no chão. Apesar de a polícia ter 
prendido a mulher responsável pelas ofensas corporais 
graves, ela foi posteriormente libertada com uma simples 
advertência, porque “este foi o seu primeiro delito”.39 Em 
finais de Julho de 2020, uma mulher muçulmana e a sua 
jovem filha foram atacadas por uma mulher que passeava 
dois cães enquanto elas esperavam para atravessar a es-
trada no leste de Londres. A filha caiu na estrada depois 
de tentar fugir dos cães. A mulher gritou-lhes impropérios, 

incluindo “f*ck *ff, get back to work”.40 A 17 de Agosto, um 
homem de meia-idade cuspiu a uma mulher muçulmana 
que usava um niqab quando esta saía de uma farmácia 
em Tooting, no sul de Londres.41

Depois de uma definição de islamofobia elaborada pelo 
All-Party Parliamentary Group on British Muslims (um gru-
po interpartidário de deputados dedicado aos muçulma-
nos britânicos) ter sido rejeitada pelo Governo em Maio 
de 2019, na sequência de preocupações de ser demasia-
do vaga, o Imã Qari Asim MBE, vice-presidente do Grupo 
de Trabalho Anti-Muçulmano contra o Ódio, do Governo 
britânico, foi nomeado para liderar o trabalho de produção 
de uma nova definição de islamofobia. Disse o Imã Asim: 
“Estou profundamente empenhado em trabalhar através 
das comunidades muçulmanas e com as partes interes-
sadas relevantes para formular uma definição de islamo-
fobia juridicamente sólida, abrangente e exequível”.42

Em 2019, 43 membros do Partido Conservador foram 
suspensos por islamofobia, incluindo os conselheiros 
conservadores.43 Em Dezembro de 2019, o primeiro-mi-
nistro Boris Johnson nomeou o Professor Swaran Singh, 
um antigo comissário da Comissão para a Igualdade e 
Direitos Humanos (EHRC), para analisar o tratamento 
que o partido dava às queixas recebidas. No entanto, o 
Conselho Muçulmano da Grã-Bretanha expressou o seu 
desapontamento pelo facto de o mandato da investigação 
ser para analisar a “discriminação” em geral. O secretário-
-geral do organismo, Harun Khan, afirmou: “Foi-nos pro-
metido um inquérito independente especificamente sobre 
islamofobia”. Desde 2018 que o Conselho tem vindo a 
pedir uma investigação independente sobre a alegada 
islamofobia no partido. Tinham também pedido à EHRC 
que realizasse um inquérito. Em Março de 2020, o Par-
tido Conservador suspendeu mais 23 membros.44 Uma 
sondagem realizada em Novembro de 2020 pela Rede 
Muçulmana Trabalhista revelou também que mais de me-
tade dos membros muçulmanos do partido não “confiam 
na liderança do Partido Trabalhista para combater eficaz-
mente a islamofobia”.45

Cristianismo

Durante o período em análise houve ataques a igrejas em 
todo o Reino Unido. Durante a última semana de Abril de 
2019, duas igrejas católicas na Escócia – St Simon’s, na 
área de Partik de Glasgow, e Holy Family, em Mossend, 
North Lanarkshire – foram alvo de vandalismo. Na pri-
meira, foi profanado um santuário a Nossa Senhora de 
Czestochowa e foi destruída uma estátua do Sagrado Co-
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ração.46 Em Junho de 2019, a Igreja de St John’s em Stra-
tford, com 175 anos, sofreu três ataques em 24 horas. Ao 
mesmo tempo, foram riscados pentagramas e o número 
“666” nos bancos de madeira em dois outros locais de cul-
to no leste de Londres, a Igreja de St Matthew’s, em West 
Ham, e a Igreja Baptista de Cann Hall Road, em Leytons-
tone. Houve ainda tentativas de incendiar Cann Hall e St 
John’s.47 A Igreja de Bramshaw em New Forest foi tam-
bém marcada com o número “666”, bem como uma cruz 
invertida, pintada durante o que foi descrito como ataques 
de inspiração oculta entre 16 e 20 de Novembro de 2019. 
Estes ataques envolveram na sua maioria gado morto e 
símbolos pintados com spray, incluindo estrelas e penta-
gramas.48 Em Rhyl, no norte do País de Gales, o pároco 
Padre Charles Ramsay sofreu ferimentos após enfrentar 
vândalos na Igreja de St Mary’s em Junho de 2020.49 De 
facto, em todo o Reino Unido houve relatos de ataques 
esporádicos a padres católicos.50 No entanto, os proble-
mas mais significativos ocorreram na Irlanda do Norte. De 
acordo com um estudo da CARE, entre 2014-15 e 2019-
20, houve 601 ataques a locais de culto, a grande maioria 
dos quais igrejas. Foram também vandalizadas igrejas e 
cemitérios.51

Alguns cristãos parecem ainda ter problemas quando as 
suas visões religiosas entram em conflito com o que se 
entende serem as normas sociais actuais. Um exemplo 
disto ocorreu com a administradora escolar Kirstie Higgs, 
que foi despedida em 2020 após queixas de que se tinha 
oposto na sua página pessoal no Facebook ao ensino em 
sala de aula que equipara a actividade sexual de hete-
rossexuais e de homossexuais.52 Os Democratas Liberais 
desistiram de Robert Flello como seu possível candidato 
parlamentar por Stoke-on-Trent South menos de 48 horas 
depois de anunciarem que ele se candidataria, alegando 
que “os seus valores divergem dos nossos”. A comunica-
ção social relatou que o candidato católico fora dispensa-
do devido ao seu registo de votos como deputado traba-
lhista pelo mesmo círculo eleitoral de 2005 a 2017. Tinha 
apoiado uma emenda para proibir o aborto selectivo por 
sexo, bem como o aborto até ao nascimento, e tinha vota-
do contra a introdução do suicídio medicamente assistido 
e a redefinição do casamento legal para incluir casais do 
mesmo sexo.53

A 28 de Dezembro de 2018, o então secretário dos Ne-
gócios Estrangeiros Jeremy Hunt anunciou que haveria 
um relatório independente sobre as respostas do Foreign 
and Commonwealth Office (FCO) à perseguição dos Cris-

tãos em todo o mundo. O Bispo anglicano de Truro, Philip 
Mounstephen, supervisionou o projecto, cujo relatório fi-
nal foi publicado a 8 de Julho de 2019. O relatório con-
cluiu que havia uma “aparente escassez de consciência 
dos desafios enfrentados pela comunidade cristã [dentro 
do FCO, que] revela uma falta de literacia religiosa que, 
sem dúvida, tem impacto no pleno exercício de todos os 
direitos da Liberdade de Religião ou Crença” e fez reco-
mendações ao FCO sobre as medidas que poderia tomar 
para enfrentar estes problemas.54 Na Conferência Minis-
terial de 2019 para o Avanço da Liberdade Religiosa em 
Washington DC, Lord Ahmad declarou que o Governo do 
Reino Unido implementaria todas as recomendações do 
relatório.55

A falta de literacia religiosa nos órgãos governamentais foi 
aparentemente verificada por incidentes como a recusa 
de asilo a um iraniano convertido ao Cristianismo em Mar-
ço de 2019, depois de um funcionário do Home Office ter 
rejeitado a sua explicação de que se tinha tornado cristão 
por se tratar de uma religião pacífica. A carta de rejeição 
do funcionário, que citava vários actos violentos nas nar-
rativas bíblicas, dizia: “Estes exemplos não são coerentes 
com a sua afirmação de que se converteu ao Cristianis-
mo depois de ter descoberto que é uma religião ‘pacífica’, 
por oposição ao Islamismo, que contém violência, raiva 
e vingança”. O Home Office reconsiderou posteriormente 
o pedido, dizendo que não tinha sido seguido o procedi-
mento adequado.56

Outras confissões religiosas

Membros de outras religiões e dos seus locais de culto 
também enfrentaram vários ataques. Eis alguns exem-
plos destes ataques:

- Várias estátuas de divindades hindus foram destruídas 
por um homem encapuçado durante um ataque ao ex-
terior do Centro Social e Cultural Hindu de Gujarati, em 
Walsall, a 19 de Junho de 2019. O ataque foi registado 
pelas câmaras de videovigilância.57

- Vaneet Singh, um taxista sikh, foi esbofeteado e o en-
costo do seu assento empurrado e pontapeado por quatro 
passageiros que conduzia para casa vindos do Grosve-
nor Casino em Reading, em Setembro de 2020. Um pas-
sageiro tentou remover o seu turbante e perguntou-lhe: 
“Você é talibã?”58

Há também incidentes em que certas práticas religiosas 
não foram tidas em conta de forma razoável. Os reclusos 
neopagãos a cumprir penas na prisão de Hull foram infor-
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mados de que não podiam comprar velas e incenso para 
pequenos altares instalados nas suas celas por “razões 
de segurança”. Isto apesar das Instruções de Fé e Cui-
dado Pastoral para os Prisioneiros do Serviço Prisional 
publicadas para as prisões, onde se afirma que “o incen-
so deve estar disponível através da Lista de Instalações 
Prisionais para os prisioneiros registados nas religiões 
budista, hindu, cristã ortodoxa, pagã, sikh e nas religiões 
chinesas, como por exemplo a taoísta”. Os governadores 
das prisões podem proibir o incenso nas celas de prisio-
neiros individuais se considerarem que representa um 
“risco para a saúde, segurança, ordem ou disciplina”. A 
prisão de Hull tem cerca de 30 presos pertencentes a di-
ferentes tradições pagãs.59

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O elevado nível de hostilidades sociais contra membros 
de grupos religiosos permanece profundamente preocu-
pante e os dados relativos a estes incidentes – tais como 
o aumento dos incidentes anti-semitas de 123 para 1.813 
entre 2018 e 2019 – revelam a gravidade destes proble-
mas. O aumento da ajuda estatal para proteger as ins-

talações religiosas e uma maior preocupação com estas 
questões no seio do Governo britânico é oportuno e bem-
-vindo. No entanto, embora seja provável que as agres-
sões e ataques violentos tenham diminuído em 2020 de-
vido à pandemia da COVID-19, não há indicação de uma 
queda a longo prazo no nível destes incidentes e é razoá-
vel inferir a partir dos dados que os incidentes continuarão 
a aumentar.

Também continua a haver desconforto em algumas partes 
da sociedade quando se manifestam opiniões religiosas 
que entram em conflito com as normas actuais e progres-
sistas sobre género e sexualidade. No relatório de 2018 
da Liberdade Religiosa no Mundo foi referido que “os 
indivíduos e as instituições estão a ser penalizados por 
expressarem uma visão religiosa tradicional da moralida-
de, mesmo quando feita objectivamente e sem nenhuma 
intenção de causar ofensa”. À medida que os debates so-
bre género e sexualidade se afastam mais dos modelos 
tradicionais, parece haver todos os indícios de que aque-
les que expressam estas opiniões se verão cada vez mais 
censurados ou sujeitos a outras medidas punitivas (como 
foi o caso, por exemplo, das escolas judaicas desclassifi-
cadas pelo OFSTED). 
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da República Centro-Africana (RCA),1 que 
substitui a carta transitória2 adoptada em 2013, foi aprova-
da através de um referendo a 13 de Dezembro de 2015 e 
promulgada a 30 de Março de 2016. A Constituição marca 
o fim da transição política que se seguiu à crise causada 
pela tomada do poder por rebeldes Seleka em Março de 
2013.3 

O preâmbulo da nova Constituição reconhece a “diversi-
dade étnica, cultural e religiosa” do povo Centro-Africano, 
“que contribui para o enriquecimento da sua personalida-
de”. O artigo 10.º garante “a liberdade de consciência, de 
reunião, [e] de religião e de crenças [...] nas condições es-
tabelecidas pela lei”. É proibida qualquer forma de funda-
mentalismo religioso [...] e de intolerância”. O artigo 24.º 
afirma que “A República Centro-Africana é um Estado de 
direito, unitário, soberano, indivisível, laico e democráti-
co”.

Todas as denominações religiosas têm o direito de trans-
mitir um programa semanal na rádio estatal (Radio Cen-
trafrique), e de gerir as suas próprias estações de rádio. 
As principais estações de rádio confessionais são a Ra-

dio Nôtre Dame católica, com sede em Bangui, e a Radio 
Voix de l’Évangile protestante (antiga Radio Nehemie). 
Outras estações católicas estão de volta ao ar após o vio-
lento domínio dos Seleka. Em Abril de 2018, a Plataforma 
Inter-religiosa para a Paz (liderada pelo Cardeal católico 
Dieudonné Nzapalainga, presidente da Aliança Evangéli-
ca da RCA, pelo Pastor Nicolas Guerekoyame-Gbangou 
e pelo presidente do Conselho Islâmico da África Central, 
Imam Kobine Layama) fez planos para a criação de uma 
estação de rádio inter-religiosa, mas os seus apoiantes 
financeiros não chegaram a acordo na altura.4

A República Centro-Africana assinou um Acordo-Quadro 
com a Santa Sé no dia 6 de Setembro de 2016.5 O do-
cumento estabelece um quadro jurídico para as relações 
entre a Igreja e o Estado em que ambas as partes, sal-
vaguardando a respectiva autonomia, se comprometem 
a trabalhar em conjunto para o bem comum, bem como 
para o “bem-estar moral, social, cultural e material” dos 
cidadãos do país.6 Contudo, de acordo com alguns prela-
dos católicos de topo, a plena implementação do acordo 
ainda está a aguardar, com as autoridades governamen-
tais a argumentar que falta um documento. Durante a sua 
assembleia plenária em Janeiro de 2020, a Conferência 
Episcopal da África Central (Conférence Episcopale Cen-
trafricaine, CECA) apresentou uma lista de questões prio-
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ritárias ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, incluindo 
o Acordo-Quadro, mas em meados de 2020 ainda não 
tinha sido recebida qualquer resposta.7 

Os grupos religiosos, excepto os seguidores de religiões 
autóctones, são obrigados a registar-se no Ministério do 
Interior, Segurança Pública e Administração do Territó-
rio. Estes grupos devem ter pelo menos 1.000 membros 
e os seus líderes devem ter tido uma formação religiosa 
adequada, a contento do Ministério. O registo pode ser 
recusado por razões de moral pública, saúde pública e/
ou perturbação da paz social. O procedimento é gratuito 
e confere benefícios fiscais, mas não há penalizações se 
um grupo não se registar.8

O pessoal estrangeiro que trabalha com organizações re-
ligiosas pode obter autorizações de residência, enquanto 
os missionários estrangeiros e o pessoal escolar que tra-
balha com a Igreja Católica local podem receber autori-
zações de residência renováveis (carte de séjour) válidas 
por um ano, um procedimento que consideram mais efi-
ciente.9 Novos grupos religiosos, particularmente Igrejas 
cristãs pentecostais ou “renascidas”, têm vindo a crescer 
no país nos últimos anos, alguns deles com apoio gover-
namental através da utilização de edifícios públicos para 
cerimónias religiosas públicas.10 

A educação religiosa não é obrigatória, mas está dispo-
nível na maioria das escolas. A Igreja Católica tem uma 
rede de escolas em todas as nove dioceses do país, coor-
denada pela organização Escolas Católicas Associadas 
da África Central (Écoles Catholiques Associées en Cen-
trafrique, ECAC), com um memorando de entendimento 
assinado com o Ministério da Educação. A Universidade 
estatal de Bangui tem uma capelania católica ao lado do 
seu campus, gerida pelos Jesuítas, com um vasto leque 
de actividades pastorais e culturais.

As principais festas cristãs são feriados públicos: Sexta-
-feira Santa, Páscoa, Ascensão, Assunção de Nossa Se-
nhora, Todos-os-Santos e Natal. Desde 2017, as festas 
islâmicas do Eid al-Fitr e Eid al-Kebir são também feriados 
públicos.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Apesar do Acordo Político para a Paz e Reconciliação na 
República Centro-Africana11 negociado em Cartum (Su-
dão), mediado pela União Africana e assinado em Ban-
gui, a 6 de Fevereiro de 2019, pelo Governo da RCA e 14 

grupos armados, a violência continuou a afectar grandes 
partes do país durante o período abrangido por este rela-
tório.12

Uma descrição feita pela La Croix International descre-
ve sucintamente os desenvolvimentos históricos: “Desde 
a queda do presidente François Bozizé em 2013, houve 
confrontos entre inúmeros grupos armados na República 
Centro-Africana. O antigo presidente foi deposto num gol-
pe orquestrado pelos Seleka, uma coligação de grupos 
armados muçulmanos do norte do país e de mercenários 
do Chade e do Sudão. Em resposta aos Seleka, foram 
formadas milícias de autodefesa constituídas por cristãos 
e animistas. Conhecidos como os Anti-Balaka, estes gru-
pos atacaram os muçulmanos, conferindo uma dimensão 
religiosa ao conflito. Segundo muitos observadores, estes 
grupos armados estão a lutar, sobretudo, pelo controlo 
dos depósitos de diamantes, ouro e urânio”.13

O ano de 2018 foi particularmente difícil para a Igreja 
Católica, com cinco dos seus sacerdotes assassinados, 
todos eles no que pareciam ser, pelo menos em parte, 
ataques por preconceito religioso. O Pe. Joseph Désiré 
Angbabata, da Diocese de Bambari, foi morto a tiro, a 21 
de Março, durante um ataque contra a sua paróquia em 
Seko, onde muitas pessoas se tinham refugiado, tendo 
sido aparentemente mortas por rebeldes da União para a 
Paz na África Central (Union pour la Paix en Centrafrique, 
UPC).14

A 1 de Maio de 2018, uma milícia muçulmana armada de 
“autodefesa” com sede no Kilometre Cinq de Bangui (tam-
bém conhecido como PK5), uma área maioritariamente 
muçulmana, cercou o complexo da Igreja Católica de 
Nossa Senhora de Fátima durante a Missa e abriu fogo 
durante mais de uma hora, matando 30 pessoas e ferindo 
pelo menos 185 fiéis.15 O Pe. Albert Tungumale Baba, um 
sacerdote muito respeitado que tinha trabalhado incansa-
velmente pela reconciliação de cristãos e muçulmanos na 
região, estava entre os mortos.16 

A 25 de Maio de 2018 foi publicado um memorando as-
sinado pelo Cardeal Dieudonné Nzapalainga de Bangui, 
pelo Imã Omar Kobine Layama, líder da comunidade mu-
çulmana, e pelo Pastor Nicolas Guerekoyame-Gbangou, 
presidente da Associação das Igrejas Evangélicas da 
República Centro-Africana, declarando que “a crise que 
tem dominado o país desde 2013 não se deve apenas 
a factores internos, mas também é instigada e exacer-
bada por interferências externas”.17 Os três líderes reli-
giosos declararam “que alguns centro-africanos, ganan-
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aos mercenários estrangeiros do Chade e do Sudão a fim 
de desestabilizar a República Centro-Africana’”.18 “Alguns 
países vizinhos também ‘têm uma agenda escondida 
para desestabilizar e ocupar o país, através de grupos 
armados apoiados por eles, a fim de ganharem o controlo 
dos nossos recursos’”.19 Além disso, declararam “que es-
tes grupos estão a utilizar a religião para criar divisões”.20 
Finalmente, os três líderes acusaram “alguns contingen-
tes da Missão Multidimensional de Estabilização Integra-
da das Nações Unidas na República Centro-Africana (MI-
NUSCA), de ‘conspirarem com os grupos armados para 
cometerem crimes baseados na fé’”.21

A 29 de Junho de 2018, o vigário-geral da diocese de 
Bambari, Pe. Firmin Gbagoua, foi também morto a san-
gue-frio por homens supostamente associados à UPC, 
que invadiram a sua residência à noite.22 A Conferência 
Episcopal da África Central declarou: “Apelamos veemen-
temente ao Governo e à MINUSCA que coordenem os 
seus esforços para que os responsáveis por estes assas-
sinatos sejam detidos e levados perante a justiça”.23 Além 
disso, os Bispos declararam: “Instamos toda a comunida-
de cristã a permanecer calma e em oração para não cair 
na armadilha daqueles que querem mostrar que cristãos 
e muçulmanos já não podem viver juntos a fim de dividir a 
nação centro-africana”.24

A 31 de Agosto de 2018, o Bispo Nestor-Désiré Nongo-
-Aziagbia de Bossangoa, no noroeste da República Cen-
tro-Africana, declarou: “Actualmente, 70 a 80% do país 
está nas mãos de grupos rebeldes armados, pelo que a 
maioria do país já não está sob o controlo do Estado”.25 
O bispo descreveu como a Igreja Católica estava a tentar 
ajudar: “A Igreja tem estado na vanguarda dos esforços 
de reconciliação... Damos abrigo aos refugiados e ajuda-
mos aqueles que estão em necessidade, sem ter em con-
ta a sua religião”.26

A 15 de Novembro de 2018, rebeldes da UPC juntamen-
te com uma milícia de jovens muçulmanos atacaram um 
campo de deslocados internos localizado na sede da 
diocese católica de Alindao, matando 70 civis. Entre os 
mortos encontravam-se dois sacerdotes católicos, o Pe. 
Celestin Ngoumbango e o vigário-geral Pe. Blaise Mada, 
que foram mortos a tiro.27

Durante a rusga, os atacantes entraram na catedral, dis-
pararam lá dentro e profanaram o sacrário, no que pare-
cia ser um plano bem calculado para humilhar a comuni-
dade católica. Além disso, a casa dos sacerdotes, a sede 

da Cáritas diocesana e vários outros edifícios da Igreja 
foram completamente incendiados. O armazém da Cá-
ritas, utilizado para armazenar reservas alimentares de 
emergência a fim de alimentar os deslocados internos, foi 
pilhado, deixando as pessoas deslocadas sem qualquer 
alimento.28

A 8 de Abril de 2019, o Bispo Juan José Aguirre Muñoz de 
Bangassou, insistindo que a religião não era a única raiz 
do conflito entre os grupos militantes ex-Seleka e Anti-Ba-
laka, disse que muitas milícias activas no país estavam 
ao serviço de potências estrangeiras, nomeadamente dos 
Estados do Golfo.29 Recebendo armas, munições, veícu-
los e logística, o bispo declarou que os ataques das mi-
lícias “tinham por objectivo expulsar os não muçulmanos 
das áreas conquistadas [pelos mercenários], e que, em 
última análise, procuravam a divisão do país”. “O seu ob-
jectivo é dividir o país e estão eles próprios a servir-se 
como predadores impiedosos da sua riqueza mineral”.30

Desde meados de 2009, tem havido uma série intermiten-
te de ataques contra a Igreja na comunicação social apa-
rentemente com motivação política. Em Junho de 2019, 
no final da sua assembleia plenária em Bossangoa, a 
CECA emitiu uma carta pastoral questionando quem esta-
va a financiar uma milícia emergente conhecida como os 
“Tubarões” (Requins).31 Na mesma mensagem, os bispos 
também condenaram “a exploração anárquica dos recur-
sos naturais do país sem qualquer resultado positivo para 
as populações locais”.32 Em resposta, um certo Julien 
Bela publicou uma série de mensagens no Facebook com 
ameaças e insultos contra a Igreja Católica, acusando os 
bispos de serem “os defensores do diabo” e “extraterres-
tres”.33 

No início de Março de 2020, o Arcebispo de Bangui, Car-
deal Dieudonné Nzapalainga, advertiu contra a má ges-
tão dos fundos públicos e pronunciou-se contra a falta de 
serviços públicos que deixou a população pobre.34 Esta 
declaração atraiu uma resposta irada de Didacien Kos-
simatchi, um alto quadro do partido no poder, o Mouve-
ment Coeurs Unis (MCU). Numa declaração amplamente 
divulgada na comunicação social, afirmou que a Igreja 
não tinha o direito de expressar opiniões sobre questões 
políticas.35 No entanto, deixou de haver qualquer crítica à 
Igreja Católica por parte do MCU no segundo semestre 
de 2020.

A 6 de Setembro de 2020, a Conferência Episcopal pu-
blicou uma longa carta pastoral intitulada “Fais sortir mon 
people” (Liberta o meu povo) na qual os bispos apelaram 
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a eleições justas, transparentes e pacíficas (marcadas 
para o final de 2020). Ao mesmo tempo, criticaram os gru-
pos armados por não honrarem os seus compromissos 
no Acordo de Paz que assinaram em Fevereiro de 2019. 
A carta foi geralmente bem recebida e ninguém a rejeitou 
publicamente.36

O Pe. Aurelio Gazzera, um sacerdote carmelita muito 
respeitado, foi vítima de assédio e ameaças devido ao 
seu envolvimento de longa data em questões ambientais. 
Originário de Itália, veio para a RCA em 1995 e trabalhou 
em Bozoum (Diocese de Bouar) nos últimos 15 anos. Du-
rante os primeiros meses de 2019, o clérigo denunciou 
em muitos fóruns, incluindo na comunicação social, os 
pesados danos ambientais causados à região onde se 
situa a sua paróquia pela extracção incontrolada de ouro 
por uma empresa chinesa desde Dezembro de 2018.37 O 
Pe. Gazzera documentou as consequências das activida-
des mineiras para a população local, tais como a perda 
de água potável e de terras agrícolas, e os graves riscos 
para a saúde humana. 

Embora o ministro de estado das Minas, Energia e Recur-
sos Hídricos da República Centro-Africana tenha suspen-
dido provisoriamente as actividades da empresa chinesa 
em Bozoum a 25 de Março de 2019, a ordem não foi res-
peitada e a extracção de ouro continuou. Num incidente 
muito discutido, o Pe. Gazzera foi preso e a sua máquina 
fotográfica e telemóvel foram apreendidos pelas forças de 
segurança, a 27 de Abril, por ter tirado fotografias perto do 
rio Ouham.38 Quando o veículo da polícia com o sacerdote 
chegou a Bozoum, uma multidão reuniu-se e exigiu a sua 
libertação. Sob pressão, os agentes soltaram-no. Depois 
deste episódio, o primeiro-ministro falou na Assembleia 
Nacional, acusando o Pe. Gazzera de ser um traficante 
de ouro.39 

A 8 de Maio de 2019, o Cardeal Dieudonné Nzapalainga, 
o Bispo Mirosław Gucwa de Bouar e o Pe. Gazzera en-
contraram-se com o primeiro-ministro Firmin Ngrebada, 
bem como com o ministro de estado das Minas, Energia e 
Recursos Hídricos, e com o ministro da Água, Florestas, 
Caça, Pesca e Ambiente.40 Posteriormente, as ameaças 
e ataques contra o Pe. Gazzera cessaram. A sua defesa 
atraiu o interesse dos deputados do país, que nomearam 
uma comissão de inquérito para lidar com a questão. 

Durante confrontos armados entre grupos rivais em Ndele, 
a 3 de Março de 2020, o Bispo católico de Kaga-Bandoro, 
Thadeus Kuzy, foi perseguido e assaltado por homens ar-
mados de uma das facções dos ex-Seleka. O Bispo Kuzy 

tinha feito uma paragem em Ndele nesse dia por causa 
de um problema com o carro. Conforme o próprio relata, 
ele e alguns dos seus sacerdotes foram repetidamente 
ameaçados por homens que empunhavam armas e facas 
antes de serem resgatados, a 8 de Março, por soldados 
paquistaneses das forças da MINUSCA41 de Ndele e tra-
zidos para Bambari.42 

Enquanto as tensões e os confrontos armados continua-
ram durante Março e Abril de 2020, os Cristãos em Ndele, 
tanto católicos como protestantes, queixaram-se de que a 
Frente Popular para o Renascimento da República Cen-
tro-Africana (FPRC),43 um grupo rebelde dos Seleka do-
minado pela etnia Rounga, os assediou e ameaçou como 
não muçulmanos por alegadamente estarem do lado dos 
seus inimigos, o povo Gula. Segundo testemunhas, ho-
mens armados não identificados atearam fogo a duas 
igrejas que pertenciam à Igreja Apostólica (Église Apos-
tolique) nos bairros Sara e Gozamar II de Ndele, por volta 
das 4 da manhã do dia 1 de Abril de 2020.44 

Membros da comunidade muçulmana também relataram 
ataques, alegadamente de milícias Anti-Balaka ou de au-
to-defesa, em diferentes partes do país. No entanto, em 
muitos casos, as vítimas eram pastores de etnia fulani, 
atacados talvez mais por causa das suas actividades de 
criação de gado do que da sua filiação religiosa. 

Os Muçulmanos continuaram a denunciar casos de dis-
criminação rotineira, particularmente quando solicitavam 
serviços governamentais, como por exemplo certificados 
de nacionalidade, que são necessários para solicitar um 
passaporte. Houve também queixas de comportamento 
discriminatório contra muçulmanos nos postos de contro-
lo da polícia e da guarda, sendo mais provável que indi-
víduos com nomes islâmicos sejam assediados, ou que 
lhes fosse pedido o pagamento de subornos, do que pes-
soas com nomes cristãos. 

Numa nota mais positiva, o número de funcionários mu-
çulmanos no Governo, incluindo ministros e membros dos 
gabinetes do presidente e do primeiro-ministro, aumentou 
progressivamente, particularmente após a assinatura do 
acordo de paz em Fevereiro de 2016. 

A 9 de Julho de 2018, a chamada Liga de Defesa da Igreja 
(Ligue de Defense de l’Église) emitiu um comunicado de 
imprensa assinado por Nzapayeke Francois, comprome-
tendo-se “a vingar os assassinatos de muitos dignitários 
da Igreja e homens de Deus mortos no desempenho das 
suas funções”.45 A declaração também ameaçou os Mu-
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çulmanos, de que teriam “de praticar a sua fé num estado 
de dúvida e medo permanente como acontece com os 
Cristãos”.46 A Conferência Episcopal reagiu com uma de-
claração a 10 de Julho de 2018, assinada pelo Cardeal 
Nzapalainga, na qual os bispos condenaram categorica-
mente a mensagem da Liga.47 Na mesma comunicação, 
os bispos lembraram aos fiéis a importância “de estarem 
vigilantes para que não cedam ao ódio e às manipulações 
confessionais destinadas a desestabilizar o país, recor-
dando que a crise na República Centro-Africana não é 
confessional, mas sim política”.48

Durante o período em análise, vários milhares de mu-
çulmanos deslocados desde 2014 puderam regressar a 
casa, particularmente em cidades das regiões sul e oeste 
do país. Em Bossangoa, os muçulmanos puderam visitar 
as suas antigas propriedades, muitas delas destruídas, e 
fazer algum comércio, mas ainda não conseguiram voltar 
a instalar-se ou reconstruir as suas mesquitas. 

Houve algumas melhorias em Bangui no início de 2020, 
depois de quase todas as mesquitas fora da área de Ki-
lometre Cinq terem sido destruídas no início de 2014. A 
maior destas mesquitas, em Lakouanga, foi reconstruída 
e atrai regularmente muitos fiéis. Noutros locais onde as 
mesquitas tinham sido destruídas após 2014, a popula-
ção cristã ainda está relutante em permitir a reconstrução 
dos locais de culto islâmicos.49

Em Dezembro de 2020, grupos armados reapareceram 
à medida que se aproximavam as eleições gerais. Mon-
taram bloqueios de estradas e entraram nas aldeias para 
roubar comida, aterrorizando a população. No entanto, 
não houve vítimas mortais a lamentar e as tensões dimi-
nuíram no final de Fevereiro de 2021, com a súbita partida 
dos homens armados das aldeias.50 Uma “Coligação de 
Patriotas para a Mudança” foi anunciada a 21 de Feverei-
ro de 2021 para desafiar a vitória eleitoral do presidente 
Touadera, declarando “guerra” ao Governo. Continuava 
activa na altura em que escrevemos.51

Após o surto mundial da pandemia da COVID-19, de-
tectado na República Centro-Africana, a 13 de Março de 
2020, o Governo pôs rapidamente em prática medidas 
de controlo com a plena cooperação da Igreja. Escolas 
e locais de culto foram fechados durante 30 dias, mer-
cados e supermercados foram parcialmente fechados e 
foi imposto um recolher obrigatório a nível nacional das 
8h da noite às 5h da manhã. As autoridades e os líderes 
católicos trabalharam em conjunto para controlar a pan-
demia, com a Igreja Católica a comunicar rapidamente as 

mensagens da Conferência Episcopal e do Cardeal Dieu-
donné Nzapalainga.52

As restrições foram atenuadas em Junho, mas as más-
caras continuaram a ser obrigatórias. No entanto, poucos 
seguiram esta exigência. A Igreja Católica reabriu os seus 
locais de culto impondo medidas de segurança como o 
distanciamento social, o uso de máscaras e a lavagem 
das mãos.53

A resposta na comunidade islâmica foi mais variada.54 As 
fases iniciais da pandemia coincidiram com o Ramadão 
(24 de Abril a 23 de Maio). Alguns imãs mantiveram as 
mesquitas abertas na área do Kilometre Cinq apesar dos 
riscos de contágio e dos pedidos do ministro da Saúde 
para que fossem encerradas. Noutro lugar, em Lakouan-
ga e Ngaragba, os imãs locais decidiram respeitar o en-
cerramento e fizeram orações associadas ao mês santo 
em casa. Algumas mesquitas foram alegadamente força-
das a ceder a ameaças veladas de elementos armados 
de antigos grupos de autodefesa.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Durante o período em análise, grupos armados atacaram 
novamente as igrejas cristãs e também começaram a ata-
car líderes religiosos cristãos, particularmente membros 
do clero católico. Os Muçulmanos também enfrentaram 
problemas. Embora tenha havido alguns progressos na 
capital e nas regiões ocidentais e centrais do país, os Mu-
çulmanos ainda estão longe de gozar de plenos direitos 
à liberdade religiosa. Globalmente, as perspectivas do di-
reito à liberdade religiosa continuam incertas. É provável 
que continuem a enfrentar desafios consideráveis devido 
aos ataques das milícias extremistas e à instabilidade po-
lítica.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Na República Checa, a protecção da liberdade reli-
giosa está consagrada tanto na Constituição1 como 
na Carta dos Direitos e Liberdades Fundamentais.2 
A Carta, adoptada em 1991, estipula que não exis-
te religião ou ideologia estatal (artigo 2.º, n.º 1), e 
concede direitos fundamentais a todos os cidadãos 
independentemente da sua fé ou religião (artigo 3.º, 
n.º 1). O artigo 15.º (n.º 1 e 3) garante a liberdade de 
pensamento, consciência e convicção religiosa, bem 
como o direito de mudar de religião, ou de não ter 
qualquer religião. A Carta também protege a objec-
ção de consciência ao serviço militar. Os indivíduos 
têm o direito de praticar a sua religião, sozinhos ou 
em comunidade, em privado ou público, “através do 
culto, ensino, prática ou observância” (artigo 16.º, n.º 
1). 

A Carta reconhece a liberdade das organizações 
religiosas para supervisionarem os seus próprios 
assuntos, estabelecerem os seus próprios órgãos, 
nomearem o clero e criarem ordens religiosas sem 
interferência do Estado (artigo 16.º, n.º 2). A liberda-

de religiosa só pode ser limitada por lei na medida do 
necessário para a protecção da “segurança e ordem 
públicas, da saúde e da moral, ou dos direitos e liber-
dades de outrem” (artigo 16.º, n.º 4).

A prática de um crime por ódio religioso é uma cir-
cunstância agravante no âmbito do direito penal.3 A 
difamação pública de um grupo de pessoas devido às 
suas crenças religiosas, ou falta delas, é ilegal (sec-
ção 355, 1-2), tal como o incitamento ao ódio contra 
qualquer religião (secção 356, 1-3). Em Novembro de 
2018, a polícia checa relembrou que o discurso de 
ódio online é um delito penal.4 

A Lei da Liberdade Religiosa5 delineia o procedimen-
to de registo dos grupos religiosos no Ministério da 
Cultura. O registo não é exigido (secção 4), mas o 
Estado apenas reconhece os grupos registados. O 
pedido de registo deve conter os documentos funda-
dores e operacionais da organização, artigos básicos 
de fé, uma declaração de que a organização respei-
tará as leis e será tolerante com as outras religiões, 
juntamente com a assinatura de 300 membros adul-
tos que sejam cidadãos ou residentes permanentes 
da República Checa (secção 10). 

As Igrejas registadas podem requerer um estatuto 
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especial ao abrigo da secção 11 se tiverem sido devi-
damente registadas e se tiverem publicado relatórios 
anuais de actividades durante pelo menos 10 anos. 
Devem também fazer prova de que os seus membros 
representam pelo menos 0,1% da população. Com tal 
estatuto, uma Igreja pode receber benefícios fiscais 
e financiamento governamental, estabelecer escolas, 
ensinar religião em escolas públicas, prestar serviços 
espirituais nas forças armadas e prisões, e realizar 
casamentos (secção 7). Até 2020, havia 41 Igrejas 
e comunidades religiosas registadas, quatro pedidos 
pendentes e 21 cujos pedidos tinham sido rejeitados.6 

A legislação que impunha um imposto sobre a com-
pensação financeira às Igrejas por bens confiscados 
sob o regime comunista foi assinada em Maio de 
2019, mas foi posteriormente anulada pelo Tribunal 
Constitucional.7  

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
No seu relatório anual sobre extremismo de 2019, o 
Ministério do Interior relatou um aumento da “agres-
sividade e grosseria do discurso de ódio” online, in-
cluindo um aumento da actividade neonazi.8 Foi refe-
rido que os grupos xenófobos e anti-imigração eram 
a força dominante no cenário extremista e eram fre-
quentemente alimentados por “meios de desinforma-
ção”.9 A polícia acusou 144 pessoas de crimes come-
tidos com motivos raciais, étnicos ou outros motivos 
de ódio.10 

O ministério relatou que, dado o isolamento social 
das comunidades muçulmanas, o “risco de radicali-
zação religiosa não pode ser evitado, mesmo na Re-
pública Checa”.11 Na sua análise dos incidentes ex-
tremistas por motivos religiosos, o referido relatório 
citou o julgamento do apoiante do autoproclamado 
Estado Islâmico Dominik Kobulnický que estava a 
preparar um ataque terrorista em Prešov.12 

Por causa dos “Proponentes de interpretações extre-
mistas do Islão, [...] grupos inteiros são vistos como 
arriscados, perigosos e extremistas”. Um tal ambien-
te de desconfiança, que se manifesta particularmente 
nas redes sociais, pode ser “terreno fértil para a ra-
dicalização”.13

Os grupos judeus têm manifestado preocupação com 
o aumento da retórica neonazi.14 A Federação das 

Comunidades Judaicas observou que os grupos neo-
nazis, nacionalistas e islamistas, incluindo a União 
Muçulmana, expressaram opiniões anti-semitas. Em 
Julho de 2019, o Supremo Tribunal checo confirmou 
as decisões dos tribunais inferiores contra vários 
réus, culpados de difamação e incitação contra ju-
deus e muçulmanos, bem como a negação do Holo-
causto, observando que a protecção da liberdade de 
expressão não cobre as expressões de ódio.15 

A Federação das Comunidades Judaicas relatou 694 
incidentes anti-semitas em 2019 – duas vezes mais 
do que em 2018 –, 95% dos quais na Internet. Não 
foram relatados ataques físicos, mas três proprieda-
des judaicas foram atacadas, incluindo uma suástica 
e um “Heil Hitler” rabiscados no Antigo Cemitério Ju-
daico em Praga.16

A preocupação com a liberdade religiosa e a perse-
guição reflecte-se na conferência anual na Universi-
dade de Karolina sobre o assunto, seguida pela ilumi-
nação em luzes vermelhas de centenas de edifícios 
religiosos e governamentais em Praga e noutras ci-
dades da República Checa. Este evento denominado 
“Cervena Streda” (“Quarta-feira Vermelha”), realiza-
-se regularmente desde 2017 no final de Novembro 
e está a atrair cada vez mais atenção do público.17 É 
co-organizado pela Universidade de Karolina, a Con-
ferência Episcopal Católica, a Federação das Comu-
nidades Judaicas, o Conselho Ecuménico de Igrejas 
e o grupo de reflexão do KDP, juntamente com a Fun-
dação Ajuda à Igreja que Sofre. 

O estado de emergência foi anunciado em Outubro de 
2020 devido à pandemia de coronavírus, resultando 
em restrições aos encontros públicos. Uma vez que 
os encontros em recintos fechados estavam limitados 
a seis pessoas, foi celebrada uma Missa ao ar livre 
em Praga nesse mesmo mês. Perante a situação, o 
sacerdote celebrante observou que compreendia a 
razão das restrições, mas que era “absurdo” que ou-
tros grupos, tais como partidos políticos, pudessem 
reunir-se até 100 pessoas.18

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não parece ter havido significativas restrições gover-
namentais novas ou acrescidas à liberdade religiosa 
durante o período em análise. No entanto, o crescen-
te anti-semitismo e intolerância contra os Muçulma-

REPÚBLICA CHECA
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rizado como um potencial prelúdio à violência física.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição de 2006 da República Democrática do 
Congo consagra o carácter secular do Estado e o respei-
to pelo pluralismo religioso. O artigo 13.º proíbe todas as 
formas de discriminação com base na origem étnica, na 
denominação religiosa ou na opinião, e afirma que todas 
as pessoas no país têm o direito de manifestar livremente 
a sua religião em público e em privado (artigo 22.º).1 Há 
liberdade para construir igrejas e angariar fundos para ac-
tividades religiosas dentro e fora do país. Todos os grupos 
religiosos têm total liberdade para se envolver em prose-
litismo, incluindo ensinarem a religião às crianças. Alguns 
pregadores fazem-no nos mercados, nos cruzamentos de 
ruas e nos autocarros públicos. 

A religião é ensinada na escola e faz parte do currículo 
oficial. O artigo 45.º da Constituição estabelece que “os 
estabelecimentos de ensino nacionais devem assegurar, 
em cooperação com as autoridades religiosas, aos seus 
alunos menores, e tendo pais que o solicitem, uma educa-
ção conforme com as suas convicções religiosas”.2 

Em 1977, o Governo da então República do Zaire assinou 
um memorando de entendimento com as comunidades 

católica, protestante, quimbanguista e islâmica relativo à 
gestão das escolas.3 Em 2016, o Governo assinou uma 
concordata com a Santa Sé sobre assuntos de interesse 
comum, incluindo “as instituições de educação católica, 
o ensino da religião nas escolas, a assistência social e 
as actividades caritativas da Igreja, a assistência pastoral 
nas forças armadas, as instituições prisionais e hospitala-
res, bem como o imposto predial, a obtenção de vistos de 
entrada e de autorizações de residência para o pessoal 
religioso”.4

Vários grupos religiosos dirigem um vasto leque de ins-
tituições como escolas, centros de saúde, orfanatos e 
meios de comunicação social. Relativamente aos meios 
de comunicação social, a maioria dos canais de televisão 
e estações de rádio em Kinshasa pertencem a diferentes 
comunidades cristãs.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O ano de 2018 foi destacado pela preparação das tão 
esperadas eleições gerais. A votação tinha sido adiada 
várias vezes e ocorreu dois anos após a data legalmente 
exigida. A comunidade cristã, em particular a Conferência 
Episcopal Nacional da RDC (Conférence épiscopale na-
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
tionale du Congo, CENCO), tem sido uma forte defensora 
de eleições livres e justas no país. Em Julho de 2018, o 
Comité de Coordenação dos Leigos (que tem fortes liga-
ções com a Igreja Católica) apelou a “acções de protesto” 
caso não fossem garantidas eleições livres e credíveis.5 
Em Outubro de 2018, a Igreja Católica apelou aos políti-
cos para que não utilizassem a imagem do Papa para fins 
eleitorais, depois de um candidato, Emmanuel Ramazani, 
a ter utilizado.6 Finalmente, a 30 de Dezembro de 2018, a 
RDC realizou uma eleição geral e Felix Tshisekedi derro-
tou o presidente em exercício, Joseph Kabila. Contudo, a 
Igreja, que tinha enviado 40 mil observadores eleitorais às 
mesas de voto,7 questionou os resultados eleitorais e ale-
gou que o verdadeiro vencedor tinha sido o segundo clas-
sificado, Martin Fayulu.8 Realizaram-se várias manifesta-
ções em todo o país, que resultaram em várias pessoas 
mortas,9 com os manifestantes a exigirem uma contagem 
fidedigna dos resultados. 

Durante o período em análise, a violência contra a comu-
nidade cristã continuou, especialmente na região oriental 
de Kivu. Várias milícias armadas não estatais foram os 
principais agressores, enquanto nos anos anteriores as 
forças de segurança da RDC levaram a cabo a maioria 
dos ataques anti-cristãos.10 Isto porque os Cristãos, em 
particular a Conferência Episcopal, foram altamente críti-
cos em relação ao antigo Governo de Kabila. 

A 25 de Setembro de 2018, apenas três meses antes das 
eleições, ocorreu um ataque armado em Beni, uma cidade 
no Kivu Norte. Um pastor local identificou pelo menos 27 
membros de Igrejas locais que foram mortos.11 O ataque 
foi alegadamente perpetrado por uma milícia islamista, as 
Forças Democráticas Aliadas (ADF). 

Os clérigos têm sido frequentemente o alvo deste grupo 
armado islamista. Em Novembro de 2018, os terroristas 
levaram a cabo outro ataque perto de Beni. Homens ar-
mados entraram na casa de um pastor e mataram-no a 
ele e à sua filha. No ataque foram também mortas três ou-
tras crianças e foram levados sete cristãos que continuam 
desaparecidos.12 Segundo uma testemunha, os atacantes 
afirmaram que a área onde a milícia actua pertencia a mu-
çulmanos e não a cristãos, e que “todos os cristãos nela 
encontrados são inimigos” para eles.13 No dia seguinte, a 
ADF levou a cabo um novo ataque numa aldeia próxima, 
raptando um pastor e cinco membros da sua congrega-
ção, e incendiando 12 casas.14 O pastor e a sua mulher 
foram mais tarde encontrados mortos.

Em Dezembro de 2018, de acordo com o Alto Comissa-

riado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 900 
civis foram massacrados na província de Mai-Ndombe 
em confrontos intercomunitários entre a etnia Banunu e 
Batendé. Casas e edifícios públicos tais como escolas e 
clínicas foram saqueados ou incendiados.15

Outro ataque da ADF contra uma comunidade cristã foi 
relatado em Março de 2019 na aldeia de Kalau. Os re-
beldes armados “dispararam indiscriminadamente contra 
os aldeões”, matando seis cristãos e forçando centenas a 
fugir.16 Um líder da comunidade local disse o seguinte so-
bre a milícia islamista: “Trabalharam durante muito tempo 
em raptos e assassinatos, mas agora querem passar à 
fase de ocupação do território. Querem ocupar a área que 
reivindicam como sua”.17

A presença de grupos armados internacionais na RDC 
não é novidade. Contudo, pela primeira vez, o grupo do 
autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) reivindicou um 
ataque a 18 de Abril de 2019 perto da cidade de Beni. O 
Daesh declarou a região como a “Província da África Cen-
tral” do “Califado”.18 Dois soldados congoleses e um civil 
morreram em resultado do ataque. 

De acordo com a Open Doors, a província do Kivu Norte 
testemunhou mais de 20 ataques a aldeias cristãs de Ja-
neiro a Maio de 2019, com aproximadamente 90 pessoas 
mortas, 12 mil deslocadas e pelo menos 31 raptadas. 
Além disso, o grupo de defesa cristã relatou que “pelo 
menos seis igrejas foram incendiadas e duas clínicas e 
centros de saúde geridos por Igrejas foram destruídos”.19 

Em Maio de 2019, a Conferência Episcopal e a Église du 
Christ au Congo apresentaram uma petição pedindo que 
as eleições locais tivessem lugar antes do final de 2019, 
uma vez que o calendário eleitoral não tinha sido respei-
tado como exigido pela Constituição.20

Um sacerdote católico da Paróquia de Sembé foi raptado 
no final de Junho. O seu corpo foi encontrado um mês 
mais tarde. As circunstâncias da sua morte continuam a 
não ser claras.21

Em Junho de 2019, a Assembleia Episcopal Provincial de 
Bukavu emitiu uma declaração em que denunciava a falta 
de segurança na zona e apelava às autoridades para pro-
tegerem as populações e os recursos naturais do país.22 

A fim de contrariar a crescente actividade das milícias nas 
zonas orientais do país, o Governo lançou uma operação 
militar em grande escala no dia 31 de Outubro de 2019.23 
O seu objectivo era a erradicação de “todos os grupos 
armados nacionais e estrangeiros que assolam o leste 
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do país e desestabilizam a região dos Grandes Lagos”.24 
Para o efeito, o Governo da RDC enviou 21 mil soldados 
para perto da cidade de Beni, no início do mês.25 

Em Novembro e Dezembro de 2019, mais de uma cen-
tena de pessoas foram mortas pela ADF na província do 
Kivu Norte.26 

Em Novembro de 2019, manifestantes atacaram em Beni 
a sede da MONUSCO,27 a missão das Nações Unidas na 
RDC, na sequência de novos massacres perpetrados por 
milícias rebeldes. As forças de manutenção da paz foram 
acusadas de não protegerem os civis e alguns apelaram 
à sua retirada.28 A Conferência Episcopal lamentou a in-
segurança no Leste do país. Numa mensagem à Agenzia 
Fides, os bispos propuseram “um ‘programa de emergên-
cia’ para pôr fim às hostilidades”, restaurar a autoridade 
do Estado e prestar ajuda humanitária.29 

Em Dezembro de 2019, a ADF matou pelo menos 20 pes-
soas no Kivu Norte. O Arcebispo de Kinshasa visitou a 
área e apelou à população para cooperar com a polícia, 
o exército e a MONUSCO para pôr fim aos massacres.30 
Nesse mesmo mês, leigos católicos organizaram uma 
manifestação de três dias que atraiu milhares de pessoas 
para protestar contra a corrupção e exigir o fim da vio-
lência no Leste do país.31 Os bispos do Kivu Norte e Sul 
suspenderam todas as actividades eclesiásticas durante 
um dia a fim de protestar contra a violência nas duas pro-
víncias.32

Em Janeiro de 2020, a Plataforma das Confissões Religio-
sas da RDC divulgou uma declaração na qual reconhecia 
que tinham sido alcançados alguns progressos desde as 
eleições, mas constatava que o país ainda enfrentava 
muitos desafios como a corrupção, a insegurança e uma 
economia em deterioração.33 No mesmo mês, o Comité 
Permanente da Associação das Conferências Episcopais 
da África Central (Association des Conférences Episco-
pales de l’Afrique Centrale) divulgou um comunicado ape-
lando aos líderes políticos da região para protegerem a 
população da violência armada, e lamentou a perda de 
confiança uns nos outros.34

Em Fevereiro de 2020, 40 civis foram mortos pela ADF no 
Kivu Norte. Quando um dos membros da ADF foi preso 
pela polícia, o gangue atacou a esquadra de polícia onde 
ele foi detido e libertou-o.35

Em Março de 2020, um sacerdote foi gravemente ferido 
por um grupo armado em Ituri depois de um grupo de ho-
mens o ter atacado a ele e a duas outras pessoas com 

catanas.36

Durante a última semana de Maio de 2020, terroristas is-
lamistas mataram 49 civis e raptaram 45 em vários ata-
ques no Kivu Norte. Além disso, saquearam lojas e atea-
ram fogo a casas.37

Em Julho de 2020, a Conferência Episcopal Nacional da 
RDC criticou um projecto de lei do Governo para refor-
mar o poder judicial, uma vez que poderia enfraquecer 
a sua independência e a da Comissão Nacional Eleitoral 
Independente.38 A Comissão de Coordenação dos Leigos 
também se opôs à nomeação de Ronsard Malonda como 
chefe da Comissão Eleitoral. Foram realizados protestos 
em todo o país.39

Em Julho de 2020, o Arcebispo de Kinshasa pronunciou-
-se contra a exploração dos recursos naturais da RDC por 
empresas estrangeiras e a falta de governação democrá-
tica do país.40

Em Julho de 2020, o Dr. Denis Mukwege, Prémio Nobel 
da Paz de 2018, pronunciou-se contra uma série de mas-
sacres, o mais recente nesse mês em Kipupu, e outras 
violações dos direitos humanos no leste da RDC, “onde 
crimes ao abrigo do direito internacional têm sido cometi-
dos há décadas”.41

O ginecologista e pastor pentecostal é mundialmente 
conhecido pelos seus cuidados com sobreviventes de 
agressões sexuais no Hospital Panzi da RDC, perto de 
Bukavu.42 Ameaças contra a sua vida, proferidas em gran-
de parte por meios de comunicação social “de fontes tan-
to dentro da RDC como do vizinho Ruanda”,43 levaram a 
ONU a disponibilizar-lhe segurança, e o Presidente con-
golês Felix Tshisekedi a exigir uma investigação sobre as 
ameaças.44

Em Setembro de 2020, o Pe. Christian Muta queixou-se 
de que um apelo do secretário-geral da ONU, António Gu-
terres, ecoado pelo Papa Francisco, para um cessar-fogo 
global tinha sido quase ignorado no país. Muta afirmou: 
“O Congo vive uma profunda crise social, de pobreza e 
precariedade: na origem destes problemas, existe o in-
teresse de uma minoria em ter toda a riqueza do país. 
Nem mesmo a pandemia do coronavírus conseguiu paci-
ficar as partes beligerantes, porque há interesses para os 
quais a vida humana parece valer pouco”.45

Em Outubro de 2020, os bispos da RDC denunciaram “o 
impasse no país devido à crise política e às suas conse-
quências”, bem como a corrupção e as organizações cri-
minosas envolvidas no sector mineiro. Disseram também 
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que a situação de segurança era desastrosa e que a crise 
do coronavírus tinha exacerbado a pobreza da popula-
ção.46

Numa entrevista de 19 de Novembro, intitulada “Os mi-
nerais da RDC estão manchados de sangue congolês”,47 
o Dr. Mukwege apelou novamente à comunidade inter-
nacional para uma solução para a violência desenfreada 
que envolve a exploração e pilhagem de minerais utili-
zados em tecnologias em todo o mundo como o cobalto, 
o coltan e o lítio. Na entrevista, o Dr. Mukwege denegriu 
a cumplicidade entre as entidades estatais e não esta-
tais internacionais: “Observamos actividades de pilhagem 
destes recursos naturais. E aqueles que os comandam 
têm poderosos apoiantes fora do país, que sufocam vo-
zes que tentam erguer-se para exigir a paz, pois o saque 
está a ter lugar num caos total. E sem este caos, o sa-
que não é possível. Hoje, o maior obstáculo vem daque-
les que lucram com esta guerra, aqueles que compram 
os minerais aos bandidos armados”.48 No mesmo artigo, 
apelou à Igreja Católica, convidando-a a “desempenhar 
o seu papel profético e a sensibilizar o mundo para este 
sofrimento, a ser a nossa porta-voz, a voz dos sem-voz 
para que finalmente se instale um tribunal, permitindo que 
a população do leste do país viva em paz. Porque sem 
justiça não pode haver paz”.49

Ao longo do período abrangido pelo relatório, outra ques-
tão importante que afectou as comunidades religiosas no 
país foi o vírus do ébola. A epidemia está em curso desde 
Agosto de 2018 e em Julho de 2019 foi oficialmente de-
clarada pela Organização Mundial de Saúde como uma 
“emergência de saúde pública de interesse internacio-
nal”.50 No leste da RDC, a Igreja Católica está envolvida 
na luta contra a doença através da Cáritas.51 Contudo, a 
situação de segurança em muitas zonas do país está a 
tornar a resposta ao vírus mais difícil; por exemplo, é difí-
cil realizar enterros seguros e dignos.52 

Devido aos elevados níveis de mortalidade relacionada 
com o ébola, os líderes da Igreja tomaram medidas para 
evitar a sua propagação em eventos religiosos. Depois de 
vários sacerdotes e membros de paróquias locais terem 
apanhado o vírus na sequência de actividades religio-
sas, o Arcebispo Coadjutor Fridolin Ambongo de Kinsha-
sa anunciou em Maio de 2018 que sacramentos como o 
baptismo, crisma, unção dos doentes e ordens sagradas, 
que envolvem contacto físico, seriam temporariamente 
suspensos em várias partes do nordeste do país.53 Em 
caso de comunhão, o contacto pela boca seria evitado, 

enquanto os fiéis podem realizar o sinal da paz verbal-
mente durante as celebrações da Missa.54 

A comunidade muçulmana também tem sido afectada 
pelo ébola. A Arábia Saudita, por exemplo, suspendeu 
temporariamente a emissão de vistos para peregrinos da 
RDC a 26 de Julho de 2019.55 Isto afectou os Muçulmanos 
congoleses que queriam realizar a peregrinação do hajj a 
Meca, um dos cinco pilares do Islão. 

Os primeiros casos de coronavírus foram relatados em 
Março de 2020. Como medida para conter o vírus, as 
autoridades declararam o estado de emergência, o que 
incluiu o encerramento de igrejas.56 Em Março de 2020, 
o Arcebispo Ambongo de Kinshasa criticou o Governo 
por ter adiado o encerramento total que deveria ser im-
plementado no final do mês. Apelou também às autorida-
des para assegurarem que a população tivesse alimentos 
suficientes, bem como água e electricidade, quando as 
medidas fossem implementadas.57 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A República Democrática do Congo enfrenta sérios desa-
fios devido à pobreza, corrupção, debilidade das estrutu-
ras estatais, elevados níveis de insegurança e os surtos 
de ébola e da pandemia do coronavírus. Apesar da pre-
sença dos militares e da missão de manutenção da paz 
da ONU, os grupos armados no leste do país continuam 
a aterrorizar indiscriminada e brutalmente a população, 
sobretudo por interesses de exploração de minerais. Fiéis 
cristãos, pastores e sacerdotes foram também especifi-
camente visados por milícias filiadas em organizações 
islamistas. A recente chegada do autoproclamado Estado 
Islâmico à RDC complica ainda mais a situação numa re-
gião já perturbada pelo extremismo radical. Esta falta de 
segurança, por sua vez, impede uma luta eficaz contra as 
doenças e a entrega de ajuda humanitária a uma popula-
ção carenciada. 

A combinação destas tribulações profundas é novamente 
dificultada por desafios de governação local e nacional, 
minada por uma percepção de falta de legitimidade da 
eleição do presidente Tshisekedi, que foi manchada por 
graves alegações de fraude.58 A perspectiva para o futuro 
da liberdade religiosa na República Democrática do Con-
go é negativa.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República do Congo adoptou uma nova Constituição1 a 6 de 
Novembro de 2015. O artigo 1.º consagra o princípio do carácter 
secular do Estado. Segundo o artigo 15.º, todas as formas de 
discriminação, incluindo as praticadas por motivos religiosos, são 
proibidas. O artigo 24.º prevê que a liberdade de consciência e 
crença são garantidas. O mesmo artigo afirma que “o uso da 
religião para fins políticos é proibido” e que “qualquer tipo de fa-
natismo religioso será punido”.

Todos os grupos religiosos devem ser registados e receber 
aprovação estatal.2 Não houve quaisquer relatos de casos 
de discriminação contra os grupos religiosos que procuram 
acreditação oficial, embora tenha havido queixas de que o 
processo pode ser demorado. Os grupos que não se registem 
podem ser multados, ver os seus bens confiscados, os seus 
contratos com terceiros podem ser cancelados e o seu pessoal 
estrangeiro pode ser deportado.3 

A República do Congo tem uma minoria muçulmana que cres-
ceu progressivamente ao longo dos últimos anos. Muitos deles 
são trabalhadores migrantes de países da África Ocidental. Des-
de 2014, tem havido também um influxo de vários milhares de 
muçulmanos da República Centro-Africana que vieram como 

refugiados.4

O uso do véu islâmico que cobre toda a face (incluindo o niqab e 
a burqa) em locais públicos foi proibido, alegadamente para pro-
teger contra actos terroristas. Os muçulmanos de países estran-
geiros não estão autorizados a passar a noite nas mesquitas.5

A educação religiosa não faz parte do programa das escolas pú-
blicas. Contudo, as escolas privadas são livres de incluí-la no seu 
programa.6

É frequente o Governo viabilizar o uso de edifícios públicos para 
cerimónias religiosas cristãs e muçulmanas. Por exemplo, em 
Agosto de 2017, uma Igreja Evangélica realizou uma convenção 
no estádio Massamba-Débat em Brazzaville.7

Durante o período abrangido por este relatório, um acordo bi-
lateral entre o Governo do Congo e a Santa Sé (assinado em 
Fevereiro de 2017) entrou em vigor a 2 de Julho de 2019.8 Este 
acordo regulamenta as relações entre a Igreja e o Estado e “ga-
rante à Igreja a possibilidade de levar a cabo a sua missão no 
Congo”.9 No acordo, é reconhecida a “personalidade jurídica da 
Igreja e das suas instituições”. Ambas as partes se comprome-
tem igualmente a cooperar “para a promoção do bem comum”. 
O acordo também garante “o direito da Igreja de actuar livremen-
te no país centro-africano”10 e oferece uma melhor protecção ju-
rídica às actividades e bens da Igreja (escolas, hospitais, locais 



675Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

RE
PÚ

BL
ICA

 DO
 CO

NG
O

RELIGIÃO

Christians
 Área

342,000 Km2

PIB per capita

4,881 US$

População

5,686,917
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
48.9

Christians

Outras

89.9%
Cristãos

1.1%
Muçulmanos

1.2%

Agnóstico
3.0%

Religiões
tradicionais

4.9%

REPÚBLICA DO CONGO

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

REPÚBLICA DO CONGO
religiosos, etc.) no país. 

As seguintes festas religiosas são feriados públicos: Segunda-
-feira de Páscoa, Ascensão, Pentecostes, Todos os Santos e 
Natal. O Governo não observa os dias festivos islâmicos, mas 
os Muçulmanos são autorizados a assinalar festas como o Eid 
al-Fitr e o Eid al-Kebir.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O distrito de Pool, no sudeste do Congo, é uma área do país 
onde a segurança e a liberdade religiosa sofreram muito com os 
combates entre o Governo e um grupo semi-religioso, a chama-
da milícia Ninja. Este grupo era chefiado por Frédéric Bintsamou, 
um clérigo protestante que se chamava Pastor Ntumi (ou Ntou-
mi), líder da Igreja Neo-Pentecostal do Profeta Isaías.11 A guerra 
durou quase duas décadas (1999-2003 e 2016-2017), terminan-
do em Dezembro de 2017 com um cessar-fogo e um acordo de 
paz.12 O acordo incluiu o fim das hostilidades, a reinstalação de 
pessoas deslocadas pelo conflito e o desarmamento completo 
das milícias Ninja. Até agora, o acordo de paz tem sido imple-
mentado com sucesso. Em Agosto de 2018, iniciaram-se os pro-
cedimentos para desarmar e desmobilizar o grupo rebelde.

No final de Junho de 2019, um sacerdote da Paróquia de Sembé 
foi raptado durante a noite em Ouesso, onde se tinha deslocado 
para uma ordenação. O seu corpo foi encontrado a 5 de Julho 
de 2019. Não há informações sobre as circunstâncias da sua 

morte.13

Durante o período em análise, não houve relatos de incidentes 
por motivos religiosos, nem acções dirigidas contra qualquer co-
munidade devido à sua filiação religiosa. Em geral, os grupos 
religiosos foram livres de prestar culto em público e de se envol-
verem noutras actividades sem qualquer impedimento.

A 31 de Março de 2020, todos os locais de culto do país foram 
encerrados como medida para evitar a propagação do corona-
vírus.14

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A República do Congo garante e está empenhada em proteger 
o direito à liberdade religiosa. Embora sejam por vezes relatados 
atritos entre cristãos, pentecostais e a crescente minoria muçul-
mana,15 até agora tudo indica que estas tensões têm sido geridas 
sem quaisquer incidentes graves. O processo de paz iniciado em 
2017, e o desarmamento e desmobilização relativamente pacífi-
cos e eficazes das milícias semi-religiosas Ninja, dá credibilidade 
a este compromisso.  

A pobreza, a corrupção e a falta de oportunidades económicas, 
contudo, são susceptíveis de persistir, aumentando o potencial 
de agitação social e os subsequentes desafios para os direitos 
humanos. Apesar disso, prevê-se que o respeito pela liberdade 
religiosa, incluindo a das minorias religiosas, continue.

NOTAS
1  Congo (Republic of the) 2015, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Congo_2015?lang=en (acedido a 5 de Dezembro de 2020); 
Congo Constitution de 2015, Digithèque MJP, https://mjp.univ-perp.fr/constit/cg2015.htm (acedido a 5 de Dezembro de 2020).
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mericano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/republic-of-the-congo/ (acedido a 22 de Outubro de 2020). 
3  Ibid 
4  “Congo-Brazzaville - Religion”, Global Security, https://www.globalsecurity.org/military/world/africa/cg-religion.htm (acedido a 12 de Janeiro de 2021). 
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13  “The body of a priest kidnapped at the end of de Junho de has been found”, Agenzia Fides, 5 de Julho de 2019, http://www.fides.org/en/news/66312-AFRI-
CA_CONGO_The_body_of_a_priest_kidnapped_at_the_end_of_June_has_been_found (acedido a 22 de Outubro de 2020). 

14  Thomas Herman, Eva Maarek, Nila Wilde, François Adao e Sharif Abousaada (eds.), “Covid-19: Initial responses of certain African countries”, Herbert Smith 
Freehills, 22 de Maio de 2020, https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/covid-19-initial-responses-of-certain-african-countries-africa (acedido a 23 de Outubro 
de 2020). 

15  Emmanuelle Ollivry, “In Congo-Brazzaville, the Church is fighting uphill battle”, Ajuda à Igreja que Sofre, 11 de Maio de 2018, https://www.churchinneed.org/
congo-brazzaville-church-fighting-uphill-battle/ (acedido a 12 de Janeiro de 2021).

https://mjp.univ-perp.fr/constit/cg2015.htm
https://www.globalsecurity.org/military/world/africa/cg-religion.htm
https://www.bbc.com/news/world-africa-32555204
https://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php?lang=EN
https://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php?lang=EN
https://bit.ly/30ZbAPj
https://bit.ly/30ZbAPj
https://bit.ly/2MqIJhJ
https://id.loc.gov/authorities/names/no2006027049.html
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20170606_acaps_briefing_note_congo_conflict_pool_department.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20170606_acaps_briefing_note_congo_conflict_pool_department.pdf
http://www.fides.org/en/news/66312-AFRICA_CONGO_The_body_of_a_priest_kidnapped_at_the_end_of_June_has_been_found
http://www.fides.org/en/news/66312-AFRICA_CONGO_The_body_of_a_priest_kidnapped_at_the_end_of_June_has_been_found
https://www.herbertsmithfreehills.com/latest-thinking/covid-19-initial-responses-of-certain-african-countries-africa
https://www.churchinneed.org/congo-brazzaville-church-fighting-uphill-battle/
https://www.churchinneed.org/congo-brazzaville-church-fighting-uphill-battle/


676  | ACN - Aid to the Church in Need

RE
PÚ

BL
ICA

 DO
MI

NI
CA

NA

REPÚBLICA
DOMINICANA
RELIGIÃO

Área

48,671 Km2

PIB per capita

14,601 US$

População

11,108,358
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
43.7

Agnóstico
Outras2.5%

94.6%
Cristãos

0.7%
2.2%

Espiritistas

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 invoca Deus. O símbolo na-
cional inclui uma Bíblia e uma cruz ao centro (artigo 32.º).  
O lema nacional é “Deus, Pátria e Liberdade” (artigo 34.º).

O artigo 39.º afirma que todas as pessoas nascem livres e 
iguais, que têm direito à mesma protecção e tratamento e 
que gozam dos mesmos direitos, liberdades e oportunida-
des, sem discriminação baseada, entre outros, no sexo, 
cor, religião ou opinião política.

O artigo 45.º defende a liberdade de consciência e culto, 
sujeita à ordem pública.

Os casamentos religiosos, de acordo com o artigo 55.º 
(n.º 4), têm efeitos civis em termos da lei estabelecida, 
sem prejuízo de disposições de tratados internacionais.

Embora, no âmbito da Constituição, o Estado não seja 
confessional, está em vigor uma Concordata assinada 
com a Santa Sé em 1954 que declara que “a religião ca-
tólica […] é a religião da República Dominicana e goza de 
direitos e prerrogativas devido a isso” (artigo 1.º).2

O Estado reconhece a personalidade jurídica internacio-
nal da Santa Sé e de todas as suas instituições e associa-

ções religiosas, e garante à Igreja Católica o livre e total 
exercício do seu poder espiritual e jurisdição, e dos seus 
actos de culto livres e públicos (artigo 3.º, n.º 1).

O Governo reconhece os efeitos civis dos casamentos 
celebrados de acordo com a lei canónica (artigo 15.º, n.º 
1).  O Governo garante assistência religiosa aos membros 
das forças armadas (artigo 17.º) e viabiliza a assistência 
religiosa em escolas, hospitais e prisões (artigo 19.º).  O 
Estado garante o ensino da religião católica nas escolas 
públicas, excepto para alunos cujos pais peçam isenção 
(artigo 22.º, n.º 2).

A Constituição afirma que, para serem reconhecidas pelo 
Estado e obterem o reconhecimento legal, as organiza-
ções religiosas não católicas devem cumprir certos requi-
sitos e seguir os procedimentos indicados por lei.  Assim 
que esses requisitos sejam cumpridos, as organizações 
podem passar a ter o estatuto de isenção fiscal.3

A Lei da Educação Geral defende a liberdade religiosa. As 
escolas privadas podem disponibilizar instrução religiosa 
e/ou moral de acordo com a sua própria visão pedagógica 
(artigo 24.º).4

A Lei n.º 198-11 regulamenta os termos e condições se-
gundos os quais os efeitos dos casamentos religiosos ce-



677Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

RE
PÚ

BL
ICA

 DO
MI

NI
CA

NA

REPÚBLICA
DOMINICANA
RELIGIÃO

Área

48,671 Km2

PIB per capita

14,601 US$

População

11,108,358
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
43.7

Agnóstico
Outras2.5%

94.6%
Cristãos

0.7%
2.2%

Espiritistas

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021
lebrados por Igrejas não católicas serão reconhecidos.5

Uma lei de estudos bíblicos obriga a ler a Bíblia nas esco-
las públicas no início de cada dia.6

Para além de um projecto de lei de 2016 sobre liberdade 
religiosa, foi apresentado outro projecto de lei em Março 
de 2019 que inclui, entre outras coisas, a obrigação de 
registo das entidades religiosas e das Igrejas, a proibição 
de qualquer tentativa de minar a ordem pública, o respeito 
por outras confissões religiosas, o direito de não ser sujei-
to a discriminação por causa das suas crenças religiosas, 
o direito de observar os dias de festa e o dia de descanso 
da sua religião, e o direito das entidades religiosas a ob-
terem subsídios estatais.7 Em Maio de 2018, a comissão 
parlamentar competente entregou um relatório favorável 
a uma sessão plenária da Câmara dos Deputados, fun-
dindo os dois projectos com algumas recomendações 
adicionais.8

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
No início de 2018, de acordo com um inquérito da Latino-
barómetro, o número de católicos no país diminuiu.9 Em 
2013, mais de 60% da população disse pertencer a esta 
religião, enquanto em 2017 o número desceu para menos 
de 50%. O reconhecimento do Papa como figura de au-
toridade da Igreja também diminuiu, com uma avaliação 
positiva de seis numa escala de 10 pontos.10

Em Novembro de 2018, a Comissão de Educação da Câ-
mara dos Deputados recomendou um projecto de resolu-
ção que fazia cumprir uma lei existente relativa à leitura 
e instrução bíblica nas escolas públicas.11 Em Junho de 
2019, foi aprovada uma resolução na Câmara Baixa do 
Congresso, referindo esta falta de aplicação. O Ministério 

da Educação declarou que não aplicaria a lei, consideran-
do-a uma violação da Constituição e dos direitos dos pais 
a determinar os costumes de fé dos seus filhos.12  

Em Junho de 2019, foi publicado um novo manual de uti-
lizadores do metro de Santo Domingo, proibindo a pro-
selitismo político ou religioso através de canções, actos, 
orações ou discursos (artigo 34.º, n.º 27).13 No entanto, a 
imprensa noticiou que, apesar da proibição, a prática da 
pregação no metro de Santo Domingo continua.14

Os bispos católicos do país falaram sobre uma série de 
questões sociais e políticas, nomeadamente as seguintes: 
em Janeiro de 2020, apelaram à tomada de medidas para 
enfrentar os muitos problemas graves do país, bem como 
para erradicar a corrupção,15 e, em Fevereiro de 2020, 
apoiaram a exigência de explicações para a suspensão 
das eleições autárquicas, apelando a um regresso ao diá-
logo.16 Neste contexto, foi feita uma proposta para que o 
Arcebispo de Santo Domingo mediasse o diálogo entre os 
políticos para ajudar o país a ultrapassar a crise.17 

Perante a pandemia da COVID-19, os bispos salientaram 
a necessidade de solidariedade nacional e apelaram ao 
respeito pelas decisões tomadas pelas autoridades para 
impedir a propagação do vírus.18

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Durante o período em análise, não foram relatados quais-
quer episódios de violação da liberdade religiosa. Está a 
passar pelo Congresso Dominicano um projecto de lei so-
bre a liberdade religiosa. A Igreja e outras organizações 
religiosas são vistas como actores importantes na vida 
nacional e as perspectivas de liberdade religiosa perma-
necem estáveis.

REPÚBLICA DOMINICANA
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 29.º (n.º 1-4) da Constituição romena proíbe 
quaisquer restrições à liberdade de pensamento, opinião, 
consciência e crenças religiosas.1 Ninguém pode ser for-
çado a abraçar uma opinião ou crença religiosa contrária 
às suas convicções. Todas as religiões são independen-
tes do Estado e são livres de se organizarem “em con-
formidade com os seus próprios estatutos, nos termos 
definidos pela lei”. 

O artigo 29.º (n.º 5) estabelece também que as confissões 
religiosas são autónomas e beneficiam de apoio do Es-
tado, incluindo ajuda para facilitar a assistência religiosa 
nas forças armadas, hospitais, prisões, lares de idosos e 
orfanatos. É garantido o direito dos pais a educar os filhos 
de acordo com as suas próprias convicções (artigo 29.º, 
n.º 6).

O artigo 30.º (n.º 1-8) protege a liberdade de expressão, 
mas proíbe o incitamento ao ódio ou discriminação reli-
giosa. 

A Lei de 2007 sobre a Liberdade Religiosa e o Estatuto 
Geral das Denominações reafirma os direitos fundamen-
tais reconhecidos na Constituição e também delineia as 

classificações das comunidades religiosas do país (artigo 
5.º). As comunidades religiosas com um “estatuto jurídico 
distinto” são “denominações e associações religiosas” e 
as que não possuem tal estatuto são “grupos religiosos” 
(artigo 5.º, n.º 2; artigo 6.º). As comunidades religiosas 
são livres de escolher a sua estrutura jurídica, mas todas 
devem obedecer às leis e à Constituição do país e não 
devem “ameaçar a segurança pública, a ordem, a saúde, 
a moralidade” ou “os direitos humanos e liberdades fun-
damentais” (artigo 5.º, n.º 3 e 4). 

Os grupos religiosos, tal como definidos pela lei acima 
referida (artigo 6.º), são grupos de pessoas que adoptam, 
partilham e praticam a mesma religião mas não estão 
registados como entidade jurídica. As associações reli-
giosas são entidades jurídicas (artigo 6.º) compostas por 
pelo menos 300 cidadãos, que tenham atingido um esta-
tuto legal através de inscrição no Registo de Associações 
Religiosas (artigo 40.º). As associações religiosas não re-
cebem financiamento estatal, mas obtêm isenções fiscais 
limitadas (artigo 44.º). Para ser elegível para apoio esta-
tal, após 12 anos de actividade contínua e com uma filia-
ção de pelo menos 0,1% da população, uma associação 
religiosa deve candidatar-se para se tornar uma denomi-
nação legalmente reconhecida, tal como especificado no 
artigo 18.º. 
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Nos termos do artigo 7.º, as denominações recebem um 
estatuto mais elevado do que os grupos e associações. 
O “papel importante” da Igreja Ortodoxa Romena e “o de 
outras Igrejas e denominações reconhecidas pela história 
nacional da Roménia e na vida da sociedade romena” é 
reconhecido no artigo 7.º, mas o artigo 9.º prevê a neutra-
lidade do Estado “em relação a qualquer ideologia religio-
sa ou ateia”, bem como a igualdade das denominações 
perante a lei. Existem 18 confissões religiosas reconhe-
cidas.2

O artigo 7.º da Lei sobre a Liberdade Religiosa e o Esta-
tuto Geral das Denominações de 2007 protege “a liber-
dade de educação religiosa de acordo com os requisitos 
específicos de cada fé”.3 Aos estudantes que pertencem 
a denominações reconhecidas, independentemente do 
número de estudantes, é garantida a educação religiosa 
na sua própria religião. Estas aulas de religião são opcio-
nais. Os pais de menores e os estudantes com 18 anos 
ou mais podem optar por não participar.4

A restituição de bens confiscados à comunidade judaica 
e outros grupos religiosos durante a II Guerra Mundial e 
a era comunista é regida pela lei. Os sobreviventes do 
Holocausto e os seus parentes mais próximos têm direito 
a uma pensão mensal ou outra compensação. Uma lei 
separada prevê a restituição de bens à Igreja Greco-Ca-
tólica por parte da Igreja Ortodoxa Romena.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em 2018 e 2019, tal como em anos anteriores, a Igreja 
Greco-Católica relatou atrasos nas decisões judiciais em 
casos de restituição e problemas na obtenção da restitui-
ção de propriedades anteriormente confiscadas. Outros 
grupos, incluindo a Federação das Comunidades Judai-
cas, as Igrejas Reformada, Católica Romana e Luterana 
Evangélica relataram atrasos semelhantes.6

Os sacerdotes greco-católicos continuaram a relatar as-
sédio e intimidação a nível local, particularmente nas zo-
nas rurais, por parte de sacerdotes ortodoxos romenos 
que encorajam os membros das suas congregações a 
fazerem o mesmo. Os sacerdotes ortodoxos romenos re-
cusaram o acesso dos greco-católicos aos cemitérios e 
igrejas.7 

O Departamento de Estado norte-americano relatou que 
em 2018 e 2019 as Testemunhas de Jeová em várias 
áreas do país encontraram oposição às suas actividades, 

bem como ameaças de violência, incluindo por parte de 
sacerdotes ortodoxos romenos.8 

Em Junho de 2020, motivado por objecções da Igreja Or-
todoxa Romena, o Parlamento romeno aprovou uma lei 
que substitui a educação sexual obrigatória por aulas de 
“educação para a vida, incluindo [a] educação para a saú-
de”, exigindo o consentimento dos pais.9 O Tribunal Cons-
titucional da Roménia manteve a constitucionalidade da 
lei em Setembro de 2020.10 Contudo, a 16 de Dezembro 
de 2020, o mesmo tribunal declarou inconstitucional uma 
lei de Junho de 2020 que proibia “actividades destinadas 
a difundir a teoria ou opinião da identidade de género” em 
contextos educativos.11

Um cemitério judeu em Huşi foi vandalizado em meados 
de Março de 2019, com mais de 70 lápides destruídas. 
O presidente da Federação das Comunidades Judaicas 
da Roménia expressou a sua indignação e tristeza pelo 
acontecimento.12 O incidente ocorreu menos de um ano 
após a casa de infância do Prémio Nobel Elie Wiesel, em 
Sighetu Marmatiei, ter sido vandalizada num ataque anti-
-semita, em Agosto de 2018.13

Em Março de 2020, o Governo criou o cargo de alto repre-
sentante para combater o anti-semitismo e nomeou Silviu 
Vexler, o deputado que introduziu tanto a Lei de Preven-
ção e Combate ao Anti-Semitismo, em 2018, como a Lei 
para a Criação do Museu Nacional de História Judaica 
e do Holocausto, em 2019. Ambas as peças legislativas 
foram adoptadas pelo Parlamento romeno.14

Em Julho de 2018 foi promulgada uma lei impondo uma 
pena de prisão de três meses a 10 anos por crimes an-
ti-semitas.15 Em Outubro de 2019, o presidente romeno 
Klaus Iohannis assinou uma lei que estabeleceu o Museu 
Nacional de História Judaica e o Holocausto. No Dia da 
Memória do Holocausto, em Janeiro de 2020, o presiden-
te Iohannis disse que a educação sobre o Holocausto de-
veria continuar a ser uma prioridade nacional, mas referiu 
também: “Não deveríamos parar aqui, porque o perigo 
de ressurgimento de atitudes xenófobas e anti-semitas 
está sempre presente. Os cemitérios judeus são vanda-
lizados, os elementos públicos reivindicam a supremacia 
de certas raças, as monstruosidades do Holocausto são 
relativizadas publicamente, os criminosos detestáveis da 
nossa história são elogiados e os cidadãos ciganos não 
raramente são humilhados ou discriminados».16 

Em Maio de 2020, o Conselho Nacional Romeno de Com-
bate à Discriminação multou o Google Bucareste por ter 

ROMÊNIA
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permitido que o nome da maior catedral ortodoxa do país, 
a Catedral da Salvação do Povo (Catedrala Mantuirii Nea-
mului), aparecesse durante vários dias como a Catedral 
da Loucura do Povo (Catedrala Prostirii Neamului) no 
Google Maps.17

Durante uma visita a Blaj, em Junho de 2019, para beati-
ficar sete bispos greco-católicos, vítimas do antigo regime 
comunista da Roménia, o Papa Francisco disse que os 
bispos deixaram aos Romenos um “precioso legado” de 
“liberdade e misericórdia”, que inclui a liberdade de viver 
uma “diversidade de expressões religiosas”. O Papa tam-
bém pediu à comunidade cigana perdão pela discrimina-
ção do passado.18 Um busto do pontífice foi inaugurado 
em Bucareste, em Junho de 2020.19

Durante a pandemia do coronavírus de 2020, o Governo 
impôs uma série de restrições às reuniões públicas, in-
cluindo os serviços religiosos. No período que antecedeu 

o Natal de 2020, funcionários governamentais da saúde 
pública reuniram-se com representantes de confissões 
religiosas, o que resultou em directrizes para permitir ac-
tividades religiosas, incluindo serviços presenciais, com 
medidas de protecção da saúde em vigor.20 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Durante o período em análise, as autoridades promulga-
ram leis contra o anti-semitismo, e a questão parece ser 
de importância para as autoridades. A contínua hostilida-
de de alguns ortodoxos romenos contra crentes não or-
todoxos continua a ser problemática. Não parece haver 
quaisquer restrições governamentais novas ou maiores à 
liberdade religiosa e a situação permanece na sua maio-
ria inalterada a nível da sociedade.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 37.º da Constituição do Ruanda de 2003 (revis-
ta em 2015) garante “liberdade de pensamento, cons-
ciência, religião, culto e suas manifestações públicas”.1 
O artigo 57.º proíbe a criação de organizações políticas 
baseadas “na raça, grupo étnico, tribo, linhagem, região, 
sexo, religião ou qualquer outra divisão que possa dar 
origem a discriminação”.

Segundo o artigo 277.º do Código Penal,2 perturbar um 
serviço religioso é punível com oito dias e três meses de 
prisão e multas de 20.000 a 300.000 francos ruandeses. 
O Código Penal também estabelece multas a quem quer 
que “humilhe publicamente ritos, símbolos ou objectos 
de religião” (artigo 278.º) ou insulte, ameace ou ataque 
fisicamente um líder religioso (artigo 279.º). As pessoas 
podem expressar a identidade religiosa através de ves-
tuário para cobrir a cabeça em fotografias oficiais para 
passaportes, cartas de condução ou outros documentos 
oficiais. 

Uma nova lei, aprovada a 10 de Setembro de 2018,3 
substitui a lei de 2012 sobre o estatuto jurídico das orga-
nizações baseadas na fé. Para além dos novos procedi-

mentos de resolução de litígios para estas organizações 
(capítulo VIII), a nova lei aumentou os requisitos de regis-
to, por exemplo, as organizações baseadas na fé devem 
ter personalidade jurídica, que pode ser obtida junto do 
Conselho de Governação do Ruanda, seguindo um pro-
cedimento particularmente complexo.4

Além disso, o representante legal de uma organização 
baseada na fé deve cumprir certos requisitos educacio-
nais (capítulo VI, artigo 33.º) e ser “titular de pelo menos 
um diploma de [uma] instituição de ensino superior”.5 Isto 
faz parte de um plano “para educar os líderes da Igreja” e 
assegurar que as Igrejas “tenham líderes bem equipados 
e competentes”, disse o Reverendo Dr. Charles Mugisha, 
reitor do Africa College of Theology.6 

Todos os alunos na escola primária pública e nos primei-
ros três anos da educação secundária devem ter aulas de 
religião, que abrangem várias religiões. Os pais podem 
inscrever os seus filhos em escolas religiosas privadas.7

A lei que abrange os grupos religiosos não inclui orga-
nizações não governamentais (ONG) associadas a gru-
pos religiosos. As ONG nacionais associadas a grupos 
religiosos são obrigadas a registar-se junto do Conselho 
Administrativo do Ruanda, mas estão abrangidas por 
uma lei diferente da que gere as outras ONG. A lei deta-
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lha um processo de registo de ONG em múltiplos passos 
e requer relatórios financeiros e de actividade anuais, e 
planos de acção.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Após um quarto de século, o genocídio de 1994 no Ruan-
da continua a ser um tema sensível e falar de etnicidade 
é ilegal. No entanto, alguns acreditam que esta questão 
está cada vez mais instrumentalizada politicamente. Num 
artigo de 4 de Abril de 2019 que assinala o genocídio, a 
BBC News referiu: “Foram dirigidas acusações de incita-
mento ao ódio étnico contra alguns dos críticos de Kaga-
me, que eles dizem ser uma forma de os marginalizar”.8

Desde 2018, os líderes muçulmanos têm vindo a traba-
lhar com a Polícia Nacional do Ruanda para combater o 
extremismo e a radicalização dentro da sua comunida-
de.9

Em Março de 2019, um tribunal ruandês condenou 13 
pessoas a cinco anos de prisão e duas a 10 anos de pri-
são por adesão e apoio a grupos extremistas, incluindo 
o Al-Shabaab e o Daesh. Enquanto proferia a decisão de 
Salim Fundi, um dos condenados, o juiz Eugene Ndagi-
jimana disse que Fundi participou na “coordenação de 
pessoas no Ruanda que queriam juntar-se ao grupo ter-
rorista do Al-Shabaab na Somália”.10 

Num artigo de 1 de Junho de 2019, o The New Times 
declarou que o Ruanda se tinha tornado num “oásis do 
Islamismo liberal”.11 Isto explica-se como consequência 
da personalidade do Mufti do Ruanda, Sheikh Salim Hiti-
mana, visto como a personificação da abertura da comu-
nidade muçulmana do país.

Em Outubro de 2019, o Pastor Gregg Schoof, um missio-
nário americano que dirigia uma igreja evangélica e uma 
estação de rádio local, foi preso e deportado depois de 
ter criticado as “práticas pagãs” do Governo e de pregar 
contra o “ensino da teoria da evolução nas escolas, a dis-
tribuição de preservativos nas escolas e a flexibilização 
das restrições ao aborto”.12

As autoridades encerraram a sua estação de rádio em 
Abril de 2018, argumentando que não cumpria as san-
ções impostas a um programa que tinha sido transmitido 
em 29 de Janeiro de 2018 que “denegria repetidamente 
as mulheres”.13 O porta-voz da polícia, John Bosco Kabe-
ra, acrescentou também que “induzia o público em erro” 
e “abusava de outras religiões como o Islamismo”.14 Os 

apoiantes do Governo ruandês apoiaram a decisão de 
encerrar a rádio cristã.

Desde o genocídio de 1994, as igrejas pentecostais têm 
aumentado rapidamente em Kigali.15 O encerramento da 
igreja do pastor Gregg Schoof foi um dos 700 encerra-
mentos pelas autoridades a partir do início de 2019 por 
“não cumprimento dos regulamentos de construção e por 
poluição sonora”, tendo o Governo procurado uma maior 
regulamentação sobre as igrejas, frequentemente acusa-
das de se aproveitarem dos fiéis e exigirem contribuições 
financeiras consideráveis.16

Os encerramentos de 2019 reflectem uma campanha 
mais vasta em que milhares de igrejas e dezenas de 
mesquitas foram encerradas nos últimos anos. Os gru-
pos de direitos humanos acusam o Governo de Kagame 
de reprimir a liberdade de expressão, o que o Gover-
no tem negado.17 Numa entrevista à Associated Press, 
Anastase Shyaka, chefe do Conselho de Governação do 
Ruanda que regula as organizações baseadas na fé, de-
clarou: “Estamos a fechar casas de oração de todas as 
denominações e a pedir-lhes que cumpram as normas 
de saúde e segurança existentes para os seus seguido-
res”.18 Para além de códigos de construção mais rígidos, 
os regulamentos governamentais exigem agora que os 
pastores sejam formados em teologia para reduzir o abu-
so clerical.19

Analistas sobre África como por exemplo Phil Clark, pro-
fessor de política internacional do SOAS na Universidade 
de Londres, expressam uma preocupação mais ampla 
de que o Governo de Kagame possa procurar limitar a 
influência social das Igrejas protestantes: “O Governo 
ruandês vê cada vez mais as Igrejas como elementos 
politizados da sociedade civil”. “Enquanto o Governo res-
tringia duramente o espaço da sociedade civil ruandesa, 
as Igrejas mantinham-se em grande parte intocadas. Isso 
agora mudou”.20

No final de Março de 2020, o Governo impôs um con-
finamento como medida para conter a propagação da 
pandemia da COVID-19. Neste sentido, as igrejas foram 
também encerradas.21

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora a liberdade religiosa seja importante no Ruanda, 
crescem as preocupações relativamente a maiores restri-
ções governamentais impostas a grupos religiosos. Estas 

RUANDA
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inter-religiosas no país.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Rússia de 12 de Dezembro de 19931 
declara nos artigos 14.º e 28.º que a Federação Russa 
é um Estado secular que garante a liberdade religiosa 
ou de crença. O artigo 14.º, (n.º 1) afirma: “A Federação 
Russa é um Estado secular. Nenhuma religião pode ser 
estabelecida como religião do Estado ou como obriga-
tória.” O n.º 2 do mesmo artigo afirma: “As associações 
religiosas são separadas do Estado e iguais perante a 
lei.” O artigo 28.º afirma: “Todos têm garantia de liber-
dade de consciência e religião, incluindo o direito a pro-
fessar individual ou colectivamente qualquer religião, e 
a escolher livremente, possuir e divulgar as convicções 
religiosas e outras e a agir de acordo com elas.”

O artigo 19.º (n.º2) garante a igualdade de direitos in-
dependentemente da religião ou crenças, acrescentado 
que “são proibidas todas as formas de limitação dos di-
reitos humanos por motivos sociais, raciais, nacionais, 
linguísticos ou religiosos”.

O artigo 13.º (n.º 5) e o artigo 29.º (n.º 2) proíbem a 
promoção da hostilidade com base em quatro motivos 
diferentes. O artigo 13.º (n.º 5) diz: “é proibida a instiga-

ção de conflitos sociais, raciais, nacionais e religiosos”. 
O artigo 29.º afirma que “a propaganda ou agitação que 
desperte ódio social, racional, nacional ou religioso e 
hostilidade é proibida” e propagar a supremacia é proi-
bido pelas mesmas razões.

O artigo 30.º afirma que “todos têm direito de associa-
ção”.

O artigo 59.º (n.º 3) concede o direito à objecção de 
consciência em caso de serviço militar: “No caso das 
suas convicções ou crenças religiosas serem contrárias 
ao serviço militar e noutros casos estabelecidos pela lei 
federal, os cidadãos da Federação Russa terão o direi-
to de o substituir pelo serviço civil alternativo”.

A Lei de 1997 sobre a Liberdade de Consciência e As-
sociação Religiosa (com alterações até 2019)2 serve 
como o principal pilar da legislação religiosa.

No preâmbulo, é confirmado o direito individual à liber-
dade de consciência, liberdade de profissão religiosa e 
igualdade perante a lei, independentemente da filiação 
religiosa e das convicções. Relativamente aos grupos 
religiosos, contudo, a lei reconhece quatro “religiões 
tradicionais” (Cristianismo [ou seja, a Igreja Ortodoxa 
Russa], Islamismo, Judaísmo e Budismo). Para efeitos 
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práticos, a Igreja Católica Romana e a Igreja Lutera-
na são geralmente tratadas como religiões tradicionais 
russas, sendo convidadas a participar em eventos ofi-
ciais. A lei sublinha o papel especial da Igreja Ortodoxa 
Russa devido à sua contribuição histórica para a espiri-
tualidade e cultura do país.

A lei estabelece três categorias diferentes de entidades 
religiosas: “grupos religiosos”, “organizações religiosas 
locais” e “organizações religiosas centralizadas” (artigo 
6.º).

Os “grupos religiosos” de facto têm o direito de rea-
lizar rituais e cerimónias religiosas, realizar cultos e 
ensinar doutrinas religiosas. Não estão registados jun-
to das autoridades e, portanto, não têm personalida-
de jurídica. No entanto, quando o grupo inicia as suas 
actividades, tem de notificar as autoridades locais. Os 
grupos não podem abrir uma conta bancária, construir, 
comprar ou alugar instalações ou publicar ou importar 
material religioso, receber benefícios fiscais ou oferecer 
serviços de culto em prisões, hospitais estatais, ou 
forças armadas (artigo 7.º).3

Para ser reconhecido como “organização religiosa lo-
cal”, um grupo religioso deve ser constituído no míni-
mo por 10 pessoas com mais de 18 anos que residam 
permanentemente numa determinada área. Uma orga-
nização religiosa local tem de ser registada tanto a ní-
vel federal como local. Pode abrir uma conta bancária, 
comprar e possuir ou alugar edifícios para fins religio-
sos, adquirir, importar, exportar e divulgar literatura re-
ligiosa, usufruir de benefícios fiscais e outros, realizar 
cultos nas prisões, hospitais e forças armadas, etc.

As “organizações religiosas centralizadas” devem con-
sistir em pelos menos três organizações religiosas lo-
cais para serem elegíveis para registo. As organizações 
religiosas centralizadas gozam dos mesmos direitos 
que as organizações religiosas locais. Após 50 anos de 
existência e actividade no país, podem incluir a palavra 
“Rússia” no seu título oficial (artigo 8.º, n.º 5). Além dis-
so, podem também criar organizações religiosas locais 
como filiadas sem qualquer período de espera.

O registo de uma organização religiosa local ou de uma 
organização religiosa centralizada requer uma associa-
ção que forneça: “uma lista dos fundadores e do órgão 
dirigente da organização, com endereços e informações 
sobre o passaporte; o documento fundador da organi-
zação; a acta da reunião fundadora; a certificação da 

organização religiosa centralizada (no caso das orga-
nizações religiosas locais); uma descrição da doutrina, 
práticas, história e atitudes da organização em relação 
à família, casamento e educação; o endereço legal da 
organização; um certificado de pagamento de taxas go-
vernamentais; e uma carta constitutiva, ou documentos 
de registo do órgão dirigente, no caso de organizações 
cujos escritórios principais se situam no estrangeiro”.4

A 6 de Junho de 2016, a Lei de 1997 foi alterada pelo 
chamado Pacote Yarovaya (374-FZ e 375-FZ).5 A depu-
tada russa Irina Yarovaya, juntamente com o senador 
Victor Ozerov, apresentou um projecto de legislação 
contra o extremismo e contra o terrorismo. Os cidadãos 
em geral valorizam mais a segurança do que a liber-
dade, daí que não seja algo completamente invulgar 
a restrição efectiva das liberdades civis na Rússia sob 
o pretexto de proporcionar uma melhor segurança. Na 
Rússia, a ameaça do extremismo e do terrorismo é real. 
Isto deve-se a pelo menos dois factos: tentativas de 
interesses estrangeiros de radicalizar a comunidade 
muçulmana russa, e respostas terroristas aos conflitos 
armados russos na Geórgia e na Ucrânia. No entanto, 
esta ameaça real é frequentemente um pretexto para 
acções que visam reforçar a segurança do poder auto-
ritário e assegurar a estabilidade social através de uma 
supervisão mais intensa e da limitação das liberdades 
civis. Como parte da política russa de “securitização”, a 
competência dos serviços especiais é aumentada qua-
se todos os anos e pode constatar-se um aumento do 
“autoritarismo digital”. A Estratégia para o Desenvolvi-
mento de uma Sociedade da Informação na Federação 
Russa de 2017-2030, adoptada em 2017, mostra que 
a segurança não é o único objectivo político. O docu-
mento também sublinha “os valores espirituais e morais 
tradicionais russos e a observância de normas compor-
tamentais [correspondentes] na utilização das tecnolo-
gias de informação e comunicação”.6 O conceito russo 
de segurança abrange tanto a segurança material como 
a segurança cultural associada à permanência da Orto-
doxia. Por esta razão, é habitual que os grupos religio-
sos “estrangeiros”, mesmo que não apresentem qual-
quer ameaça em termos materiais, sejam vistos como 
representantes de uma cultura estrangeira, hostil.

As alterações Yarovaya aumentaram as restrições à re-
ligião ao abrigo das leis anti-extremismo. Assim, as “ac-
tividades missionárias” foram redefinidas, proibindo a 
pregação, a oração, a divulgação de materiais e a res-

RÚSSIA
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posta a perguntas sobre religião fora dos locais desig-
nados, especialmente em instalações residenciais (ar-
tigo 24.º, n.º 1, 2-3).7 Qualquer actividade missionária 
nas instalações, edifícios e estruturas pertencentes a 
outra associação religiosa, bem como no terreno onde 
tais edifícios e estruturas se encontram, é proibida sem 
o consentimento escrito do órgão directivo da respecti-
va associação religiosa (artigo 24.º, n.º 1 e 4). Numa ou-
tra alteração (artigo 24.º, n.º 2, 3-5), os Russos devem 
obter uma autorização governamental através de uma 
organização religiosa registada, a fim de partilharem as 
suas crenças através de actividades missionárias. Es-
tas restrições aplicam-se igualmente a actividades em 
residências privadas e online (artigo 24.º, n.º 1). Assim, 
ensinar o Evangelho na rua ou rezar colectivamente em 
casas privadas, prática comum para muitas denomina-
ções protestantes, é geralmente proibido.

Há também restrições às actividades religiosas em-
preendidas por estrangeiros. A Lei Yarovaya estabele-
ce que os missionários estrangeiros devem provar que 
foram convidados por uma organização religiosa regis-
tada pelo Estado e só podem actuar nas regiões onde 
as suas organizações estão registadas (artigo 24.º, n.º 
2, 3-4). Uma alteração de 28 de Novembro de 2015 
exige que as organizações religiosas que recebem fi-
nanciamento estrangeiro comuniquem anualmente as 
suas actividades, liderança e planos orçamentais ao 
Ministério da Justiça (artigo 25.º, n.º 1).8 Nestes casos, 
o Ministério da Justiça e organismos relacionados têm 
o direito de inspeccionar as actividades financeiras das 
organizações religiosas sem aviso prévio. 

As pessoas consideradas culpadas de violação da lei 
anti-extremismo enfrentam multas até 655 euros por in-
divíduo e até 12.590 euros por grupo ou organização. 
Os cidadãos estrangeiros também podem ser deporta-
dos.9

Outras leis:

A Lei Federal de Combate à Actividade Extremista 
adoptada a 25 de Julho de 200210 concede às autori-
dades o poder de censurar a liberdade religiosa e de 
expressão, e de criminalizar um amplo espectro de ac-
tividades religiosas.11 

O artigo 13.º desta lei prevê o estabelecimento de uma 
lista federal de materiais extremistas proibidos. Uma 
vez que qualquer tribunal pode acrescentar materiais 

à lista federal, uma proibição judicial sobre um determi-
nado artigo numa cidade ou região, com base no facto 
de ter sido considerado “extremista”, pode ser aplicada 
em todo o país.12 No início de 2020, havia 5.018 artigos 
na Lista Federal de Materiais Extremistas mantida pelo 
Ministério da Justiça.13

Um parecer emitido pela Comissão de Veneza do Con-
selho da Europa na sua 91.ª sessão plenária (15-16 de 
Junho de 2012), declarou que a forma como a lei do 
extremismo é aplicada é problemática, devido à sua re-
dacção ampla e imprecisa, particularmente no que diz 
respeito às “noções básicas” definidas pela Lei – como 
por exemplo a definição de “extremismo”, “acções ex-
tremistas”, “organizações extremistas” ou “materiais 
extremistas” –, dando demasiada discrição na sua in-
terpretação e aplicação, o que leva à arbitrariedade.14

A 29 de Junho de 2013, foi promulgada a chamada lei 
da blasfémia, que criminaliza actividades destinadas a 
insultar os sentimentos religiosos dos crentes. O arti-
go 148.º do Código Penal prevê uma multa, ou até um 
ano de prisão ou trabalhos forçados, por “acções que 
demonstrem desrespeito pela sociedade se realizadas 
com o objectivo de insultar os sentimentos religiosos 
dos crentes”. Os “sentimentos religiosos insultuosos” 
tinham sido punidos anteriormente pelo artigo 5.26.º 
do Código Administrativo, raramente utilizado. Quando 
a ofensa foi criminalizada em Julho de 2013, este ar-
tigo foi alterado para abranger a “profanação pública 
deliberada de literatura religiosa ou litúrgica, objectos 
de veneração religiosa, sinais ou emblemas de símbo-
los ideológicos e parafernália, ou a sua danificação ou 
destruição”. As penas associadas aumentaram de uma 
multa de 500 a 1.000 rublos (5 a 10 euros) para 30 a 
50 mil rublos (340 a 565 euros) , ou trabalho obrigatório 
até 120 horas, e para os funcionários de 100 mil a 200 
mil rublos (1.135 a 2.270 euros).15 As “alterações de 
blasfémia” foram acrescentadas ao Código Penal em 
reacção a um espectáculo de 21 de Fevereiro de 2012 
do grupo Pussy Riot na Catedral de Cristo Salvador, em 
Moscovo. Devido ao vácuo na lei russa, os membros 
da banda foram condenados a dois anos de prisão por 
“hooliganismo motivado pelo ódio religioso”.16

De acordo com um relatório elaborado pelo Global Le-
gal Research Center,17 a maioria dos casos relaciona-
dos com blasfémia são processados ao abrigo do artigo 
282.º do Código Penal, que proíbe “acções destinadas 
a incitar ao ódio [ou] à inimizade, ou a diminuir a digni-
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dade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas devi-
do à sua religião, [que são] conduzidas publicamente, 
ou utilizando os meios de comunicação social, ou a In-
ternet”. Estas acções podem ser processadas através 
de multas variadas, trabalho obrigatório, proibição de 
actividades profissionais específicas, ou prisão por um 
período de dois a cinco anos.18

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Relacionados com os Protestantes

Os protestantes são principalmente alvo de acusações 
de proselitismo com base nas leis anti-missionárias Ya-
rovaya. No início de 2018, um cidadão russo baptista 
cujo nome não é referido foi encontrado em violação 
das leis anti-evangelismo depois de ter organizado ac-
tividades de evangelização no seu apartamento sem 
se ter registado junto das autoridades, alegadamente 
distribuindo literatura religiosa a pessoas fora do seu 
grupo religioso. Foi finalmente considerado culpado e 
multado em 6.000 rublos (aprox. 70 euros).19

A 16 de Maio de 2018, Nosisa Shiba, cidadã da Suazi-
lândia (África) e estudante do último ano da Academia 
Médica Nizhny Novgorod, foi acusada com base no ar-
tigo 18.8.º, parte 4 do Código de Violações Adminis-
trativas do Direito da Federação Russa. A jovem, pro-
testante desde a infância, começou a frequentar uma 
igreja evangélica em Nizhny Novgorod aquando da sua 
chegada à Rússia. Um vídeo de Shiba cantando so-
bre Deus nesta igreja foi encontrado no YouTube pelo 
Serviço Federal de Segurança. O tribunal decidiu que 
ela seria multada em 7.000 rublos (aprox. 80 euros) e 
deportada após a conclusão dos seus estudos.20

A 27 de Fevereiro de 2020, uma acção judicial intenta-
da pelo Serviço Russo de Supervisão Educativa (Roso-
brnadzor) pedia a revogação da licença do Seminário 
Teológico de Cristãos Evangélicos de Moscovo (um se-
minário teológico baptista criado em Outubro de 1993), 
o que foi concedido pelo tribunal de arbitragem da ci-
dade de Moscovo. A razão dada foi uma “violação” dos 
requisitos de licenciamento, consistindo num formulário 
“incorrecto” num documento que descreve a carga pe-
dagógica.21

Um outro caso está relacionado com a pandemia de 
coronavírus e a Igreja Baptista em Briansk. O pastor 
da Igreja Baptista foi infectado, infectando por sua vez 

os seus paroquianos, em Briansk e em Smolensk. A 2 
de Abril de 2020, o governador de Briansk acusou os 
Baptistas de propagarem o vírus e, possivelmente em 
reacção, na noite de 7-8 de Abril, foi feita uma tentativa 
de incendiar a igreja baptista na cidade de São Peter-
sburgo, localizada na Rua Bolshaia Ozernaia, n.º 27.22

Relacionados com os Muçulmanos

Embora o Islamismo seja considerado uma religião tra-
dicional na Rússia, muitos grupos islâmicos são consi-
derados “extremistas”. 

Entre a maioria dos indivíduos muçulmanos detidos, 
muitos são apoiantes de uma organização islâmica 
proibida chamada Hizb ut-Tahrir (HT).23 Segundo o Tri-
bunal Europeu dos Direitos Humanos, o HT (“Partido da 
Libertação”) não é uma organização religiosa, mas sim 
um “partido político islâmico global”.24 O Tribunal Euro-
peu indeferiu uma queixa do HT contra a sua proibição 
na Alemanha porque, mesmo não incitando à violência, 
“defende o derrube de governos em todo o mundo mu-
çulmano e a sua substituição por um Estado islâmico 
sob a forma de um novo califado”.25 Ao mesmo tempo, 
não é um partido político no sentido ocidental, porque 
não pretende candidatar-se a eleições democráticas. 
Na Rússia, muitos membros do HT são presos unica-
mente por pertencerem a este grupo, sem necessaria-
mente qualquer prova da sua associação ao terroris-
mo, e “as sentenças proferidas aos membros suspeitos 
do HT são significativamente mais severas do que as 
proferidas a outros considerados como extremistas, 
variando tipicamente entre os 10 e os 19 anos. Ao lon-
go de 2018, as autoridades prenderam e processaram 
membros do HT quase todos os meses; só em Julho 
houve 21 detenções”.26  

Os seguidores de outro grupo muçulmano que chama 
a atenção para o aspecto da segurança são os de Said 
Nursi, um teólogo islâmico turco de origem curda. Os 
adeptos de Nursi são normalmente acusados de per-
tencerem a um suposto movimento terrorista, “Nurd-
zhular”, banido na Rússia em 2008 como grupo extre-
mista.27 

A 28 de Agosto de 2018, o Tribunal Europeu dos Direi-
tos Humanos declarou que a proibição de publicar e 
distribuir livros islâmicos (leia-se: obras de Nursi) viola 
o artigo 10.º da Convenção Europeia dos Direitos Hu-
manos.28 No entanto, em Maio de 2018, Ilgar Aliyev, um 
seguidor de Nursi do Daguestão no norte do Cáuca-
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so russo, recebeu uma pena de prisão de oito anos e 
duas restrições adicionais por liderar um grupo de es-
tudo Nursi. Os colegas Komil Odilov foram condenados 
a dois anos de prisão e Andrei Dedkov foi multado no 
equivalente a mais de seis meses de salário. Um quar-
to homem, Sabirzhin Kabirzoda, foi condenado a uma 
pena suspensa de dois anos no final de um julgamento 
que durou mais de seis meses.29 A partir de 9 de Abril 
de 2020, mais dois muçulmanos do movimento estão 
a ser processados criminalmente: Nakiya Sharifullina, 
de 62 anos, que se encontra em prisão domiciliária em 
Naberezhnyye Chelny no Tataristão, e Ibragim Murta-
zaliyev, de 53 anos, de Izberbash no Daguestão, que 
se encontra em prisão preventiva.30

Um outro grupo muçulmano frequentemente visado pe-
las autoridades russas é o movimento missionário Tabli-
ghi Jamaat, originário da Índia. O grupo é amplamente 
considerado pacifista e não envolvido na política. Con-
tudo, “em Maio de 2018, dois residentes da província 
russa de Bascortostão foram condenados a dois anos 
de prisão por pertencerem ao grupo. Em Dezembro, um 
tribunal de Moscovo condenou quatro membros do Ta-
blighi Jamaat por actividade missionária com uma pena 
de dois anos e dois meses numa colónia penal, segui-
dos de seis meses de restrições adicionais”.31

Relacionados com os Hindus

Ao longo de 2018, os Hindus enfrentaram discriminação 
e assédio por parte de activistas contra cultos, em parti-
cular de Alexander Dvorkin, vice-presidente da Federa-
ção Europeia de Centros de Investigação e Informação 
sobre Sectarismo (FECRIS), com sede em França, que 
recebe financiamento de instituições públicas france-
sas. Suspeita-se que as actividades do Dvorkin tenham 
conduzido a agressões físicas aos membros e à lide-
rança do grupo, incluindo uma rusga ao lar e ao centro 
espiritual do líder hindu Shri Prakash Ji, em Novembro 
de 2017.32

Relacionados com as Testemunhas de Jeová

As Testemunhas de Jeová, com cerca de 170 mil mem-
bros na Rússia,33 foram proibidas desde 2017, designa-
das pela lei russa como uma organização “extremista”. 
O grupo enfrentou, e continua a enfrentar, discrimina-
ção e perseguição. Devido ao facto de os ficheiros dos 
processos judiciais serem confidenciais e apenas em 
russo, o desafio para os investigadores é a dificulda-
de de corroborar informações de fontes independentes. 

Isto faz com que os investigadores, particularmente os 
que não falam russo, se baseiem predominantemente 
em informação fornecida pelo grupo religioso.

De acordo com informações fornecidas pelas Testemu-
nhas de Jeová, a 20 de Abril de 2017, o Supremo Tribu-
nal da Federação Russa proibiu o Centro Administrativo 
das Testemunhas de Jeová por motivos de “extremis-
mo”. Desde a proibição, as Testemunhas de Jeová têm 
enfrentado detenções, encarceramento, interrogatório, 
restrições de viagem e outros tipos de discriminação. 
Encontros de oração em casas particulares foram in-
terrompidos e sofreram rusgas; testemunhas foram 
despedidas dos seus empregos, interrogadas e pro-
cessadas; e algumas das suas propriedades e edifícios 
foram vandalizados e destruídos.34 No final de 2018, o 
valor estimado dos bens das Testemunhas de Jeová 
apreendidos pelo Estado era de 75 milhões de euros.35 

Desde a proibição, as Testemunhas de Jeová já não 
têm o direito de recusar o serviço militar e escolher ser-
viços alternativos como objectores de consciência. As 
autoridades russas também ameaçaram privar as Tes-
temunhas de Jeová dos direitos parentais.36 No final de 
2018, havia 23 testemunhas de Jeová na prisão, 27 em 
prisão domiciliária, 41 proibidas de sair da sua área de 
residência e 121 sob investigação.37

A 23 de Maio de 2019, Dennis Christensen, um cidadão 
dinamarquês detido desde 2017, foi condenado a seis 
anos numa colónia penal de regime geral por professar 
activamente a religião das Testemunhas de Jeová. Foi 
considerado culpado ao abrigo do artigo 282.2.º (n.º 1) 
do CC de RF, uma vez que alegadamente “continuou a 
actividade” das Testemunhas de Jeová extintas.38 Outro 
cidadão da União Europeia preso foi o cidadão polaco 
Andrzej Oniszczuk, libertado passados 11 meses.39

A 15 de Fevereiro de 2019, pelo menos sete testemu-
nhas de Jeová no norte da Sibéria foram torturadas às 
mãos da polícia local depois de terem sido detidas sob 
acusações de extremismo. Os investigadores exigiram 
informações sobre os membros locais, locais de reu-
nião e liderança.40

O Norte do Cáucaso

Após duas guerras na Chechénia (1994-1996 e 1999-
2009), o Norte do Cáucaso é hoje uma zona fortemen-
te militarizada.  A influência é dividida entre Ramzan 
Kadyrov, o líder regional nomeado pelo Kremlin com a 
sua própria visão do Islamismo, e grupos jihadistas ali-
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nhados com o autoproclamado Estado Islâmico e a Al-
-Qaeda. A região permanece num estado de conflito de 
baixo nível. Kadyrov propõe um modelo de Islamismo 
“moderado”, mas estritamente controlado, como um fa-
rol para todo o mundo muçulmano. Embora seja oficial-
mente um opositor do wahabismo e do salafismo, exige 
que todas as mulheres chechenas usem véu islâmico, 
que os casamentos forçados e poligâmicos não sejam 
puníveis por lei e que seja exigida uma estrita adesão 
aos valores islâmicos tradicionais.41

No Daguestão e na Chechénia, as forças de seguran-
ça orquestraram o desaparecimento forçado dos sus-
peitos de praticarem um Islamismo “não tradicional”. A 
necessidade de demonstrar sucesso na batalha contra 
o terrorismo islâmico levou as forças de segurança a 
visar dissidentes muçulmanos pacíficos e espectadores 
inocentes, sem qualquer ligação comprovada à políti-
ca.42

Na Ossétia do Norte, uma região maioritariamente cris-
tã, houve relatos em 2018 de planos para converter a 
histórica mesquita persa na capital de Vladikavkaz num 
planetário.43

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Desde o último relatório, a situação da liberdade religio-
sa permanece sem melhorias. A lei de 1997 e as posi-
ções e políticas ideológicas adoptadas pelas autorida-
des russas posteriormente são inspiradas para garantir 
a “segurança espiritual” da Rússia, um novo conceito 
que consagra o papel da Igreja Ortodoxa Russa na sal-
vaguarda dos “valores nacionais”.

No Decreto Presidencial n.º 24 de 10 de Janeiro de 
2000 sobre o Conceito de Segurança Nacional da Rús-
sia,44 o Governo declarou: “A garantia da segurança na-
cional da Federação Russa inclui também a protecção 
do legado cultural, espiritual e moral, tradições históri-
cas e normas de vida social, a preservação da riqueza 
cultural de todos os povos da Rússia [...] juntamente 
com a oposição à influência negativa de organizações 
religiosas e missionários estrangeiros”.45

Este conceito está na base das restrições religiosas que 
são impostas. Numa conferência de imprensa em De-
zembro de 2018, quando o Embaixador dos EUA para 
a Liberdade Religiosa Internacional foi questionado so-
bre a razão pela qual a Rússia foi colocada na sua “lis-

ta de observação”, Samuel Brownback sublinhou que a 
Rússia se tinha envolvido e tolerado graves violações 
das liberdades religiosas, sendo a mais notória a su-
pressão da expressão religiosa na sequência da sua 
lei de 2016, que criminalizou a actividade missionária. 
Brownback mencionou 156 casos que visavam grupos 
como o Exército de Salvação, a Igreja Pentecostal, as 
Testemunhas de Jeová, a Igreja Baptista, a Igreja Lute-
rana, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias e a Igreja Ortodoxa Reformada Ucraniana. Além 
disso, certos grupos muçulmanos estão também incluí-
dos.46

A Comissão de Veneza do Conselho Europeu expres-
sou preocupação de que as leis contra o extremismo e 
a actividade missionária tenham sido alteradas de for-
ma ambígua, tornando mais fácil processar e condenar 
membros de comunidades religiosas não ortodoxas e 
de comunidades muçulmanas fora da linha dominante 
de origem estrangeira. Não há perspectivas de mudan-
ça. 

RÚSSIA
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Segundo o artigo 11.º (n.º 1) da Constituição, “cada pes-
soa tem direito à liberdade de pensamento, de consciên-
cia e religião”.1 Este direito inclui “a liberdade de mudar a 
própria religião ou crença e a liberdade, sozinho ou em 
comunidade com outros, em público ou em privado, de 
propagar a própria religião ou crença através do culto, 
ensino, prática e observância”. Estes direitos podem ser 
qualificados por lei, se a lei impuser “restrições razoáveis 
[…] no interesse da segurança nacional ou da ordem pú-
blica, da saúde ou da moral, ou para proteger os direitos 
e liberdades dos outros”. Existe também legislação para 
prevenir a discriminação por motivos religiosos por parte 
de entidades públicas ou privadas. 

Em Junho de 2017, o Parlamento da Samoa aprovou um 
projecto-lei (n.º 2) de revisão da Constituição de 2016.2 
O Memorando Explicativo afirma que “o objectivo do pro-
jecto-lei é inserir na Constituição que a Samoa é uma na-
ção cristã para declarar o domínio do Cristianismo na Sa-
moa”.3 O preâmbulo da Constituição afirma que “a Samoa 
deve ser um estado independente baseado nos princípios 
cristãos e nos costumes e tradições samoanos”. De acor-

do com o primeiro-ministro Tuilaepa Sailele Malielegaoi, 
era necessária aquela alteração, porque o preâmbulo não 
tinha força legal. O procurador-geral, por seu lado, afir-
mou que a alteração “vai consagrar o Cristianismo no cor-
po da Constituição, o que efectivamente prevê uma defi-
nição legal de religião do Estado”.4 E também sublinhou 
que os direitos individuais garantidos no artigo 11.º, n.º 1 
e 2 (Liberdade religiosa), permaneciam “sem alterações”.

Segundo o artigo 12.º (n.º 1-3) da Constituição, os estu-
dantes não são obrigados a receber instrução religiosa 
numa religião diferente da sua e as comunidades religio-
sas têm direito a estabelecer as suas próprias escolas. A 
instrução cristã é obrigatória nas escolas primárias públi-
cas, mas opcional nas escolas secundárias públicas.5

Os grupos religiosos não são obrigados a registar-se jun-
to das autoridades estatais, mas podem registar-se como 
obras de caridade. O registo permite obter personalidade 
jurídica e isenções fiscais. Os grupos não registados não 
podem comprar propriedades em seu nome ou ter funcio-
nários.6

O país é signatário do Pacto Internacional sobre os Direi-
tos Civis e Políticos.7



697Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

SA
MO

A

RELIGIÃO

 Área

2,842 Km2

PIB per capita

6,022 US$

População

200,117
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
38.7

98.8%
Cristãos

1.2%
Outras

SAMOA

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021
INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os meios de comunicação locais relataram uma elevada 
pressão social imposta a nível das aldeias para que as 
pessoas participem nas actividades da Igreja e para que 
apoiem financeiramente as Igrejas. Em algumas confis-
sões religiosas, “as contribuições financeiras totalizavam 
frequentemente mais de 30% do rendimento familiar”, re-
sultando numa fonte de dificuldades para as famílias.8

Em Outubro de 2018, o líder juvenil Joseph Moeono-Ko-
lio, que representa o Fórum da Juventude da Cáritas In-
ternacional, declarou que reportar em Samoa o “abuso 
clerical e a corrupção generalizada” equivalia a “suicídio 
profissional e cultural”.9 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é geralmente protegida e respeitada 
em Samoa e as perspectivas para o futuro deste direito 
continuam a ser positivas. A pressão social imposta pelas 
Igrejas e conselhos de aldeia aos indivíduos e famílias 
sugere, contudo, que o princípio da liberdade religiosa 
pode não ser plenamente respeitado a nível comunitário. 
A discussão aberta de assuntos religiosos pode ser le-
galmente permitida, mas arrisca-se a sanções sociais e 
culturais significativas.

SAMOA

NOTAS
1  Samoa 1962 (rev. 2017), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Samoa_2017?lang=en (acedido a 27 de Feve-
reiro de 2020).

2  “Constitution Amendment Bill (No. 2) Explanatory Memorandum”, 2016, Prime Minister and Minister for the Attorney General’s Office, http://
www.palemene.ws/new/wp-content/uploads/Bills/2016/06.Dec/Constitution-Amendment-Bill-No.2-2016-EM-Eng.pdf (acedido a 27 de Fevereiro de 
2020).
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sality, Diversity, and Particularity”, Law Insider, https://www.lawinsider.com/documents/cOy3tYrJ93m (acedido a 6 de Dezembro de 2020).
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so, http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/samoa-constitutional-amendment-makes-christianity-the-national-religion/ (acedido a 27 de Fevereiro 
de 2020).

5  Samoa 1962 (rev. 2017), op. cit.

6  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Samoa”, 2019 Report on International Religious Freedom, U.S. Department of State, 
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/samoa/ (acedido a 6 de Dezembro de 2020).

7  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.

8  Ibid.

9  Carol Glatz, “Young People Want Leaders Who Are Fathers, Not Pharisees, Observer says”, The Catholic Telegraph, 12 de Outubro de 
2018, https://www.thecatholictelegraph.com/young-people-want-leaders-who-are-fathers-not-pharisees-observer-says/54418 (acedido a 29 Septem-
ber 2020)
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República de São Marinho não tem uma Constitui-
ção escrita. As disposições legais que asseguram a 
liberdade religiosa estão contidas em vários textos 
legislativos, o mais importante dos quais é a Decla-
ração dos Direitos do Cidadão e Princípios Funda-
mentais da Lei de São Marinho de 1974 (alterada 
em 2002).1 O artigo 4.º da Declaração prevê: «Todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de estatuto 
pessoal, económico, social, político e religioso».2 O 
artigo 6.º declara: “Toda a pessoa gozará de liberda-
des civis e políticas na República. Em particular, se-
rão garantidas as liberdades pessoais, a liberdade 
de residência, de estabelecimento e de expatriação, 
a liberdade de reunião e de associação, a liberdade 
de pensamento, de consciência e de religião”.3

Não existe religião estatal estabelecida, embora o 
Catolicismo seja a maior religião e seja comum ver 
símbolos religiosos como crucifixos em tribunais e 
outros espaços públicos. Em 2009, após uma deci-

são do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de 
Estrasburgo que afirmou que os crucifixos não de-
veriam existir nas salas de aula, o Governo rejeitou 
o pedido do partido de esquerda Sinistra Unita para 
retirar os crucifixos de todas as escolas.4

O Código Penal contém um capítulo sobre “Ofen-
sas contra a fé religiosa e sentimentos para com o 
falecido”, que inclui os crimes de “Insulto religioso”, 
“Violação da liberdade religiosa”, “Interferência com 
cerimónias religiosas” e “Blasfémia ou desprezo 
pelo falecido”. Os quatro crimes podem ser punidos 
com uma pena de prisão de ‘primeiro grau’ até 15 
dias.5

O Estado apoia a Igreja Católica através dos paga-
mentos provenientes do imposto sobre o rendimen-
to. Os contribuintes podem solicitar que 0,3% dos 
seus impostos sobre o rendimento sejam atribuídos 
à Igreja Católica ou a outras instituições de carida-
de, incluindo outros grupos religiosos.6 

Não há escolas religiosas privadas. A educação re-
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ligiosa católica é disponibilizada, mas não é obriga-
tória nas escolas públicas.

Há vários acordos entre a República de São Marinho 
e a Santa Sé: a Convenção Monetária de 1931, o 
Acordo sobre Festividades Religiosas de 19897 e a 
Concordata de 1992.8 No mais recente, o artigo 2.º 
prevê um Gabinete de Capelania de Hospital e Lar 
de Idosos para prestar assistência espiritual aos pa-
cientes dos hospitais e aos residentes em lares de 
idosos. O artigo 3.º disponibiliza o mesmo aos ca-
tólicos na prisão. O artigo 7.º (n.º 2) estabelece um 
fundo de apoio às actividades humanitárias, sociais 
e de bem-estar.

Durante o período em análise, a Santa Sé e a Re-
pública de São Marinho assinaram outro acordo na 
cidade de São Marinho a 26 de Setembro de 2018 
relativo ao ensino da religião católica nas escolas 
públicas. O acordo foi ratificado a 27 de Setembro 
do mesmo ano.9

O acordo consiste em 4 artigos que, entre outras 
disposições, asseguram “o ensino religioso católico 
nas escolas públicas a todos os níveis, excepto uni-
versitário” e concedem “ao ensino religioso católico 
o mesmo ‘estatuto’ e dignidade educativa e cultural 
de outras disciplinas curriculares” (artigo 1.º).10 O 
acordo de 2018 pôs fim a uma série de controvér-
sias que surgiram após um pedido feito em 2017 
para substituir a educação religiosa católica nas es-
colas públicas por cursos seculares.11

Há cerca de 200 testemunhas de Jeová em São Ma-
rinho, que estão registadas como associação. Elas 
são livres de praticarem a sua fé, mas, de acordo 
com o Relatório de 2018 da Comissão Europeia con-
tra o Racismo e a Intolerância (ECRI), o facto de 
as testemunhas de Jeová estarem registadas como 
associação e não como religião “leva à aplicação 
de normas administrativas específicas para empre-
sas, que não são adequadas à prática religiosa.”12 
O mesmo se aplica às normas para a comunidade 
islâmica.13 Por isso, a ECRI propôs que seria útil 

estabelecer “um órgão consultivo para promover o 
diálogo regular entre o Estado e as comunidades 
religiosas minoritárias, para analisar problemas prá-
ticos que a prática religiosa pode criar e propor me-
didas para os resolver”.14 Até 2020, não tinham sido 
tomadas quaisquer medidas.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, a ratificação do refe-
rido acordo entre a Santa Sé e a República de São 
Marinho sobre a educação religiosa católica nas es-
colas públicas pôs fim ao debate sobre a educação 
religiosa católica nas escolas públicas.

No entanto, este debate foi substituído por outro so-
bre a descriminalização do aborto. A 7 de Junho de 
2019, duas iniciativas de cidadãos (Arengo) foram 
submetidas às autoridades com o título: “Apoio aos 
pais e filhos por nascer” e “Regras sobre procriação 
consciente e responsável e interrupção voluntária 
da gravidez”.15 

Os promotores da segunda iniciativa dizem que pro-
curam “proteger a autodeterminação das mulheres, 
a sua liberdade de escolha no campo sexual-repro-
dutivo e a possibilidade de interromperem a gravi-
dez se não for desejada”.16

A comunidade católica lançou um aviso sobre as ini-
ciativas que alegam que seria negado aos médicos 
o direito ao trabalho se exercessem o seu direito à 
objecção de consciência.17 Na altura da redacção do 
presente relatório, nenhuma destas iniciativas tinha 
sido aprovada.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Apesar das controvérsias acima mencionadas, não 
foram relatados casos significativos de intolerância 
religiosa no período em análise. As relações inter-
religiosas são boas e, desde 2016, realiza-se 
anualmente um fórum de diálogo inter-religioso 
que reúne representantes de diferentes religiões 
para promover a compreensão e o conhecimento 
mútuos.18

SAN MARINO
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O estado da liberdade religiosa na República de São 
Marinho é positivo e não há razões para esperar que 
isso mude num futuro próximo.
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7  “Accordo dell’11 luglio 1989 sul riconoscimento civile delle feste religiose”, Bilateral Treaties of the Holy See, Canon Law Resource, https://
www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php?lang=EN#SSanMarino (acedido a 1 de Dezembro de 2020). 

8  “Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino”, Acordos da Santa Sé, https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_sta-
te/index_concordati-accordi_en.htm (acedido a 1 de Dezembro de 2020).

9  “Decreto Consiliare n.128”, Consiglio Grande e Generale, 27 de Setembro de 2018, https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/
home/scheda17159870.html (acedido a 11 de Março de 2020).

10  Ibid.

11  “Agenda”, Consiglio Grande e Generale, 21 de Fevereiro de 2017, https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/lavori-consilia-
ri/details-of-convocations/documento17094098.html (acedido a 11 de Março de 2020).

12  “ECRI Report on San Marino (fifth monitoring cycle)”, European Commission against Racism and Intolerance (ECRI), p.22, 27 de Fevereiro 
de 2018, https://rm.coe.int/fifth-report-on-san-marino/16808b5bd6 (acedido a 1 de Dezembro de 2020). 

13  Ibid. 

14  Ibid.

15  “Seduta caratterizzata dai temi legati ad aborto e tutela della genitorialità”, Libertas, 7 de Junho de 2019, http://www.libertas.sm/noti-
zie/2019/06/07/seduta-caratterizzata-dai-temi-legati-ad-aborto-e-tutela-della-genitorialit.html (acedido a 11 de Março de 2020).

16  Ibid.

17  “San Marino, aborto: diritto all’obiezione di coscienza, su Cultura Cattolica”, Libertas, 22 de Setembro de 2019, http://www.libertas.sm/
notizie/2019/09/22/san-marino-aborto-diritto-allobiezione-di-coscienza-su-cultura-cattolica.html (acedido a 11 de Março de 2020).

18  “Gli atti del 4° Forum del Dialogo e la presentazione del tema del 5°”, Tribuna Politica, 2 de Outubro de 2019, https://www.tribunapoliti-
caweb.sm/attualita/2019/10/02/43665_gli-atti-del-4-forum-del-dialogo-e-la-presentazione-del-tema-del-5/ (acedido a 11 de Março de 2020).
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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.

SANTA LÚCIA

NOTAS
1  Constitution of Saint Lucia, Leis de Santa Lúcia, http://www.govt.lc/media.govt.lc/www/resources/legislation/ConstitutionOfSaintLucia.pdf 
(acedido a 31 de Outubro de 2020).  

2  Ibid.

3  CMC, “Clergyman concerned about proliferation of ‘money making’ churches in Saint Lucia”, St. Lucia News Online, 16 de Janeiro de 
2019. https://www.stlucianewsonline.com/clergyman-concerned-about-proliferation-of-money-making-churches-in-saint-lucia/ (acedido a 3 de Abril 
de 2020). 

4  “Saint Lucia churches, faith-based organisations allowed to open”, St. Lucia News Online, 11 de Maio de 2020, https://www.stlucianew-
sonline.com/saint-lucia-churches-faith-based-organisations-allowed-to-open/ (acedido a 18 de Setembro de 2020).

http://www.govt.lc/media.govt.lc/www/resources/legislation/ConstitutionOfSaintLucia.pdf
https://www.stlucianewsonline.com/clergyman-concerned-about-proliferation-of-money-making-churches-in-saint-lucia/
https://www.stlucianewsonline.com/saint-lucia-churches-faith-based-organisations-allowed-to-open/
https://www.stlucianewsonline.com/saint-lucia-churches-faith-based-organisations-allowed-to-open/
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição1 de São Cristóvão e Neves 
afirma que o país foi estabelecido com base na crença em 
Deus Todo Poderoso.

O artigo 3.º afirma que todos têm direitos e liberdades 
fundamentais, independentemente da raça, origem, nas-
cimento, opiniões políticas, cor, credo ou sexo, como por 
exemplo a liberdade de consciência, expressão e asso-
ciação.

É reconhecido o direito à objecção de consciência ao 
serviço militar (artigo 6.º, n.º 3, alínea c).

Ninguém pode ver recusado o direito a gozar de liberda-
de de consciência, que inclui liberdade de pensamento e 
religião, liberdade para mudar a própria religião ou crença 
e para manifestar a própria crença através do culto, do 
ensino, da prática e da observância, seja individual ou co-
lectivamente, em público ou em privado (artigo 11.º, n.º 1).

Ninguém que frequente um estabelecimento de ensino, 
que esteja na prisão ou a cumprir serviço militar pode ser 
obrigado a receber instrução religiosa ou a participar em 

qualquer cerimónia religiosa que não seja da sua religião, 
excepto com o seu consentimento, ou o de um dos pais 
ou tutores, no caso de um menor (artigo 11.º, n.º 2).

Cada comunidade religiosa tem direito, a expensas pró-
prias, a estabelecer e gerir os seus próprios estabeleci-
mentos de ensino (artigo 11.º, n.º 3).

Ninguém pode ser obrigado ou coagido a prestar jura-
mento contra ou de forma contrária às suas crenças ou 
religião (artigo 11.º, n.º 4).

A Constituição estipula também que a lei não pode incluir 
qualquer disposição discriminatória em si mesma ou nos 
seus efeitos (artigo 13.º, n.º 1). Discriminação significa tra-
tar as pessoas de forma diferente com base na sua raça, 
local de origem, nascimento fora do casamento, opinião 
política ou filiação, cor, sexo ou credo (artigo 13.º, n.º 3).

A educação religiosa na escola não pode incluir o catecis-
mo de qualquer religião em particular.

Os estabelecimentos de ensino privados com financia-
mento público são responsáveis pelo ensino religioso 
transmitido aos estudantes que pertencem à religião que 
professam.2 Os estudantes que professam uma fé diferen-
te não podem ser obrigados a receber instrução religio-
sa ou a assistir a qualquer cerimónia religiosa sem o seu 
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consentimento ou, no caso de serem menores, o consen-
timento dos seus pais ou tutores.3

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Janeiro de 2019, a imprensa noticiou que o primeiro-
-ministro Timothy Harris assistiu a cultos em duas igrejas, 
observando que “a Igreja desempenha um papel funda-
mental no desenvolvimento social do nosso povo”.4

Em Março de 2020, o Conselho Cristão de São Cristóvão 
e Neves expressou o seu apoio ao Governo na luta contra 
a COVID-19, tendo anunciado que as Igrejas já tinham 
adoptado medidas preventivas para evitar a propagação 
do vírus, suspendendo, por exemplo, os serviços religio-
sos (que seriam acessíveis através das redes sociais), 
excepto para os funerais.5

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
As relações entre as Igrejas do país e o Governo são 
boas. Tal como em anos anteriores, não foram relatados 
quaisquer episódios de intolerância religiosa ou discrimi-
nação. As perspectivas para a liberdade religiosa no futu-
ro são positivas.

SÃO CRISTÓVÃO E NÉVIS

NOTAS
1  Saint Kitts and Nevis 1983, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/St_Kitts_and_Nevis_1983?lang=en (acedido 
a 29 de Outubro de 2020).

2  Education Act, 2005, Saint Christopher and Nevis, http://www.parliament.gov.kn/wp-content/uploads/2017/06/EducationAct2005.pdf (ace-
dido a 31 de Março de 2020).

3  Ibid.

4  “Rev. Cortroy Jarvis installs three Moravian Church pastors”, St. Kitts and Nevis Observer, 21 de Janeiro de 2019, https://www.thestkitts-
nevisobserver.com/rev-cortroy-jarvis-installs-three-moravian-church-pastors/ (acedido a 1 de Abril de 2020).

5  “St. Kitts Christian Council in full support with the Government of St. Kitts And Nevis and the National COVID-19 Taskforce”, Ziz Online.
com, 28 de Março de 2020. https://zizonline.com/st-kitts-christian-council-in-full-support-with-the-government-of-st-kitts-and-nevis-and-the-national-
covid-19-taskforce/ (acedido a 1 de Abril de 2020).

http://www.parliament.gov.kn/wp-content/uploads/2017/06/EducationAct2005.pdf
https://www.thestkittsnevisobserver.com/rev-cortroy-jarvis-installs-three-moravian-church-pastors/
https://www.thestkittsnevisobserver.com/rev-cortroy-jarvis-installs-three-moravian-church-pastors/
https://zizonline.com/st-kitts-christian-council-in-full-support-with-the-government-of-st-kitts-and-nevis-and-the-national-covid-19-taskforce/
https://zizonline.com/st-kitts-christian-council-in-full-support-with-the-government-of-st-kitts-and-nevis-and-the-national-covid-19-taskforce/
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A República Democrática de São Tomé e Príncipe é cons-
tituída por dois arquipélagos em torno de duas ilhas prin-
cipais localizadas no Golfo da Guiné, ao largo da costa 
equatorial ocidental da África Central. 

Sendo o segundo país mais pequeno de África depois das 
Seicheles, São Tomé e Príncipe continua a ser uma das 
democracias mais estáveis do continente. O legado portu-
guês é visível na sua cultura e costumes, que combinam 
influências africanas e europeias.

Segundo o artigo 8.º da Constituição, São Tomé e Prínci-
pe é um estado secular. O Estado é separado “em relação 
a todas as instituições religiosas”.1 Todos os cidadãos são 
iguais perante a lei, independentemente das suas crenças 
religiosas. A liberdade religiosa é um direito “inviolável” e 
“fundamental” (artigo 27.º, n.º 1). Os grupos religiosos são 
“livres no culto, na educação e na sua organização” (ar-
tigo 27.º, n.º 4). Ninguém pode ser perseguido devido à 
sua religião (artigo 27.º, n.º 2). Contudo, o artigo 19.º (n.º 
1) estipula que as restrições à liberdade religiosa são per-
mitidas na medida em que estejam “previstas na Consti-
tuição e suspensas durante a validade de um estado de 

sítio ou estado de emergência declarado nos termos da 
Constituição e da lei”. Na prática, o Governo respeita a 
liberdade religiosa.

Segundo o artigo 31.º (n.º 2) da Constituição, “o Estado 
não pode reservar-se o direito de planear a educação e a 
cultura de acordo com quaisquer filosofias, políticas, ideo-
logias ou religiões”. Não há indícios de que a educação 
possa ser discriminatória por motivos religiosos.

Os grupos religiosos devem registar-se para serem re-
conhecidos pelo Governo. O registo confere as mesmas 
isenções fiscais das organizações sem fins lucrativos. A 
ausência de registo pode resultar numa multa e, no caso 
de grupos religiosos estrangeiros, na possibilidade de 
deportação.2 Não há relatos de o Governo ter recusado 
o registo a um grupo religioso. Missionários católicos e 
protestantes estão activos no país.3

Alguns cidadãos cristãos e muçulmanos adoptam aspec-
tos de crenças autóctones derivadas de religiões da costa 
africana. As irmandades religiosas lideradas por sacer-
dotes locais organizam festivais religiosos em honra de 
santos padroeiros nas vilas e paróquias e muitas pessoas 
viajam para participar nessas celebrações. Como conse-
quência desta mistura de culturas, muitos católicos cele-
bram cuidadosamente os principais rituais católicos dos 
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baptismos e funerais, apesar de não haver uma adesão 
semelhante a outros sacramentos.4

São Tomé e Príncipe é signatário do Pacto Internacional 
sobre os Direitos Civis e Políticos. 5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A Embaixada dos EUA em Libreville, Gabão, informou6 
que, a 16 de Outubro de 2019, ocorreram em São Tomé 

protestos  envolvendo  a  Igreja  UnIversal  do  reIno  de  
Deus, uma denominação pentecostal com sede no Brasil. 
Segundo os relatos, cerca de 400 pessoas vandalizaram 
a sede da Igreja, causando a morte de um adolescente. 
“As manifestações alegadamente diziam respeito à con-
denação de um pastor são-tomense associado à Igreja 
por um tribunal na Costa do Marfim. Os meios de comu-
nicação locais (...) relataram incidentes de violência e 
vandalismo perto de vários locais da Igreja Universal do 
Reino de Deus”.7

Nesse mesmo mês os legisladores ameaçaram expulsar 
a Igreja do país se esta não resolvesse a situação. O pas-
tor foi libertado e regressou a São Tomé e Príncipe em 
Dezembro.8 

Não se registaram outros incidentes ou desenvolvimen-
tos. 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
o estatUto  da  lIberdade  relIgIosa  em  são  tomé  e  príncIpe  
é positivo e espera-se que se mantenha estável num futu-
ro próximo. As relações entre diferentes grupos religiosos 
são amigáveis e os grupos governamentais e da socieda-
de civil respeitam o princípio constitucional da liberdade 
religiosa.

No entanto, continuam a existir preocupações mais am-
plas em termos de liberdade religiosa para o continen-
te africano. Como afirmou o presidente de São Tomé e 
Príncipe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho, “para além 
da pandemia, os pontos de tensão violenta e persistente 
continuam a ter grandes repercussões humanitárias em 
todo o continente” e os ganhos de desenvolvimento pelos 
quais duramente se lutou estão a ser invertidos de formas 
que poderão afectar as relações inter-religiosas nos pró-
ximos anos.9 À luz da “actividade dos grupos terroristas 
Al-Shabaab na África Oriental e Boko Haram na África 
Central e Ocidental”, o presidente disse que a comunida-
de internacional deveria envolver-se mais “contra crises 
semelhantes em Moçambique, e referiu a perene questão 
do Sara Ocidental”.10 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

NOTAS
1  Sao Tome and Principe 1975 (rev. 2003), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Sao_Tome_and_Princi-
pe_2003?lang=en (acedido a 27 de Outubro de 2020).
2  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Sao Tome and Principe”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departa-
mento de Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/sao-tome-and-principe/ (acedido a 
7 de Dezembro de 2020).
3  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Sao Tome and Principe”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departa-
mento de Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/sao-tome-and-principe/ (acedido a 
7 de Dezembro de 2020).
4  “São Tomé e Príncipe”, Countries and their Cultures, https://www.everyculture.com/Sa-Th/S-o-Tom-e-Pr-ncipe.html (acedido a 22 de Ou-
tubro de 2020).
5  The United Nations Treaty Collection, “International Covenant On Civil And Political Rights”, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND. (acedido a 1 de Outubro de 2020).
6  Embaixada dos EUA no Gabão. “Demonstration Alert – U. S. Embassy Libreville, Gabon (17 October 2019) Location: São Tomé and 
Príncipe”, 17 de Outubro de 2019. https://ga.usembassy.gov/demonstration-alert-u-s-embassy-libreville-gabon-october-17-2019-location-sao-tome-
-and-principe/ (acedido a 22 de Outubro de 2020).
7  Ibid.
8  Freedom in the World 2020, Freedom House; https://freedomhouse.org/country/sao-tome-and-principe/freedom-world/2020
9  “Africa needs fiscal space, more representation in Security Council as COVID-19 Erases Hard-Won Development Gains Across Continent, 
Speakers Tell General Assembly”, Nações Unidas, 24 de Setembro de 2020. https://www.un.org/press/en/2020/ga12270.doc.htm (acedido a 22 de 
Outubro de 2020).
10  Ibid.

https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/sao-tome-and-principe/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/sao-tome-and-principe/
https://www.everyculture.com/Sa-Th/S-o-Tom-e-Pr-ncipe.html
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&clang=_en&mtdsg_no=IV-4&src=IND
https://ga.usembassy.gov/demonstration-alert-u-s-embassy-libreville-gabon-october-17-2019-location-sao-tome-and-principe/
https://ga.usembassy.gov/demonstration-alert-u-s-embassy-libreville-gabon-october-17-2019-location-sao-tome-and-principe/
https://www.un.org/press/en/2020/ga12270.doc.htm
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
No seu preâmbulo, a Constituição1 de São Vicente e Gra-
nadinas afirma que o país se baseia na crença na supre-
macia de Deus e na liberdade e dignidade do ser humano. 

No artigo 1.º, a Constituição especifica que todos têm cer-
tos direitos e liberdades fundamentais, como por exemplo 
liberdade de consciência, independentemente de raça, 
origem, nascimentos, opinião política, cor, credo ou sexo, 
sujeita ao respeito pelos direitos e liberdades dos outros. 

O artigo 4.º (n.º 3, alínea c) reconhece a possibilidade de 
objecção de consciência ao serviço militar.

A liberdade de consciência, pensamento, religião e culto 
são direitos invioláveis em todas as áreas, segundo o arti-
go 9.º (n.º 1), e incluem o ensino, prática e observância re-
ligiosa, sozinho ou com outros, em público ou em privado.

Ainda segundo o artigo 9.º (n.º 2), excepto com o seu con-
sentimento, ninguém que frequente um estabelecimento 
de ensino, que esteja na prisão ou a prestar o serviço 
militar pode ser obrigado a receber instrução religiosa ou 
a participar em cerimónias que não sejam da sua religião.

O n.º 3 deste mesmo artigo afirma ainda que cada co-

munidade religiosa tem direito a estabelecer e manter as 
suas próprias instituições educativas.

Finalmente, o n.º 4 deste artigo declara que ninguém pode 
ser obrigado ou coagido a prestar juramento contra ou de 
maneira contrária às suas crenças ou religião.

O artigo 26.º (n.º 1) afirma que nenhum ministro da reli-
gião pode ser eleito ou nomeado como representante ou 
senador.

Em 2010 foi publicado um código de conduta para as elei-
ções gerais que continua a ser respeitado. Os candidatos 
a eleições são obrigados a defender os princípios morais 
mais elevados, de acordo com a ética cristã, e não estão 
autorizados a usar a religião para mobilizar o apoio dos 
eleitores. Devem também respeitar as alturas em que são 
realizados serviços religiosos e não perturbar o culto pú-
blico.2

A Lei da Educação de 2006 regulamenta as questões 
religiosas na educação.3 A instrução religiosa deve fazer 
parte do currículo de qualquer escola pública ou privada. 
Se uma escola privada for propriedade ou for dirigida por 
uma organização religiosa e admitir estudantes que não 
partilham as suas crenças, estes não podem ser obriga-
dos a receber instrução religiosa ou a participar em ce-
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rimónias religiosas.

A Sexta-feira Santa, Páscoa, Segunda-feira de Pentecos-
tes e Natal são feriados nacionais.4 

Em 2018, o Parlamento (Casa da Assembleia) aprovou 
uma lei que permite o uso de canábis para fins religiosos. 
Esta legislação não se aplica apenas aos Rastafarianos.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Abril de 2019, o primeiro-ministro Ralph Gonsalves 
elogiou a contribuição da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
para o país. Gonsalves referiu que, às sextas-feiras, o 
Governo deixa de trabalhar antes do pôr-do-sol para que 
os funcionários públicos membros desta Igreja possam 

respeitar o seu culto.6 

No início de Março de 2020, após o surto da pandemia 
da COVID-19, a Igreja Católica tomou medidas preven-
tivas. Em Maio de 2020, retomou as Missas dominicais, 
respeitando os protocolos estabelecidos pelas autorida-
des sanitárias.7

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Tal como nos relatórios de 2016 e 2018, nenhum episódio 
de intolerância religiosa foi relatado no período em análi-
se e, por isso, as perspectivas para a liberdade religiosa 
são positivas.

SÃO VICENTE E GRANADINAS

NOTAS
1  Saint Vincent and the Grenadines 1979, Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/St_Vincent_and_the_Grena-
dines_1979?lang=en (acedido a 22 de Setembro de 2020).

2  “Code of Conduct on 2010 Elections for St. Vincent and the Grenadines”, Caribbean Elections, http://www.caribbeanelections.com/eDocs/
articles/vc/vc_Election_Code_of_Conduct_2010.pdf (acedido a 3 de Abril de 2020). 

3  Chapter 202, Education Act, Ministério da Educação, Governo de São Vicente e Granadinas, http://education.gov.vc/education/images/
Stories/pdf/education_act_cap202-1.pdf (acedido a 3 de Abril de 2020).

4  “Public Holidays 2019”, Governo de São Vicente e Granadinas, http://pmoffice.gov.vc/pmoffice/index.php/public-holidays (acedido a 3 de 
Abril de 2020).

5  “Cannabis Cultivation (Amnesty) Bill, 2018”, 1 de Agosto de 2018, Governo de São Vicente e Granadinas, http://www.gov.vc/images/Poli-
ciesActsAndBills/Cannabis_Cultivation_Amnesty_Bill_2018.pdf (acedido a 22 de Setembro de 2020). 

6  Libna Stevens, “In St. Vincent, Prime Minister Praises the Work of the Adventist Church During Inauguration of New Headquarters”, Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia, 25 de Abril de 2019, https://www.interamerica.org/es/2019/04/en-la-isla-san-vicente-primer-ministro-celebra-la-obra-de-la-ig-
lesia-adventista-durante-inauguracion-de-la-nueva-sede/ (acedido a 29 de Outubro de 2020).

7  “Letter from the Bishop – COVID 19”, 5 de Março de 2020, Diocese Católica de Kingstown, São Vicente e Granadinas, https://catholicsvg.
org/letter-from-the-bishop-covid-19/ (acedido a 22 de Setembro de 2020); “Letter from the Bishop – Recommencement of Sunday Masses”, 21 de 
Maio de 2020, Diocese Católica de Kingstown, São Vicente e Granadinas, https://catholicsvg.org/letter-from-the-bishop-recommencement-of-mas-
ses/ (acedido a 22 de Setembro de 2020). 

https://www.constituteproject.org/constitution/St_Vincent_and_the_Grenadines_1979?lang=en
https://www.constituteproject.org/constitution/St_Vincent_and_the_Grenadines_1979?lang=en
http://www.caribbeanelections.com/eDocs/articles/vc/vc_Election_Code_of_Conduct_2010.pdf
http://www.caribbeanelections.com/eDocs/articles/vc/vc_Election_Code_of_Conduct_2010.pdf
http://education.gov.vc/education/images/Stories/pdf/education_act_cap202-1.pdf
http://education.gov.vc/education/images/Stories/pdf/education_act_cap202-1.pdf
http://pmoffice.gov.vc/pmoffice/index.php/public-holidays
http://www.gov.vc/images/PoliciesActsAndBills/Cannabis_Cultivation_Amnesty_Bill_2018.pdf
http://www.gov.vc/images/PoliciesActsAndBills/Cannabis_Cultivation_Amnesty_Bill_2018.pdf
https://www.interamerica.org/es/2019/04/en-la-isla-san-vicente-primer-ministro-celebra-la-obra-de-la-iglesia-adventista-durante-inauguracion-de-la-nueva-sede/
https://www.interamerica.org/es/2019/04/en-la-isla-san-vicente-primer-ministro-celebra-la-obra-de-la-iglesia-adventista-durante-inauguracion-de-la-nueva-sede/
https://catholicsvg.org/letter-from-the-bishop-covid-19/
https://catholicsvg.org/letter-from-the-bishop-covid-19/
https://catholicsvg.org/letter-from-the-bishop-recommencement-of-masses/
https://catholicsvg.org/letter-from-the-bishop-recommencement-of-masses/
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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

SEICHELES

NOTAS
1  Seychelles 1993 (rev. 2017), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Seychelles_2017?lang=en (acedido a 27 de 
Outubro de 2020).
2  “Diocese of Port Victoria of Seychelles”, Catholic Hierarchy, https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpvos.html (acedido a 8 de Dezem-
bro de 2020).
3  “Republic of Seychelles: Population and Housing Census 2010 Report”, National Bureau of Statistics 2012, National Bureau of Statistics, 
https://www.nbs.gov.sc/downloads/population-and-housing-census-2010-report/viewdocument (acedido a 2 de Outubro de 2020).
4  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Seychelles”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Es-
tado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/seychelles/ (acedido a 8 de Dezembro de 2020).
5  Ibid.
6  “Broadcasting And Telecommunication Act”, Laws of Seychelles, Seychelles Legal Information Institute, https://seylii.org/sc/legislation/
consolidated-act/19 (acedido a 2 de Outubro de 2020).
7  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.
8  Sharon Ernesta, “Seychelles to Get Private School in 2020 with Emphasis on Moral, Spiritual Values”, Seychelles News Agency, 22 de 
Julho de 2017, http://www.seychellesnewsagency.com/articles/7604/Seychelles+to+get+private+school+in++with+emphasis+on+moral%2C+spiritu-
al+values (acedido a 24 de Outubro de 2020).
9  “Seychelles profile – Media”, BBC News, 29 de Agosto de 2017, https://www.bbc.com/news/world-africa-14094089 (acedido a 8 de Dezem-
bro de 2020).
10  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.
11  “Broadcasting and Telecommunication Act”, op. cit.
12  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.
13  Vijaratnam Śivasupramaniam, “Taippoosam Kavadi Festival In Seychelles”, Murugan Bhakti: The Skanda Kumāra Site, http://www.muru-
gan.org/research/seychelles.htm (acedido a 2 de Outubro de 2020).
14  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.

https://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpvos.html
https://www.nbs.gov.sc/downloads/population-and-housing-census-2010-report/viewdocument
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/seychelles/
https://seylii.org/sc/legislation/consolidated-act/19
https://seylii.org/sc/legislation/consolidated-act/19
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/7604/Seychelles+to+get+private+school+in++with+emphasis+on+moral%2C+spiritual+values
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/7604/Seychelles+to+get+private+school+in++with+emphasis+on+moral%2C+spiritual+values
https://www.bbc.com/news/world-africa-14094089
http://www.murugan.org/research/seychelles.htm
http://www.murugan.org/research/seychelles.htm
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 1.º da Constituição do Senegal afirma a laicidade 
do Estado, estabelece uma clara separação entre o 
Estado e as organizações religiosas e defende o princípio 
da igualdade «sem distinção de origem, raça, sexo [e] 
religião».1 O artigo 5.º criminaliza todos os actos de discri-
minação racial, étnica ou religiosa. A Constituição também 
proíbe os partidos políticos de se identificarem com uma 
religião específica (artigo 4.º) e garante às comunidades 
religiosas o direito de praticarem as suas religiões, bem 
como o direito de se gerirem e organizarem livremente 
(artigo 24.º).

A religião predominante no Senegal é o Islamismo.2 A 
maior parte dos Muçulmanos senegaleses são sunitas e 
pertencem a irmandades sufis, que estão concentradas 
no norte do país, enquanto a maior parte dos Cristãos, 
sobretudo católicos,3 vive no sudoeste, mas há também 
alguns protestantes. Muitos muçulmanos e cristãos com-
binam os seus costumes com ritos tradicionais africanos. 
A maioria dos que aderem às religiões tradicionais africa-
nas podem encontrar-se no sudeste do país.4

A vida diária no Senegal é caracterizada por um espírito 

de tolerância. A conversão é possível e geralmente aceite. 
Nos assuntos do direito privado e da família (casamentos, 
divórcios, paternidade, heranças, etc.), os Muçulmanos 
têm direito a escolher entre a lei da sharia e a lei civil.5 Os 
casos de direito consuetudinário e civil são normalmente 
presididos por juízes dos tribunais civis, mas “os líderes 
religiosos resolvem informalmente muitas disputas entre 
muçulmanos, particularmente nas zonas rurais”.6

Todos os grupos são obrigados a registar-se para obte-
rem reconhecimento oficial, um pré-requisito caso as or-
ganizações religiosas queiram realizar actividade nego-
cial, abrir contas bancárias, possuir propriedades, receber 
apoios financeiros e gozar de certos benefícios fiscais.7

Relativamente à educação religiosa, as escolas públicas 
estão autorizadas a fornecer educação religiosa opcional 
ao nível do ensino básico durante quatro horas por sema-
na. Os pais podem escolher entre os currículos muçulma-
nos e cristãos. O Ministério da Educação Nacional subsi-
dia escolas geridas por grupos religiosos que cumpram os 
padrões nacionais de educação. A maioria dos subsídios 
é concedida a escolas cristãs há muito estabelecidas que 
têm uma reputação de ensino de elevada qualidade.8

O Ministério do Interior e o Ministério dos Negócios Es-
trangeiros, respectivamente, exigem que os grupos reli-
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giosos locais e estrangeiros apresentem relatórios anuais 
de actividades que incluam a divulgação de transacções 
financeiras. A intenção por detrás disto é a de identificar 
o possível financiamento de grupos terroristas. Nenhum 
caso de actividade ilegal a este respeito surgiu durante o 
período abrangido por este relatório.9

O Governo disponibiliza assistência financeira a organi-
zações religiosas, geralmente para a manutenção ou res-
tauro de locais de culto, mas também para eventos espe-
ciais, tais como a peregrinação a Meca para muçulmanos 
ou ao Vaticano para cristãos. Todos os grupos religiosos 
podem receber esta assistência por parte do Estado.10

Os feriados religiosos oficiais incluem as festas cristãs de 
Todos os Santos, Natal e Ascensão, e as festas muçulma-
nas de Eid al-Fitr e Eid al-Adha.11 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A atmosfera geral no Senegal é de tolerância e respeito 
pela liberdade religiosa. O país é conhecido pela sua boa 
coexistência inter-religiosa e não se registaram quaisquer 
mudanças significativas a este respeito nos últimos anos. 
Os grupos religiosos têm geralmente continuado a intera-
gir de uma forma pacífica. 

Apesar do clima de tolerância que prevalece no país, 
surgiu uma grande controvérsia quando 22 estudantes 
inscritas no Instituto Sainte-Jeanne d’Arc (um prestigia-
do instituto cristão em Dakar) foram expulsas por usarem 
o hijab (véu islâmico) na escola. Anteriormente, em Maio 
de 2019, a escola tinha introduzido uma nova regra que 
proibia o uso do hijab dentro das suas instalações.12 Após 
a intervenção de um representante do Vaticano, as estu-
dantes foram readmitidas em 19 de Setembro de 2019 
com a permissão de usarem um lenço,13 que tinha de ser 
de “tamanho adequado, fornecido pela escola e não obs-
truir o vestuário”.14  

Em Março de 2019, o pastor da Catedral de Ziguinchor, 
Pe. Damase Mary Coly, anunciou que o tecto da igreja 
tinha caído parcialmente e que o edifício tinha de ser fe-
chado por razões de segurança. O pastor criticou os atra-
sos burocráticos que tinham impedido a realização dos 
trabalhos de reparação necessários, de modo a evitar o 
encerramento da catedral.15

Em Abril de 2020, a Paróquia de St. Germaine, em Kolda, 
foi assaltada e foram roubados objectos sagrados. O pá-
roco queixou-se de que os criminosos se aproveitaram do 

recolher obrigatório do coronavírus.16

Muitas famílias muçulmanas no Senegal enviam os seus 
filhos para escolas religiosas chamadas daaras para 
aprenderem o Alcorão. Um relatório da Human Rights Wa-
tch de Junho de 2019 observou que alguns professores 
do Alcorão obrigam muitas crianças a mendigar dinheiro 
e comida. Além disso, algumas crianças disseram ter sido 
vítimas de abuso físico em algumas daaras. Crianças que 
fugiram das escolas acabaram em abrigos para crianças 
e algumas tornaram-se vítimas de tráfico humano.17 Em-
bora o Governo se tenha comprometido a abordar a ques-
tão, até à data não o fez.

Em 2019 e 2020, foram iniciados trabalhos de renovação 
em certos locais religiosos nas cidades sagradas sufi de 
Touba e Tivaouane.18 A Catedral de Dakar também foi 
renovada,19 bem como a Basílica de Nossa Senhora da 
Libertação em Popenguine, com o objectivo de melhorar 
as condições dos peregrinos cristãos.20 Além disso, em 
Setembro de 2019, foi inaugurada uma nova mesquita em 
Dakar. A mesquita é considerada a maior da África Oci-
dental, com capacidade para 30 mil pessoas.21

Em Março de 2020, os locais de culto fecharam no Sene-
gal devido a medidas sanitárias concebidas para conter 
a pandemia do coronavírus. Em Maio de 2020, as auto-
ridades permitiram a reabertura de igrejas e mesquitas 
apesar do número crescente de casos. Isto seguiu-se a 
pressão pública por parte dos Muçulmanos que celebra-
vam o mês santo do Ramadão.22 Os bispos católicos do 
Senegal decidiram manter as igrejas fechadas até mea-
dos de Agosto como medida de precaução.23 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O Senegal tem mantido uma coexistência positiva entre 
grupos religiosos, e o Governo respeita o princípio da li-
berdade religiosa. Isto não é susceptível de mudar num 
futuro próximo. Uma das razões possíveis desta coe-
xistência pacífica é a forte influência do Islamismo sufi 
no país, uma forma de Islamismo que se concentra no 
desenvolvimento espiritual. O Senegal acolhe algumas 
das irmandades sufis mais importantes do mundo, tais 
como a Tijaniyya. 

No entanto, resta saber de que forma a ascensão do Is-
lamismo fundamentalista nas regiões vizinhas de África 
pode afectar esta coexistência historicamente pacífica. 
Actualmente, alguns meios de comunicação e especialis-
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tas estão preocupados com esta tendência e com a com-
placência das autoridades governamentais em relação a 
ela. Por exemplo, numa entrevista ao La Croix Internatio-
nal, um académico senegalês expressou a sua preocu-
pação sobre um acordo alcançado a 20 de Julho de 2019 
entre o Governo e o Fundo Senegalês para a Zakat, uma 
associação considerada salafita.24 

Embora o impacto real do Islamismo radical no Senegal 
ainda não seja claro, as perspectivas de liberdade reli-
giosa no país continuam a ser positivas, uma vez que as 
autoridades têm tradicionalmente favorecido, e continuam 
a encorajar, relações pacíficas entre grupos religiosos.  
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da Serra Leoa1 declara que “nenhuma 
pessoa será impedida de usufruir da sua liberdade de 
consciência”, o que inclui “liberdade de pensamento e de 
religião, liberdade de mudar a sua religião ou crença, e 
liberdade, quer só ou em comunidade com outros e tanto 
em público como em privado, de manifestar e propagar a 
sua religião ou crença no culto, ensino, prática e obser-
vância” (artigo 24.º, n.º 1). O artigo 8.º (n.º 3, alínea b) 
afirma que o Estado tem de assegurar que os cidadãos 
disponham de instalações adequadas para a sua vida reli-
giosa. O artigo 24.º (n.º 4) afirma: “Nenhuma pessoa será 
obrigada a fazer qualquer juramento que seja contrário à 
sua religião ou crença”. O artigo 8.º (n.º 2, alínea a) ga-
rante a igualdade de todos os cidadãos, enquanto o artigo 
35.º (n.º 5, 1-c) proíbe a identificação directa ou indirecta 
de partidos políticos com qualquer fé religiosa.

Em termos de educação, o artigo 24.º (n.º 2) afirma que, 
salvo com o próprio consentimento de uma pessoa (ou de 
um dos pais ou tutor, no caso de um menor), “nenhuma 
pessoa que frequente qualquer local de educação será 
obrigada a receber instrução religiosa [...] ou a assistir a 

qualquer cerimónia ou observância religiosa se essa ins-
trução, cerimónia ou observância se relacionar com uma 
religião que não a sua”.2 A educação religiosa faz parte do 
currículo nas escolas públicas, mas não deve ser sectá-
ria na orientação, devendo pelo contrário basear-se nos 
princípios éticos do Cristianismo, Islamismo, religiões 
tradicionais africanas e outras religiões mundiais.3 As co-
munidades religiosas podem disponibilizar o seu próprio 
currículo como opção.

As comunidades religiosas não têm qualquer obrigação 
de se registarem junto das autoridades, mas, se o fizerem, 
podem beneficiar de reduções fiscais e outros benefícios.4 

Globalmente, as relações entre as várias comunidades 
religiosas do país são essencialmente boas. Os casamen-
tos entre cristãos e muçulmanos não são raros e muitas 
famílias têm membros de diferentes religiões que vivem 
sob o mesmo tecto.5 É de notar que muitos muçulmanos 
e cristãos também observam práticas religiosas tradicio-
nais africanas. Entre os Cristãos, as Igrejas Protestantes 
em particular estão a experimentar um crescimento no 
número de membros. A Igreja Católica goza de total liber-
dade no que diz respeito ao seu apostolado missionário. 
O Conselho Inter-Religioso da Serra Leoa (IRC), com os 
seus representantes muçulmanos e cristãos, dá um im-
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SERRA LEOA
portante contributo para a coexistência pacífica entre as 
várias comunidades religiosas.6

O Governo observa várias festividades religiosas cristãs 
e muçulmanas como feriados públicos: Sexta-feira Santa, 
Segunda-feira de Páscoa, Dia de Natal, o Mawlid (aniver-
sário do Profeta Maomé), Eid al-Adha e Eid al-Fitr.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A Serra Leoa tem tradicionalmente gozado de boas rela-
ções inter-religiosas. Durante o período em análise, não 
foram relatados incidentes que pudessem ter minado o 
direito à liberdade religiosa no país ou a coexistência pa-
cífica entre comunidades religiosas. 

Em 2018, o Tribunal Constitucional ordenou ao Partido 
Democrático dos Cidadãos que retirasse os seus carta-
zes de campanha e cartazes que proclamam que “Alá é 
Um”.7 Como mencionado acima, a Constituição proíbe os 
partidos políticos locais de se identificarem com uma fé 
religiosa. 

O Governo realizou reuniões com as comunidades cris-
tã e muçulmana em 2019, mostrando boa vontade para 
com ambos os grupos.8 O Governo, através do Ministé-
rio do Bem-Estar Social, Género e Assuntos da Criança e 
em cooperação com as autoridades islâmicas, organizou 
a peregrinação anual (Hajj) a Meca. A 4 de Agosto, 900 
muçulmanos serra-leoneses partiram de Freetown para 
a Arábia Saudita na peregrinação tradicional. O Governo 
financiou a viagem e outros custos e ajudou com a logísti-
ca. Numa cerimónia num estádio local, o presidente Julius 
Maada Bio despediu-se dos peregrinos.9 

Um incidente ocorreu numa das mais importantes mes-
quitas da capital de Freetown em Outubro de 2019, envol-

vendo o vice-presidente da Serra Leoa, Mohamed Juldeh 
Jalloh, e uma das principais figuras da oposição, o Dr. 
Samura Kamara.10 Durante uma oração de sexta-feira 
(Jumu’ah), ambos os líderes quiseram dirigir-se à mesma 
congregação. Quando o vice-presidente começou a falar, 
os seguidores de Samura protestaram. Embora a separa-
ção entre religião e Estado seja respeitada e o princípio 
constitucional seja bem aplicado, cada vez mais partidos 
políticos e cada vez mais políticos apelam às pessoas 
usando a religião para obterem o seu apoio. 

Em Julho de 2020, a Igreja apelou à reconciliação e à 
calma após o aumento das tensões sociais, em resultado 
dos confrontos entre as forças de segurança e os mani-
festantes sobre “a transferência de um gerador de energia 
de Makeni para Lungi”.11 

Devido à pandemia do coronavírus, todos os locais de cul-
to foram encerrados na Serra Leoa até Julho de 2020.12

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A Serra Leoa é um dos países mais pobres do mundo e 
sofre de altos níveis de desigualdade. Apesar de ser rica 
em minerais, a riqueza não chega à população e tem sido, 
na realidade, o combustível para o conflito no país. 

Marcando uma mudança positiva em relação ao passado, 
o presidente Bio criou uma comissão de inquérito à cor-
rupção sob o Governo do seu antecessor, o presidente 
Ernest Bai Koroma, e suspendeu funcionários que foram 
considerados culpados.

No que diz respeito à liberdade religiosa, as perspectivas 
continuam boas e a situação não é susceptível de mudar 
num futuro próximo.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O artigo 11.º da Constituição sérvia prevê que “nenhuma 
religião será estabelecida como Estado ou religião obri-
gatória”.1 O artigo 21.º garante a igualdade perante a lei, 
protecção igual e proíbe a discriminação por motivos re-
ligiosos. O artigo 43.º garante a liberdade de pensamen-
to, consciência, crenças e religião, incluindo o direito de 
conversão. Qualquer pessoa pode manifestar crenças 
religiosas em público ou em privado, bem como no culto, 
na prática e no ensino, sozinho ou em comunidade com 
outros, e não pode ser restringida excepto para proteger 
“a vida e saúde das pessoas, a moral da sociedade de-
mocrática, as liberdades e direitos garantidos pela Consti-
tuição, a segurança pública e a ordem, ou para impedir o 
incitamento ao ódio religioso, nacional e racial”.

O artigo 44.º aplica-se às Igrejas e comunidades religio-
sas, que são iguais perante a lei e livres de governar-se 
a si próprias, estabelecer e dirigir escolas religiosas e 
organizar as suas próprias actividades. Estas últimas só 
podem ser restringidas para a protecção dos outros ou 
se incitarem à intolerância. O incitamento à desigualda-
de religiosa ou ao ódio é proibido e punível (artigo 49.º). 

A objecção de consciência ao serviço militar é protegida 
(artigo 45.º).

A Lei das Igrejas e Comunidades Religiosas prevê o re-
gisto das Igrejas, mas não o exige.2 O registo torna as 
Igrejas elegíveis para tratamento fiscal favorável (artigo 
30.º) e permite-lhes ensinar religião nas escolas (artigo 
36.º), possuir e construir edifícios (artigos 26.º e 32.º) e 
receber financiamento estatal (artigo 28.º). A lei reconhe-
ce sete Igrejas “tradicionais” e comunidades religiosas 
que têm séculos de continuidade histórica na Sérvia: a 
Igreja Ortodoxa Sérvia, a Igreja Católica Romana, a Igreja 
Evangélica Eslovaca, a Igreja Cristã Reformada, a Igreja 
Cristã Evangélica, a Comunidade Islâmica e a Comunida-
de Judaica.3

O artigo 18.º desta lei descreve os procedimentos de 
registo: os candidatos devem incluir uma descrição dos 
seus ensinamentos religiosos básicos, ritos, objectivos 
e actividades da organização; apresentar as suas fontes 
de rendimento, estrutura organizacional e documentos; e 
fornecer os nomes e assinaturas de pelo menos 0,001% 
da população sérvia que sejam adultos e cidadãos ou re-
sidentes permanentes do país. A lei proíbe o registo se 
o nome do grupo incluir parte do nome de um grupo já 
registado (artigo 19.º).
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De acordo com a Direcção de Cooperação com Igrejas e 
Comunidades Religiosas, em 2020 havia 25 grupos re-
ligiosos “não tradicionais” registados junto das autorida-
des.4

Segundo o Relatório da Liberdade Religiosa de 2019 do 
Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional dos 
EUA, como o Governo só reconhece a Igreja Ortodoxa 
Sérvia, as Igrejas Ortodoxas da Macedónia e do Monte-
negro continuam a não estar registadas. A Igreja Ortodo-
xa Romena actua na região de Banat com a permissão da 
Igreja Ortodoxa Sérvia.5

A educação religiosa nas escolas disponibilizada por 
“igrejas tradicionais e comunidades religiosas” é regula-
mentada por lei.6 Os estudantes devem receber ou ins-
trução religiosa ou educação cívica.7 Para os alunos da 
escola primária, os pais podem escolher qualquer uma 
das opções; na escola secundária, os alunos decidem 
por si próprios.8 O ensino religioso é dado por sacerdotes 
e leigos que são seleccionados pelas Igrejas e comuni-
dades religiosas e nomeados e pagos pelo Ministério da 
Educação.9

Segundo Strahinja Sekulić, director da Agência de Resti-
tuição da Sérvia, o processo de devolução ou compensa-
ção por propriedades, florestas, agricultura e terras con-
fiscadas no passado está quase completo.10 O prazo para 
as comunidades judaicas requererem a devolução das 
propriedades confiscadas às vítimas do Holocausto sem 
herdeiros era 27 de Fevereiro de 2019. O Gabinete do 
Enviado Especial dos Estados Unidos para as Questões 
do Holocausto reconheceu que a Sérvia é o “primeiro, e 
até agora o único país a promulgar legislação sobre bens 
sem herdeiros e não reclamados, na sequência da Decla-
ração de Terezin de 2009”.11

Em Maio de 2019, o presidente Sérvio Aleksandar Vučić 
saudou a comunidade muçulmana por ocasião do mês 
do Ramadão durante um jantar de Iftar na Embaixada 
do Egipto. Nessa ocasião, o Vučić salientou o desejo 
da Sérvia de manter relações amigáveis com o mundo 
muçulmano. O embaixador egípcio disse que a reunião 
enviou uma importante mensagem de compreensão 
intercultural e abertura ao diálogo inter-religioso.12

Em Novembro de 2020, os meios de comunicação social 
sérvios e croatas relataram que o Papa Francisco esta-
va a prever uma visita a Belgrado, descrita como “o seu 
desejo de longa data, devido à [sua] política ecuménica, 
especialmente o estabelecimento de cooperação e laços 

com a Ortodoxia”.13

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
O Governo sérvio comunicou 61 crimes de ódio em 2018 
e 86 em 2019 à Organização para a Segurança e Coope-
ração na Europa (OSCE), mas não desagregou os dados 
por motivação de preconceito.14

A Missão da OSCE na Sérvia relatou dois incidentes anti-
-semitas em 2018: uma lápide judaica foi derrubada num 
cemitério e um painel informativo sobre um líder político 
judeu foi vandalizado com uma mensagem anti-semita.15 
A Missão da OSCE relatou um incidente anti-semita em 
2019: vários edifícios foram vandalizados com graffiti an-
ti-semitas.16

Em relação a 2019, a Missão da OSCE na Sérvia rela-
tou dois incidentes por preconceito contra muçulmanos, 
incluindo um ataque contra um bósnio muçulmano por 
agentes da polícia e ameaças contra um proprietário de 
padaria albanês em Abril, no qual ele e o seu pessoal fo-
ram sujeitos a insultos racistas e anti-muçulmanos por 
parte de um grupo de extrema-direita. O grupo “cantou 
canções invocando a limpeza étnica dos Muçulmanos e 
depositou a cabeça de um porco na padaria”. Os outros 
quatro incidentes relatados em 2019 incluíram ataques 
violentos a participantes num festival de cultura albanesa 
e vandalismo anti-muçulmano contra a propriedade.17 

O Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional dos 
EUA relatou que a Comunidade Islâmica da Sérvia foi víti-
ma de “correspondência ameaçadora” em 2019, incluindo 
“uma carta ameaçadora com uma bala” recebida em No-
vembro.18

As Testemunhas de Jeová relataram dois incidentes em 
2019: em Setembro, três homens que realizavam activi-
dades religiosas na rua “foram ameaçados de homicídio 
por um polícia fora de serviço”, que também os perseguiu 
no seu carro. Em Dezembro, duas mulheres foram “es-
murradas na cara enquanto participavam em actividades 
religiosas na rua”.19 O Gabinete para a Liberdade Religio-
sa Internacional dos EUA relatou outros incidentes contra 
as Testemunhas de Jeová em 2018, incluindo duas agres-
sões físicas e duas ameaças de morte.20

A investigação do Centro para a Profissionalização da Co-
municação Social e a Literacia da Comunicação Social 
constatou um aumento na “agressão comunicativa” e no 
“discurso de ódio” nos meios de comunicação social em 

SÉRVIA
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Devido à pandemia do coronavírus, o Governo sérvio de-
clarou o estado de emergência de 15 de Março a 5 de 
Maio de 2020, o que incluiu a proibição de encontros. O 
Patriarca da Igreja Ortodoxa Sérvia apelou ao clero para 
que realizasse cultos religiosos em igrejas vazias com 
transmissão na televisão,22 mas solicitou uma suspensão 
temporária da proibição durante a Páscoa de 2020. Em 
vez disso, o Governo impôs um recolher obrigatório de 84 
horas para impedir encontros de pessoas que celebravam 
o dia santo.23 Um representante da Comunidade Islâmica 
na Sérvia apelou ao cumprimento das ordens governa-
mentais e aos crentes em risco para evitarem ir às mes-
quitas.24 A 1 de Novembro de 2020, o Patriarca Ortodoxo 

Sérvio, Irinej, contraiu o coronavírus depois de assistir ao 
funeral do Metropolita Amfilohije, o clérigo mais antigo da 
Igreja no Montenegro, que tinha morrido de COVID-19 a 
30 de Outubro de 2020.25 O próprio Patriarca Irinej faleceu 
a 20 de Novembro de 2020.26

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O discurso de ódio tem aumentado no discurso público 
sérvio, particularmente na comunicação social. Não hou-
ve novas restrições significativas à liberdade religiosa, 
mas as comunidades religiosas não tradicionais continua-
ram a ter dificuldades de registo. As perspectivas para a 
liberdade religiosa permanecem estáveis.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Em Março de 2011, após manifestações anti-governo na 
Síria, os manifestantes entraram em confronto com forças 
do Governo do presidente Bashar al-Assad. A violência 
aumentou de forma descontrolada até que no Verão se 
tornou numa guerra civil, quando a oposição começou a 
tornar-se militarizada.1 Além disso, com a intervenção do 
Irão, da Turquia e da Arábia Saudita, entre outros, e dos 
EUA e da Rússia, o conflito tornou-se numa guerra por 
procuração, de acordo com muitos observadores.2

A maior parte dos Sírios são muçulmanos sunitas. 
Alauítas, Cristãos e Drusos fazem parte do mosaico re-
ligioso tradicional do país. Os curdos são o grupo étni-
co não árabe mais importante.3 A maior parte adere ao 
Islamismo sunita. Desde 2011, a situação da liberdade 
religiosa tem-se deteriorado muito. Antes da guerra, os 
Cristãos constituíam uma parte significativa da popula-
ção, cerca de 10%.4

O presidente Assad pertence à comunidade alauíta. No 
tempo do pai de Assad, o presidente Hafez Al-Allsad, uma 
fatwa de 1974 de um académico xiita chamado Musa Al-
-Sadr reconheceu a comunidade alauíta como ramo do Is-

lamismo xiita. Os alauítas são desprezados por uma série 
de membros da maioria sunita, muitos dos quais os vêem 
como hereges.5

De acordo com o artigo 3.º da Constituição síria,6 aprovado 
por referendo em 2012, “a religião do presidente da Repú-
blica é o Islamismo; a jurisprudência islâmica é a principal 
fonte de legislação; o Estado respeita todas as religiões e 
garante a liberdade para realizarem todos os rituais que 
não prejudiquem a ordem pública; o estatuto pessoal das 
comunidades religiosas é protegido e respeitado”. O arti-
go 8.º proíbe “a realização de qualquer actividade política 
ou a formação de quaisquer partidos políticos ou agrupa-
mentos baseados na religião, sectários, tribais, regionais, 
baseados em classes, profissionais, ou com discrimina-
ção baseada no género, origem, raça ou cor”. O artigo 
33.º afirma: “Os cidadãos são iguais em direitos e deve-
res, sem discriminação entre si por sexo, origem, língua, 
religião ou credo.” O artigo 42.º diz: “A liberdade de crença 
é protegida de acordo com a lei”.

O Governo restringe o proselitismo e as conversões, proi-
bindo a conversão de muçulmanos a outras religiões. 
Apesar de as conversões do Islamismo ao Cristianismo 
não serem permitidas, o Governo reconhece as conver-
sões cristãs ao Islamismo. O Código Penal proíbe que 
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se “cause tensões entre comunidades religiosas”.7 O 
artigo 462.º deste Código prevê que qualquer pessoa que 
difame publicamente as práticas religiosas seja punida 
com penas até dois anos de prisão.8

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Julho de 2018, o Daesh, também conhecido como 
autoproclamado Estado Islâmico, raptou dezenas de mu-
lheres e crianças drusas quando o grupo militante atacou 
as suas aldeias em Sweida, uma província do sul. “Pelo 
menos 36 mulheres e crianças drusas foram raptadas 
após os ataques”, informou o Observatório Sírio dos Di-
reitos Humanos. O Daesh considera que os drusos são 
hereges.9

Em Agosto de 2018, o mosteiro ortodoxo de São Tekla, 
em Maalula, anunciou que em breve estaria novamente 
aberto aos visitantes após a reconstrução estar concluí-
da. O mosteiro esteve sob ocupação islamista antes de 
ser libertado em 2014.10

Após um encerramento temporário imposto pelas forças 
curdas, as escolas cristãs em Qamishli, província de Has-
saké, reabriram em Setembro de 2018.11

Em Novembro de 2018, a Igreja Ortodoxa Siríaca inaugu-
rou a Universidade Síria de Antioquia na aldeia de Maa-
rat. “A cerimónia de inauguração contou com a presença, 
entre outros, do ministro sírio do Ensino Superior, Atef 
Al-Naddaf, e do Cardeal Mario Zenari, núncio apostólico 
na República Árabe da Síria”, informou a Agenzia Fides.12

Em Novembro de 2018, o Patriarcado Ortodoxo Grego de 
Antioquia acolheu uma cimeira em Damasco com a pre-
sença de delegações sunitas sírias e cristãos russos do 
Patriarcado de Moscovo.13

Em Janeiro de 2019, o presidente sírio Bashar al-Assad 
prometeu financiamento estatal para a reconstrução da 
Igreja Arménia Memorial do Genocídio, localizada na ci-
dade de Deir ez-Zor. O complexo tinha sido feito explodir 
pelas forças do Daesh em Setembro de 2014.14

Em Janeiro de 2019, uma cópia do Ícone da Última Ceia 
foi colocada no santuário católico grego melquita de São 
Sérgio e Baco em Maalula. O original tinha sido roubado 
em 2014, quando as forças al-Nusra ocuparam a aldeia 
de língua aramaica.15

Durante uma visita a Moscovo em Janeiro de 2019, o 
Patriarca ortodoxo grego de Antioquia Yohanna X Yazigi 

agradeceu ao Patriarcado ortodoxo de Moscovo por aju-
dar a reconstruir santuários e mosteiros sírios.16

Em Março de 2019, a comunicação social indicou que 
o metropolita ortodoxo sírio de Alepo, Mar Gregorios 
Yohanna Ibrahim, estava nas mãos do Daesh na zona de 
Baghuz, no leste da Síria, e que estavam em curso “nego-
ciações” para a sua libertação. No entanto, no momento 
em que escrevemos, o prelado continua desaparecido.17 
Relatórios anteriores afirmavam que o sacerdote jesuíta 
Pe. Paolo Dall’Oglio também estava detido pelo Daesh. O 
seu paradeiro também é desconhecido.18

Em Março de 2019, Baghuz, o último reduto do Daesh em 
território sírio, caiu. Pelo menos 3.000 jihadistas rende-
ram-se às forças democráticas sírio-árabes-curdas, cuja 
ofensiva foi apoiada por ataques aéreos norte-america-
nos.19

Em Maio de 2019, a cidade predominantemente cristã 
de Al-Sqaylabiyeh, na província de Hama, ficou sob fogo 
de artilharia e morteiros das forças rebeldes, causando a 
morte de pelo menos quatro adolescentes cristãos e do 
seu professor. Os combates fizeram parte de uma escala-
da no conflito entre o Governo e as forças rebeldes ainda 
sob controlo na província de Idlib.20

Em Maio de 2019, durante um encontro com Aram I, o Pa-
triarca católico de todos os arménios da Grande Casa da 
Cilícia, o presidente Assad convidou os Arménios sírios 
a regressarem ao país e a reconstruírem as suas casas. 
Como consequência da guerra civil, muitos cristãos ar-
ménios tinham partido para o Líbano, Arménia ou países 
ocidentais.21

Em Julho de 2019, durante um encontro com jovens ca-
tólicos sírios no mosteiro Mar Tuma em Saidnaya, o pre-
sidente Assad declarou que os Cristãos na Síria “nunca 
foram estrangeiros”, mas ajudaram a construir a civiliza-
ção síria, levando a sua mensagem a todo o mundo, lado 
a lado com os seus “irmãos muçulmanos”.22

Em Julho de 2019, uma igreja ortodoxa siríaca em Qa-
mishli foi alvo de ataque por terroristas. De acordo com 
relatos, mais de 10 pessoas ficaram feridas, algumas de-
las gravemente. O Daesh reivindicou a responsabilidade 
pelo ataque.23

Em Julho de 2019, através do seu enviado pessoal, o 
Cardeal Peter Turkson, o Papa Francisco enviou ao pre-
sidente Assad uma carta na qual “reafirma o seu apoio à 
reposição da estabilidade na Síria”. Na sua carta, o Papa 
pede ao presidente que “proteja a vida dos civis” e “pre-
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serve as principais infra-estruturas” do país.24

Num relatório publicado em Setembro de 2019, a Rede 
Síria para os Direitos Humanos responsabilizou o Gover-
no sírio por 61% dos ataques direccionados contra locais 
de culto cristãos na Síria.25 Reagindo com cautela, o Bispo 
católico caldeu Antoine Audo de Alepo disse que “é difícil 
dar uma resposta objectiva” quando confrontado com tal 
informação. “Quando os grupos armados perdem terreno, 
este tipo de propaganda volta a ser desencadeada”.26 

Em Outubro de 2019, o autoproclamado califa do Daesh, 
Abu Bakr al-Baghdadi, foi morto na província de Idlib, no 
noroeste da Síria, numa rusga das forças especiais norte-
-americanas ordenada pelo presidente dos EUA, Donald 
Trump.27

Em Novembro de 2019, o Pe. Hovsep Hanna Petoyan, um 
sacerdote católico arménio, e o seu pai, Hanna Petoyan, 
foram mortos por atiradores quando viajavam da provín-
cia de Hassake para Deir ez-Zor. Boutros Marayati, Arce-
bispo arménio católico de Alepo, disse: “Para nós, eles 
são mártires. E o que lhes aconteceu é uma confirmação 
de que a guerra não acabou aqui, como esperávamos”. O 
Daesh reivindicou a responsabilidade pelo assassinato.28

Numa conferência de imprensa realizada em Novembro 
de 2019 com o presidente dos EUA Donald Trump, o pre-
sidente turco Recep Tayyip Erdoğan salientou que o Go-
verno turco é “particularmente sensível” à situação que 
enfrentam as comunidades cristãs no Médio Oriente. Com 
a contribuição da Turquia, os Cristãos sírios verão “os 
seus santuários voltarem à vida e as suas igrejas serem 
reconstruídas, para que possam regressar às suas terras 
e começar a rezar aí novamente”. Erdoğan alegadamente 
procurou contrariar as críticas de que a intervenção militar 
da Turquia tinha afectado negativamente as comunidades 
cristãs no nordeste da Síria.29

Em Janeiro de 2020, o presidente russo Vladimir Putin 
e o seu homólogo sírio, o presidente Assad, visitaram a 
catedral ortodoxa grega da capital síria, onde os líderes 
foram recebidos pelo Patriarca ortodoxo grego Yohanna X 
Yazigi. Putin ofereceu um ícone mariano.30

Em Janeiro de 2020, uma investigação conduzida por 
um sírio apresentou uma teoria de que dois bispos sírios 
raptados tinham sido mortos em Dezembro de 2016. O 
Arcebispo ortodoxo grego Boulos Yazigi e o Arcebispo or-
todoxo siríaco Gregorios Yohanna Ibrahim foram raptados 
em Abril de 2013.31

Em Fevereiro de 2020, o Parlamento sírio reconheceu o 

genocídio arménio no Império Otomano, o que faz da Sí-
ria o primeiro país árabe a fazer este reconhecimento.32

Em Abril de 2020, uma fonte alegou que o Exército Sírio 
Livre, apoiado pela Turquia, tinha destruído o santuário 
do Xeque Ali Yazidi na aldeia de Basufan (ou Basofan).33 
Outra fonte culpou o acto de profanação da Legião Faylaq 
al-Sham ou Sham, que destruiu parcialmente o santuário 
quando os seus combatentes rezavam o Takbir (“Deus é 
maior”), “afirmando que o santuário pertence a ateus e 
infiéis”.34 Aparentemente, de acordo com a Ezdina.com 
(uma página de notícias yazidi no Facebook), o objectivo 
era provocar um êxodo de yazidis das suas aldeias ou for-
çá-los a converterem-se ao Islamismo. Grupos armados 
já tinham roubado e destruído o conteúdo do santuário 
em Janeiro de 2019.

Em Junho de 2020, a organização de direitos humanos 
Christian Solidarity Worldwide (CSW) relatou que mais de 
100 famílias cristãs tinham regressado a Kharraba na re-
gião de Djebel Drus, na Síria. A cidade tinha sido libertada 
em 2018, após ter sido ocupada por islamistas em 2014.35

Em Julho de 2020, a Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), um 
dos principais contribuintes para o restauro, relatou a rea-
bertura oficial e a re-consagração da Catedral Maronita 
de Santo Elias em Alepo, após anos de reconstrução para 
reparar os grandes danos sofridos durante a guerra ci-
vil da Síria.36 Entre 2012 e 2016, a catedral sofreu pelo 
menos três grandes ataques de morteiros, tendo o pior 
ocorrido em 2013, quando os rebeldes jihadistas tentaram 
destruir todos os sinais de Cristianismo na vizinhança da 
catedral.37

Em Setembro de 2020, o antigo Colégio da Terra Santa de 
Alepo, um estabelecimento histórico pertencente à Custó-
dia da Terra Santa, foi oficialmente devolvido pelo Estado 
sírio aos Padres Franciscanos.38

Em Outubro de 2020, o Xeque Mohammad Adnan al-
-Afiyuni, mufti muçulmano sunita de Damasco, foi morto 
num carro armadilhado na cidade de Qudsaya, noticiou a 
imprensa estatal.39

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O conflito sírio que começou em 2011 ainda não terminou. 
O Governo sírio ainda está a tentar recuperar o contro-
lo sobre certas áreas como a província de Idlib, o último 
reduto jihadista do país.40 Se o regime tiver sucesso, es-
pera-se que as perspectivas de liberdade religiosa melho-
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rem para as comunidades religiosas tradicionais. 

Contudo, as organizações de direitos humanos acusaram 
o Governo e os seus aliados de violações graves dos di-
reitos humanos e crimes de guerra durante operações mi-
litares em áreas de maioria sunita41 e em algumas regiões 
cristãs.42

Dada a natureza sectária do conflito sírio, é muitas ve-
zes difícil, se não impossível, identificar se um ataque é 
motivado pela religião ou por outros factores, tais como 
ganhos financeiros.

O nordeste da Síria continua a ser uma região de particu-
lar preocupação no que diz respeito à liberdade religiosa. 
Até à invasão turca em Outubro de 2019, os Curdos, os 
Cristãos e outras minorias religiosas sentiam-se protegi-
dos. Desde então, foram publicados inúmeros relatórios 
sobre a forma como os invasores turcos e os seus aliados 
islâmicos atacaram as minorias religiosas.43

As forças curdas-árabes, que incluem combatentes cris-
tãos, juntamente com tropas norte-americanas, puseram 
fim ao domínio de Daesh.44 Contudo, apesar das reivin-
dicações do então presidente dos EUA, Donald Trump, 
o Daesh ainda não foi derrotado. Embora tenha perdido 
todo o seu território na Síria e o seu líder tenha sido mor-
to, a organização demonstrou que ainda tem capacidade 
de aterrorizar o país e as suas minorias religiosas, embo-
ra a uma escala muito menor.45

O efeito da guerra sobre a comunidade cristã local tem 
sido imenso. Apesar dos esforços de reconstrução e 
reinstalação, a emigração de cristãos continua,46 de tal 
modo que a percentagem de cristãos na população síria 
caiu para cerca de 2%, contra 10% antes de 2011.47 A 
perspectiva da liberdade religiosa na Síria continua a ser 
terrível.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Somália não tem uma autoridade central a controlar o território 
nacional desde 1991.1 Após uma Constituição Federal Provisó-
ria2 adoptada em Agosto de 2012, o país passou a ser conhecido 
internacionalmente como Governo Federal da Somália.3

A Constituição consagra a separação de poderes, uma ordem 
federal e direitos civis e humanos fundamentais, incluindo (arti-
go 15.º, n.º 4) a proibição da mutilação genital feminina que é 
particularmente prevalecente no país.4 Há relatos que sugerem 
que os praticantes da mutilação genital feminina pensam 
frequentemente, embora erradamente a diversos níveis, que a 
prática tem fundamento religioso.5

Em termos de segurança, a situação do país continuou a ser 
muito frágil durante o período em análise e, como consequência 
disso, implementar a Constituição tem sido feito com grandes 
dificuldades. O estatuto da religião e da vida religiosa é regi-
do pela Constituição, embora a legislação varie nas regiões e 
sub-regiões do país. Por exemplo, a Constituição da federação 
da Somália reconhece a igualdade de “todos os cidadãos, in-
dependentemente de sexo, religião, estatuto social ou económi-
co”, etc., enquanto a Constituição da Somalilândia6 não inclui a 
religião como fundamento para a igualdade entre os cidadãos.

No território controlado pela federação da Somália, o Islamismo 
é a religião estatal (artigo 2.º, n.º 1) e o presidente deve ser mu-
çulmano.7 Segundo a Constituição da Somalilândia, o Islamis-
mo é também a religião estatal (artigo 5.º, n.º 1), embora tanto o 
presidente como o vice-presidente (artigo 82.º, n.º 2) devam ser 
muçulmanos. 

A Constituição Provisória da federação da Somália garante direi-
tos iguais a todos os cidadãos, independentemente da sua reli-
gião. Ao mesmo tempo, contudo, o artigo 2.º (n.º 3) estipula que 
a legislação deve estar em harmonia com a sharia (lei islâmica). 
O mesmo é válido para a Somalilândia (artigo 5.º, n.º 2). 

A Constituição Provisória da federação da Somália aplica-se a 
todos os cidadãos, independentemente da sua filiação religiosa. 
Como consequência, os não muçulmanos estão também sujei-
tos a leis que seguem os princípios da sharia. Embora a conver-
são do Islamismo para outra religião não seja expressamente 
proibida pela Constituição Provisória, ela não é aceite a nível so-
cial. Ao abrigo das Constituições da Somalilândia e Puntlândia, 
por outro lado, a conversão é expressamente proibida.8 Os não 
muçulmanos estão também proibidos de professar a sua fé em 
público.

A instrução religiosa islâmica é obrigatória em todas as escolas 
públicas e muçulmanas em todo o país. Apenas algumas esco-
las não muçulmanas estão isentas.9 Todas as comunidades reli-
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giosas devem registar-se junto do Ministério dos Assuntos Reli-
giosos. Na prática, contudo, isto tende a ser aleatório, ou porque 
os critérios de registo não são claros, ou porque as autoridades 
não dispõem de meios para fazer cumprir a lei, especialmente 
fora da capital.10 

Os membros capturados do grupo terrorista Al-Shabaab são 
julgados por tribunais militares, mas os activistas dos direitos 
humanos são críticos em relação aos procedimentos e senten-
ças do tribunal. Continua a ser praticada a forma mais severa de 
punição, a pena de morte.11 O Al-Shabaab foi expulso de Moga-
díscio em 2011 com ajuda internacional,12 mas continua a levar a 
cabo inúmeros ataques na cidade, no resto do país e nos países 
vizinhos. 

Na sequência da longa guerra civil da Somália, a situação dos 
direitos humanos no país é desastrosa. As pessoas são exe-
cutadas sumariamente sem julgamento e muitas vezes são 
realizados ataques violentos contra grupos e indivíduos.13 Nas 
áreas sob influência do Al-Shabaab, é imposta uma forma mais 
rigorosa de sharia com graves violações dos direitos humanos, 
incluindo execuções por apedrejamento.14

A maioria dos Somalis são de ascendência cuchita e partilham 
a língua somali e a fé muçulmana.15 Pensa-se que os muçulma-
nos sunitas constituem quase 100% da população, mas existem 
alguns muçulmanos xiitas. 

O Islamismo sufi tolerante foi outrora generalizado na Somália16 
e, durante séculos, as relações com outras religiões foram boas. 
No entanto, à medida que o país entrou no caos e na guerra civil, 
o extremismo islamista desenvolveu-se.17 Os islamistas já não 
estavam sujeitos ao controlo do Estado e o número de grupos 
salafitas e de outros grupos jihadistas islâmicos proliferou.18 

A violência no país continuou durante o período em análise, le-
vada a cabo por grupos como o autoproclamado Estado Islâ-
mico (Daesh), a Al-Qaeda e o Al-Shabaab.19 De acordo com os 
serviços secretos ocidentais, a Somália alberga agora células do 
Daesh que, segundo se afirma, incluem antigos combatentes do 
Al-Shabaab. Estes juntaram-se a combatentes estrangeiros do 
Médio Oriente, que têm vindo à Somália na sequência da der-
rota do Daesh na Síria e no Iraque.20 O Administrador Apostólico 
de Mogadíscio, o Bispo Giorgio Bertin de Djibouti, confirmou a 
presença destes grupos na Somália,21 tal como o fez a impren-
sa somali. Pensa-se que os militantes extremistas estão activos 
principalmente na Puntlândia, a região parcialmente autónoma 
no nordeste do país.22

Os poucos cristãos que restam na Somália incluem imigrantes 
de países vizinhos. Uma pequena comunidade de cerca de 30 
cristãos somalianos vive em Mogadíscio. Estão escondidos, com 

medo de represálias de militantes e forçados a praticar a sua fé 
na clandestinidade.23 Os cristãos convertidos enfrentam perigos 
e ameaças, mesmo dentro das suas próprias famílias. A geração 
nascida depois de 1990 é menos tolerante e já não compreen-
de os seus parentes mais velhos que se tornaram cristãos. Em 
resposta, os membros mais velhos da família afastaram-se dos 
seus filhos e netos. Alguns cristãos foram mesmo mortos pelos 
próprios netos.24 Os restantes poucos católicos somalis não re-
cebem assistência espiritual regular, uma vez que a segurança 
dos membros do clero em Mogadíscio não pode ser garantida.25

Na maior parte do país, os tribunais confiam na xeer, ou seja, no 
direito consuetudinário tradicional, na sharia e no código penal. 
A regulamentação e aplicação das práticas religiosas são poli-
ciadas por cada região, muitas vezes de forma inconsistente.26

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Nos últimos anos, o grupo Al-Shabaab, estimado em cerca de 
10 mil membros,27 aterrorizou a população através de ataques, 
ameaças e perseguição. Na Somália rural, o “Al-Shabaab tem 
um controlo firme e gere um Governo paralelo. Tem os seus 
próprios tribunais, portagens nas estradas e cobrança de im-
postos”.28 Um relatório da BBC de Outubro de 2020 indica que 
a obtenção de receitas do grupo islamista é maior do que a do 
Governo.29 Segundo o Instituto Hiraal, “todas as grandes empre-
sas na Somália dão dinheiro aos jihadistas, tanto sob a forma 
de pagamentos mensais como de um zakat (esmola obrigatória) 
anual de 2,5% dos lucros anuais”.30

Em Julho de 2018, cinco pessoas morreram em Aad depois 
de residentes terem confrontado militantes do Al-Shabaab que 
tentavam recrutar à força crianças locais. Nesse mesmo mês, 
os combates entre o grupo terrorista e os militares somalis no 
campo militar de Baar Sanguni terminaram com a morte de qua-
tro soldados do exército nacional somali e sete militantes do Al-
-Shabaab.31 Em Agosto de 2018, uma cidadã norte-americana 
que trabalhava para uma organização católica de ajuda huma-
nitária foi presa em Burao, na Somalilândia, sob acusação de 
proselitismo. Acabou por ser libertada e deixou o país.32

Em 2019, os ataques do Al-Shabaab intensificaram-se. Em Ja-
neiro, o grupo alegadamente “raptou 100 civis que se recusaram 
a pagar o zakat (imposto)”.33 A 4 de Fevereiro de 2019, militan-
tes mataram a tiro o gerente do porto de Bosaso, na região de 
Puntlândia. No mesmo dia, um carro armadilhado matou pelo 
menos 11 pessoas em Mogadíscio.34 Em Março de 2019, cinco 
pessoas morreram num ataque islamista a um edifício governa-
mental em Mogadíscio. Os mortos incluíam o vice-ministro do 
trabalho.35 Em Maio e Junho de 2019, carros-bomba mataram 
um total de 17 pessoas e feriram 29 em Mogadíscio.36 Em Ju-
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LIA lho de 2019, ocorreram dois ataques separados. A 23 de Julho, 
26 pessoas morreram e 50 ficaram feridas num ataque contra 
um hotel na cidade portuária de Kismayo, onde se realizava um 
encontro político.37 A 25 de Julho, uma bombista suicida do Al-
-Shabaab fez-se explodir dentro da Câmara Municipal de Moga-
díscio,38 roubando a vida de 11 pessoas, incluindo o presidente 
da câmara.39 

No final de Outubro, de acordo com informações da comuni-
cação social, 2019 foi considerado “um dos anos mais mortífe-
ros de que há registo em vítimas mortais de ataques do grupo 
terrorista Al-Shabaab, com números já superiores a 1.200”.40

A 28 de Dezembro de 2019, o Al-Shabaab voltou a atacar com 
um camião-bomba, matando pelo menos 90 pessoas e ferindo 
200.41 O Conselho Mundial de Igrejas condenou o ataque,42 tal 
como o Papa Francisco.43

A 19 de Janeiro de 2020, pelo menos quatro pessoas morre-
ram e outras 15 ficaram feridas num atentado suicida com um 
carro-bomba levado a cabo pelo Al-Shabaab contra engenheiros 
turcos que trabalhavam num projecto rodoviário perto de Moga-
díscio.44 Em Outubro de 2020, a polícia da Somalilândia prendeu 
dois missionários cristãos por pregarem aos muçulmanos.45 

O Bispo Giorgio Bertin, do Djibuti, explicou que a abertura de 
uma igreja no país é difícil devido aos perigos que os Cristãos 
têm de enfrentar. Os Católicos na Somália, disse ele, “são força-
dos a rezar e prestar culto em segredo, porque é arriscado ser 
identificado como cristão”.46 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A turbulenta história recente da Somália, de um Estado falhado 
após uma prolongada guerra civil a um Estado em recuperação 
nos dias de hoje, teve um grande impacto na liberdade religiosa 
do seu povo, bem como em todos os outros aspectos da vida 
somali. O Islamismo sufi tolerante, outrora generalizado, permitiu 
boas relações com outras religiões. Contudo, o vazio de poder 

nas últimas décadas deu origem ao extremismo islâmico, com 
um número crescente de grupos salafitas e outros grupos isla-
mistas jihadistas violentos activos no território hoje em dia.47

Embora em princípio a Constituição da República Federal da So-
mália garanta a liberdade religiosa, na prática esta é gravemente 
limitada devido à forte pressão social para aderir ao Islamismo 
sunita, o que deixa as minorias religiosas vulneráveis ao assédio 
e à marginalização. Os Cristãos e outros grupos religiosos não 
muçulmanos relataram a incapacidade de praticarem a sua reli-
gião abertamente, além de que não existem locais de culto para 
os não muçulmanos no país. 

Após os ataques mortais executados pelo Al-Shabaab, particu-
larmente em 2019, a situação no país deteriorou-se ainda mais 
e o Governo central continua incapaz de garantir a segurança. 
Isto tornou-se ainda mais complicado com a pandemia da COVI-
D-1948 e com uma das piores pragas de gafanhotos dos últimos 
25 anos.49 A Missão da União Africana na Somália (AMISON), 
considerada pelo Al-Shabaab como representando uma invasão 
cristã do país,50 foi mandatada para manter a sua presença até 
28 de Fevereiro de 2021.51

Em áreas regionais onde as estruturas estatais são fracas, o 
Al-Shabaab continua a impor a sua própria interpretação do 
Islamismo e da sharia tanto aos Muçulmanos como aos não 
muçulmanos, incluindo a pena de morte para os Muçulmanos 
por alegada apostasia.52 Nestes distritos, o Al-Shabaab mantém 
uma proibição de todas as formas de comunicação social, entre-
tenimento, tabagismo e qualquer comportamento considerado 
como não islâmico, tais como barba rapada. As mulheres são 
também forçadas a usar o véu islâmico. O grupo armado conti-
nuou a perseguir organizações não governamentais, ameaçan-
do o seu pessoal e acusando-as de proselitismo cristão. 

As perspectivas para os direitos humanos, incluindo a liberdade 
religiosa, são substancialmente negativas para o futuro próximo.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição1 da República Democrática Socialista do 
Sri Lanka, revista em 1972 e 1978, prevê a liberdade re-
ligiosa e não consagra nenhum tratamento preferencial 
com base na religião. De acordo com o artigo 14.º (n.º 
1, alínea e), cada cidadão tem direito à “liberdade, por si 
próprio ou em associação com outros, e em público ou em 
privado, de manifestar a sua religião ou crença no culto, 
observância, prática e ensino”. No entanto, as alterações 
que entraram em vigor em 1972 conferem ao Budismo 
um estatuto constitucional privilegiado. De acordo com o 
artigo 9.º: “A República do Sri Lanka dará ao Budismo o 
lugar principal e, consequentemente, será dever do Esta-
do proteger e fomentar o Buda Sasana” (ensinamentos, 
práticas e doutrina budista).

Coexistência religiosa e identidade

Apesar deste quadro constitucional e legal, o nacionalis-
mo étnico-religioso crescente e o fracasso dos sucessivos 
governos em abordar o genuíno e crescente desconten-
tamento das minorias religiosas e étnicas ameaça agora 
mergulhar o país num período prolongado de repressão e 
conflito religioso. Isto apesar do facto de o Sri Lanka ter 

posto fim há pouco mais de 10 anos a um conflito étnico 
de décadas que assumiu a forma de uma guerra civil des-
trutiva de 30 anos. As organizações nacionalistas budis-
tas estão a tornar-se mais extremistas ao mesmo tempo 
que se estão a tornar mais numerosas e poderosas. As 
organizações que promovem a supremacia budista in-
cluem a Bodu Bala Sena (“Buddhist Power Force”, BBS), 
a Ravana Balava (Ravana Power), a Sinhala Ravana (Si-
nhala Echo), e a Sinhala Jathika Balamuluwa (Sinhala 
National Force). À medida que expandem o seu alcance, 
ameaçam destruir a identidade nacional partilhada dos 
Cingaleses e estão a provocar um extremismo reactivo 
entre as comunidades muçulmanas e as minorias hindus.2

A BBS é a mais conhecida destas organizações e é li-
derada por um monge budista, o Venerável Galagoda 
Athete Gnanasara, cuja retórica tem provocado inúme-
ros ataques a casas de culto e empresas pertencentes a 
minorias religiosas. Utilizando frequentemente as redes 
sociais, tais como o Facebook, para divulgar mensagens 
de ódio, a BBS tem visado os Muçulmanos com particular 
malícia e violência. 

À medida que os budistas de linha dura continuam a 
pressionar pelo domínio, verifica-se um crescimento 
perturbador do Hinduísmo tâmil militante. O Siva Senai é 
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um grupo radical hindu tâmil que actua no norte e leste do 
Sri Lanka. A emergência de uma forma extremista de Hin-
duísmo tâmil é particularmente alarmante porque pode-
rá representar o renascimento do tipo de militância tâmil 
violenta que alimentou o separatismo dos Tigres Tâmil, 
mas de uma forma religiosa e sectária. Os grupos radicais 
como o Siva Senai poderão tornar-se os homólogos mino-
ritários de grupos maioritários, como a BBS, cada um ali-
mentando-se do outro numa espiral descendente de rivali-
dade sectária. O potencial do Siva Senai para crescer em 
militância e capacidade é especialmente elevado porque 
goza do apoio de grupos hindus nacionalistas emergen-
tes, tais como o Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS), 
na vizinha Índia. Os grupos hindus nacionalistas militan-
tes são particularmente activos em Batticaloa, onde têm 
organizado inúmeros ataques contra cristãos. 

As situações de violência inter-religiosa representam a 
ameaça mais dramática à liberdade religiosa no Sri Lanka. 
Estes ataques, contudo, não ocorrem num vazio, mas sim 
no contexto de tensões inter-religiosas profundas e cres-
centes na sociedade cingalesa.

A crescente discriminação contra minorias pelo Estado, 
bem como contra elementos não estatais, especialmente 
contra os Muçulmanos, juntamente com animosidade ge-
neralizada em relação aos Muçulmanos em geral desde 
o fim da guerra civil, contribuíram também para a radi-
calização muçulmana. O perigo da radicalização foi mais 
evidente com os ataques de Domingo de Páscoa levados 
a cabo por indivíduos filiados no Daesh, que resultaram 
na morte de mais de 300 pessoas.3

Para além do crescente conflito étnico-religioso, as recen-
tes crises políticas aprofundaram a instabilidade do país. 
Em particular, uma crise constitucional durou quase dois 
meses após o presidente Sirisena do Partido da Liberda-
de do Sri Lanka (SLFP) ter demitido o primeiro-ministro 
Ranil Wickremesinghe do Partido Nacional Unido (UNP) 
em Outubro de 2018 e nomeado em seu lugar o seu rival, 
Mahindra Rajapaksa, antigo presidente e líder do SLFP.4 
O caos instalou-se quando Sirisena dissolveu o Parlamen-
to, mesmo depois de a UNP ter insistido que este ainda 
comandava uma maioria parlamentar. Embora o Supremo 
Tribunal tenha suspendido a dissolução do Parlamento, a 
UNP precisava de aliciar a Aliança Nacional Tâmil (TNA) 
para estabelecer uma maioria mais firme. Com a TNA 
como parte da coligação governamental, o arqui-nacio-
nalista Rajapaksa, que presidiu à conclusão decisiva mas 
sangrenta e controversa da guerra civil de 30 anos com 

os Tigres Tâmil, tornou-se o líder da oposição. 

Este caos parlamentar, combinado com os bombardea-
mentos da Páscoa e o fracasso do establishment político 
em agir com base nos relatórios dos serviços secretos 
de que os ataques eram iminentes, minou ainda mais a 
credibilidade da liderança política do país e reforçou os 
líderes extremistas e as suas organizações, tais como 
Gnanasara e a BBS. De facto, o cálculo de que Sirise-
na poderia aumentar instantaneamente a sua autoridade 
política desmoronada ao fazer-se amigo de Gnanasara 
– cuja posição antimuçulmana foi aparentemente justifi-
cada pelos bombardeamentos da Páscoa aos olhos de 
muitos cingaleses – levou sem dúvida à sua decisão de 
perdoar o monge extremista. O país realizou uma eleição 
presidencial histórica, a 16 de Novembro de 2019, e Nan-
dasena Gotabaya Rajapaksa, irmão do antigo presidente 
Mahinda Rajapaksa, saiu vitorioso, ganhando 52% dos 
votos.5 

Perante o crescimento das infecções por coronavírus, em 
Março de 2020, o presidente Gotabaya Rajapaksa dissol-
veu o Parlamento controlado pela oposição seis meses 
antes do necessário, na esperança de que o seu partido 
pudesse ganhar uma maioria nas novas eleições. O au-
mento dos níveis de infecção obrigou o Governo a adiar 
a votação de 25 de Abril para 20 de Junho. A Constitui-
ção do Sri Lanka estipula que um Parlamento dissolvido 
deve ser substituído no prazo de três meses. Finalmente, 
após dois adiamentos devido à COVID-19, as eleições 
parlamentares tiveram lugar a 5 de Agosto de 2020. O 
ex-presidente Mahinda Rajapaksa, com dois mandatos e 
irmão mais velho do actual presidente Gotbaya Rajapak-
sa, tomou posse como primeiro-ministro em Agosto, após 
a Podujana Permuna do Sri Lanka (SLPP) ter ganho uma 
vitória esmagadora na ilha de 22 milhões de habitantes, 
ganhando 150 de um total de 225 lugares na legislatura 
de câmara única.6

Embora o conflito inter-religioso e o crescente défice de-
mocrático no Sri Lanka tenham as suas próprias complexi-
dades, muitos desafios são semelhantes aos enfrentados 
por outros países da região. Em particular, acontecimen-
tos recentes no Sri Lanka realçaram os perigos de um 
nacionalismo budista sectário que vai além do chauvi-
nismo étnico-linguístico cingalês (que pelo menos tinha 
a virtude de incluir não budistas que eram também etni-
camente cingaleses), na medida em que considera todos 
os não budistas de qualquer etnia – muçulmanos, hindus 
e cristãos – como ameaças existenciais à sobrevivência 

SRI LANKA
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de a considerar todas as comunidades e instituições não 
budistas como alienígenas e indesejáveis na ilha do Sri 
Lanka, acreditando que o próprio Buda consagrou a ilha 
para a defesa e propagação do Budismo.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Apesar de ostentar protecções legais para a liberdade 
religiosa, o Sri Lanka demonstra uma crescente 
intolerância social e violência por motivos religiosos. Os 
ataques crescentes são um exemplo extremo de uma 
história mais longa de violência religiosa no país. Nos 
últimos anos, assistiu-se a motins contra minorias cristãs 
e muçulmanas, visando tanto indivíduos como as suas 
casas e empresas. 

Segundo um relatório da National Christian Evangelical 
Alliance of Sri Lanka (NCEASL) e de um grupo de reflexão 
do Sri Lanka, Verité Research, o fracasso consistente em 
processar os agressores por violência implacável contra 
minorias religiosas criou um “ambiente de impunidade”, 
o que deu origem a um número crescente de incidentes 
violentos contra minorias religiosas.7 De facto, a NCEASL 
sugere que a violência enraizada contra as minorias 
religiosas durante muitos anos atingiu o seu auge em 
Abril de 2019 com os ataques do Domingo de Páscoa, 
que incluíram uma série de explosões em duas igrejas 
católicas, a de Santo António em Kochchikade e a de São 
Sebastião em Katana, e uma igreja protestante, a de Sião 
em Batticaloa. Outras explosões ocorreram em três hotéis 
de luxo em Colombo: o Cinnamon Grand, o Kingsbury e 
o Shangri-La.8 

Após os bombardeamentos da Páscoa, o então presidente 
Maithripala Sirisena utilizou uma lei de emergência para 
impor uma proibição a nível nacional de uso de qualquer 
peça de vestuário facial que “dificulte a identificação”. 
Embora o niqab e a burqa não fossem especificamente 
mencionados, a medida foi amplamente entendida como 
visando aqueles artigos de vestuário específicos usados 
por mulheres muçulmanas.9 Além disso, no rescaldo 
imediato dos bombardeamentos, as comunidades 
muçulmanas temiam represálias. Em Negombo, um 
bairro de maioria muçulmana fora de Colombo, os líderes 
muçulmanos deixaram de transmitir o apelo à oração e 
os proprietários das lojas fecharam as suas lojas.10 Em 
Maio de 2019, um monge budista de topo, Sri Gnarathana 

Thero, apelou à violência contra a comunidade muçulmana 
e alguns budistas espalharam rumores de que um médico 
muçulmano tinha esterilizado milhares de mulheres 
budistas.11

Após os bombardeamentos da Páscoa, o líder do Daesh, 
Abu Bakr al-Baghdadi, elogiou os ataques e afirmou 
que os bombistas tinham prometido fidelidade à sua 
organização. Al-Baghdadi exortou os militantes no Sri 
Lanka a serem um “espinho no peito dos cruzados” e 
falou dos bombardeamentos como vingança pela queda 
de Baghouz na Síria, que foi o último território no Iraque 
detido pelo grupo extremista. As declarações de al-
Baghdadi foram recebidas com grande preocupação na 
comunidade católica do Sri Lanka, que suportou o peso 
dos ataques do Domingo de Páscoa. O Cardeal Ranjith, 
Arcebispo de Colombo, declarou que se o Governo não 
agir para proteger o seu povo, então a Igreja poderá não 
ser capaz de os impedir de tomarem a lei nas suas próprias 
mãos. Além disso, funcionários católicos exortaram o 
Governo a fazer esforços concertados para identificar os 
extremistas islâmicos e a empreender tais esforços “como 
se estivessem em pé de guerra”.12

Dois dias após a sua retumbante vitória a 16 de Novembro 
de 2019, Gotabaya Rajapaksa, antigo ministro da defesa 
e irmão do antigo presidente Mahinda Rajapaksa, foi 
empossado como o oitavo presidente do Sri Lanka. 
Durante a cerimónia de posse, o novo chefe de Estado 
salientou que tinha ganho as eleições devido ao apoio 
da maioria do povo Sinhala. As suas declarações foram 
interpretadas no sentido de que planeava reforçar a 
hegemonia budista cingalesa na ilha.13

A controvérsia seguiu-se à campanha eleitoral de 
Gotabaya, quando surgiram alegações sobre o seu 
papel em execuções extrajudiciais, raptos e violação de 
separatistas tâmiles, particularmente durante os últimos 
quatro anos da guerra civil.14 Enquanto Gotabaya negava 
todas as acusações contra ele, os sacerdotes e intelectuais 
católicos tâmiles temiam que a sua vitória esmagadora 
e a sua presidência exacerbassem as tensões étnicas 
e religiosas nas regiões norte e leste do país, onde se 
encontra a maioria dos Católicos e Muçulmanos do país. 
O Pe. Rohan Dominic, coordenador do grupo missionário 
claretiano nas Nações Unidas, disse que estava 
“entristecido com o ambiente criado pela eleição”. Muitos 
grupos católicos, incluindo a Conferência Episcopal 
Católica do Sri Lanka e a Cáritas, estão envolvidos em 
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inúmeras actividades de paz e reconciliação, mas o Pe. 
Dominic receava que os resultados positivos destes 
programas se perdessem, pois “as teorias do racismo e 
da supremacia estão de novo a surgir”.15

Em Agosto de 2020, após vencer as eleições 
parlamentares, o irmão do actual presidente, Mahinda 
Rajapaksa, tornou-se primeiro-ministro do Sri Lanka. 
Para o director da Christian Solidarity Worldwide, Mervyn 
Thomas, isto pode levar a uma “maior deterioração dos 
direitos e tratamento das minorias religiosas dentro do 
país”. Estes receios são alimentados pelas experiências 
infelizes dos Católicos, particularmente dos católicos 
tâmiles, durante a guerra civil. Em 2005, quando Mahinda 
Rajapaksa chegou ao poder pela primeira vez, os Católicos 
romanos, que constituem a maioria dos Cristãos no Sri 
Lanka, começaram a enfrentar uma pressão crescente. 
Sete anos mais tarde, em 2012, um grupo de 200 católicos 
tâmiles foi forçado a ir para campos de refugiados porque 
foram acusados não só de apoiar separatistas tâmiles, 
mas também de “comprometer a identidade budista da 
região”16 onde viviam. 

Ao longo dos últimos anos, as ameaças abertas e a 
intimidação dos Cristãos continuaram sem cessar. No 
final de Dezembro de 2019, a NCEASL relatou um total 
de 95 incidentes contra cristãos, incluindo 46 actos de 
intimidação, ameaças e coerção. Em alguns casos, 
multidões ou grupos de assaltantes, acompanhados 
por líderes religiosos, geralmente monges budistas, 
tentaram impedir os serviços litúrgicos. Por exemplo, 
a 8 de Dezembro de 2019, no distrito de Kalutara, um 
grupo de 80 pessoas, lideradas por um monge budista, 
exigiu ao pastor da Assembleia Pentecostal do Sri Lanka 
que deixasse de realizar o serviço religioso que estava 
a celebrar. A multidão tentou atacar a mulher do pastor 
quando ela interveio em nome do seu marido. Mais tarde 
nessa noite, a turba voltou com o oficial encarregado 
da esquadra de Dodangoda que ameaçou o clérigo e o 
proibiu de realizar mais serviços religiosos.17

No seu relatório Inaction and Impunity, a Verité Research e a 
NCEASL sugerem veementemente que, com base na sua 
investigação, “o Estado foi um dos principais agressores/a 
parte ofensora por ser cúmplice em incidentes envolvendo 
violência não-física”.18 Em particular, o relatório destaca 
acções ou práticas discriminatórias lideradas pelo 
Estado através da utilização da Circular de 2008 sobre 
a Construção de Novos Lugares de Culto, que é utilizada 

para assediar as Igrejas sobre os seus requisitos de 
registo.

De acordo com um relatório de 2019 da Aliança Evangélica 
Mundial (WEA), a “circular não tem fundamento na 
legislatura parlamentar”. O relatório da WEA acrescenta 
que os funcionários do Governo local tomam decisões 
sobre a concessão ou não de autorizações para o futuro 
de qualquer local de culto com base “no seu próprio 
entendimento ou parcialidade”.19 Já em 2017, a NCEASL 
apelou ao Ministério de Buda Sansana, Assuntos 
Religiosos e Culturais e ao Departamento de Assuntos 
Cristãos que esclarecesse quando e como é que a 
circular poderia ser usada para as Igrejas cristãs. Embora 
a NCEASL tenha sido informada de que a circular só é 
aplicável aos locais de culto budistas, ela ainda está a ser 
utilizada para fazer cumprir os requisitos de registo nas 
igrejas de todo o país.20

Embora o Estado possa nem sempre ser o motor da 
violência religiosa, há cada vez mais provas de que 
desempenha um papel cúmplice, particularmente se 
os incidentes envolvem, ou são liderados, pelo clero 
budista.21 Em Maio de 2020, um empresário cristão foi 
proibido de abrir uma agência de publicidade em Uhana, 
uma aldeia no distrito de Ampara. O homem recebeu um 
telefonema de um monge budista a dizer-lhe que não 
podia abrir a agência naquilo a que o monge chamava 
uma “aldeia budista”. Quando o empresário foi à polícia, 
o oficial encarregado concordou com o monge e disse ao 
empresário que, se ele persistisse em abrir o seu negócio 
e os aldeões lhe ateassem fogo, não haveria nada que a 
polícia pudesse fazer para os impedir.22

Finalmente, os extremistas hindus, que fazem parte do 
Siva Senai, uma nova organização fundamentalista hindu, 
têm-se preocupado com o que consideram ser “ameaças” 
de outras religiões. Em 2005, quando a antiga Relatora 
Especial das Nações Unidas para a Liberdade de Religião 
ou Crença, Asma Jahangir, chegou ao Sri Lanka para 
examinar a alegação tanto da BBS como do Siva Senai 
de que populações vulneráveis estavam a ser induzidas 
a converter-se ao Cristianismo, descobriu que estas 
alegações “raramente tinham sido precisas e em grande 
parte tinham sido sobrestimadas”.23 Alguns dos ataques 
a igrejas no nordeste do Sri Lanka foram cometidos por 
extremistas hindus das áreas circundantes. Por exemplo, 
a 19 de Julho de 2020, uma multidão extremista hindu de 
cerca de 40 pessoas atacou a Igreja das Testemunhas de 
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Jesus, em Chenkalady, uma cidade no leste do Sri Lanka. 
O pastor e a sua mulher foram espancados e alguns dos 
fiéis foram agredidos.24

A 27 de Março de 2020, o Ministério da Saúde emitiu 
uma circular exigindo a cremação obrigatória dos corpos 
de pessoas que morreram ou que eram suspeitas de 
morrer por COVID-19. Para os Muçulmanos do Sri Lanka, 
o enterro de corpo inteiro é considerado uma parte 
essencial dos ritos finais da sua tradição. Os Muçulmanos 
constituem cerca de 10% da população do país e receiam 
que as cremações forçadas sejam mais uma forma de 
as autoridades visarem a sua comunidade.25 Além disso, 
parece que o Sri Lanka é o único país a implementar 
esta prática controversa, ignorando as directrizes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) que permitem a 
cremação ou o enterro das vítimas da COVID-19.26

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Dadas as tendências actuais, existe uma forte probabili-
dade de que as condições de liberdade religiosa se dete-
riorem ainda mais no Sri Lanka nos próximos anos. Num 
ambiente cada vez mais política e culturalmente tóxico, 
é imperativo que todos os cingaleses de boa vontade 
tomem medidas firmes e práticas para se apoiarem nas 
tradições e instituições de tolerância e compreensão in-
ter-religiosa do país. 

No seu relatório 2020 Sri Lanka Landscape Report, o Ins-
tituto da Liberdade Religiosa (RFI) afirma que “a maioria 
dos Cingaleses respeita a tolerância como um ideal social, 
que está consagrado no preâmbulo da Constituição do Sri 
Lanka”.27 Embora este ideal esteja muito desgastado, o 
relatório do RFI sugere que ainda existe “uma oportuni-
dade de se basear neste princípio de tolerância através 
de mais reformas constitucionais, trabalho no sentido de 
uma justiça transitória e envolvimento na elaboração de 
políticas criativas”.28

Além disso, o Conselho Inter-Religioso estabelecido pelo 
presidente para aumentar a compreensão da sociedade 
e o respeito por outras tradições e instituições religiosas, 
pode servir como plataforma para discussões e media-
ções, bem como para actividades gerais de construção da 
paz, planeamento e aconselhamento. Para assegurar que 
este órgão seja inclusivo e represente adequadamente to-
das as comunidades religiosas, será necessário, contudo, 

incluir líderes da comunidade protestante evangélica do 
Sri Lanka, que até agora têm sido excluídos.29
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Após 30 anos no poder, o homem forte do Sudão, Omar 
al-Bashir, foi deposto em Abril de 2019. A sua queda co-
meçou em Dezembro de 2018 quando protestos pacíficos 
que eclodiram em todo o Sudão foram violentamente re-
primidos. O derrube de Al-Bashir pelos militares do país 
pôs fim a um sistema sustentado pela corrupção e pelo 
autoritarismo. Já em 2009, o Tribunal Penal Internacio-
nal (TPI)1 o tinha acusado de limpeza étnica e genocídio 
no Darfur, onde morreram 500 mil civis.2 O novo Governo 
sudanês que chegou ao poder concordou em entregar al-
-Bashir ao TPI para ser julgado.3

Após a mudança de regime, a Constituição Nacional Pro-
visória do Sudão de 2005 foi substituída pelo Projecto de 
Declaração de Constituição. Esta nova carta constitucio-
nal foi assinada pelo Conselho Militar de Transição e pela 
coligação das Forças da Liberdade de Mudança, a 4 de 
Agosto de 2019.4 Estabelece a base para uma transição 
de três anos para um regime civil, culminando em elei-
ções. Actualmente, o órgão governamental do Sudão cha-
ma-se Conselho Soberano e é composto por 11 membros 
(tanto militares como civis). Um deles é um cristão copta.5 

Nos termos da Constituição de 2019, a não discriminação 
com base na religião é reconhecida no artigo 4.º (n.º 1). 
O artigo 43.º estabelece a obrigação do Estado de pro-
teger este direito. O artigo 56.º centra-se na “liberdade 
de religião e culto”, afirmando que todos têm o direito de 
expressar livremente a sua religião e que ninguém pode 
ser forçado a converter-se ou a praticar quaisquer rituais 
que “não aceite voluntariamente”.6 

Apesar do reconhecimento formal da liberdade religiosa 
expressa na Constituição, questões como conversão, 
apostasia, blasfémia, proselitismo e outros “delitos religio-
sos” são áreas de grande preocupação para o Governo e 
legisladores do Sudão. 

Existem fortes sanções para a blasfémia ao abrigo do 
Código Penal.7 Apostasia, conversão do Islamismo, dis-
criminação religiosa e outros assuntos religiosos contro-
versos raramente chegam ao Tribunal Constitucional e 
são tratados nos tribunais inferiores de acordo com leis e 
procedimentos baseados na jurisprudência islâmica.8 Isto 
faz com que os suspeitos de agirem contra as normas 
islâmicas fiquem em grande parte desprotegidos perante 
a lei e com pouco acesso a tribunais imparciais.

O Ministério da Educação requer um mínimo de 15 alu-
nos em qualquer turma para disponibilizar instrução cris-
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tã. Desde a secessão do Sudão do Sul, este número ra-
ramente é atingido, pelo que os estudantes cristãos têm 
de recorrer ao ensino religioso extra-curricular disponibi-
lizado pelas suas próprias Igrejas.9 O Governo é também 
suspeito de explorar divisões internas ou tendências dis-
sidentes dentro de grupos religiosos minoritários, a fim de 
enfraquecer as Igrejas e congregações existentes, parti-
cularmente no caso de conflitos sobre propriedades per-
tencentes à Igreja.10

O Sudão foi definido no passado como um “Estado mi-
liciano”,11 famoso pela sua rápida detenção de cidadãos 
por acusações como indecência e perturbação da ordem 
pública, facilmente apresentadas contra dissidentes polí-
ticos, activistas, jornalistas, líderes religiosos ou políticos, 
etc., considerados uma ameaça ao Governo. As Forças 
Armadas e agências de segurança do Sudão têm sido 
frequentemente acusadas de detenções arbitrárias, exe-
cuções extrajudiciais, tortura e maus-tratos a detidos.12 As 
violações dos direitos humanos parecem particularmente 
flagrantes nos estados ainda afectados pelo conflito arma-
do, nomeadamente Darfur, Cordofão do Sul e Nilo Azul.

Até à mudança de governo em 2019, as organizações de 
direitos humanos foram unânimes nas suas críticas às au-
toridades sudanesas pela sua discriminação e opressão 
de certos grupos por motivos religiosos,13 vistos como se 
fossem uma ameaça à coesão social ou à segurança. Os 
Cristãos eram frequentemente alvo nas montanhas Nuba, 
uma região do estado do Cordofão do Sul que tem esta-
do envolvida em insurreições lideradas por grupos que 
exigem a independência. Alguns grupos muçulmanos, 
especialmente as congregações xiitas e corânicas, estão 
também sob a vigilância apertada das agências de segu-
rança.14

Em Julho de 2017, o Ministério da Educação do estado 
de Cartum emitiu uma ordem que impede as escolas cris-
tãs de darem aulas aos sábados e impondo-lhes o “fim-
-de-semana muçulmano” de sexta-feira e sábado, em 
vez do habitual fim-de-semana de sexta-feira e domingo 
permitido até à data.15 Os bispos do país e vários cristãos 
queixaram-se, mas foi só quando o Conselho Militar de 
Transição chegou ao poder que esta ordem foi anulada. 
Agora, o domingo é o dia de descanso oficial das escolas 
cristãs no Sudão.16

O Novo Governo Transitório do Sudão anuncia uma nova 
era para a liberdade religiosa no país. O ministro dos As-
suntos Religiosos e das Doações, Nasredin Mufreh, emi-
tiu um pedido de desculpas público aos Cristãos sudane-

ses “pela opressão e danos infligidos aos vossos corpos, 
pela destruição dos vossos templos, pelo roubo dos vos-
sos bens, e pela prisão e perseguição injusta dos vossos 
servos e confisco dos edifícios da igreja”.17 Actualmente, o 
Governo expressou oficialmente a sua intenção de resta-
belecer os valores de coexistência religiosa que existiam 
antes do regime islâmico de al-Bashir.18

Sob os seus novos governantes, o Sudão declarou o 
Natal como feriado nacional, o que não acontecia desde 
a separação do Sudão do Sul. Os Cristãos marcaram a 
ocasião indo para as ruas da capital fazer uma “Marcha 
por Jesus”, cantando e partilhando a mensagem do Evan-
gelho em faixas,19 uma tradição proibida sob o Governo 
de Bashir. 

O ministro dos Assuntos Religiosos e Doações pediu aos 
líderes religiosos e pregadores “que adoptem um discurso 
que seja moderado, [que] se abstenha do extremismo e se 
concentre no que une o povo”.20 E acrescentou que que-
ria mudar o currículo religioso escolar “para aprofundar 
o espírito de tolerância”.21 Além disso, convidou também 
os Judeus sudaneses a regressarem ao país.22 A maioria 
tinha partido após a independência, em 1956.23

Isto demonstra um claro contraste com o anterior Gover-
no de Omar al-Bashir, que em 2011 declarou que queria 
adoptar uma Constituição “100%” islâmica após a seces-
são do Sul,24 que tem uma maioria cristã. Sob o anterior 
homem forte, “missionários estrangeiros foram expulsos, 
igrejas foram confiscadas ou demolidas, e líderes foram 
perseguidos e presos”.25 No âmbito desta política de is-
lamização total, o ministro da Orientação e das Doações 
tinha anunciado em 2013 que não seriam emitidas novas 
licenças para a construção de novas igrejas.26 

Em Julho de 2020, a lei da apostasia foi abolida, mas para 
várias ONG isto não foi suficientemente longe, pois que, 
na sua opinião, a nova Constituição é frágil, uma vez que 
muitas liberdades pessoais ainda não estão devidamente 
protegidas.27

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, o Sudão passou por uma 
grande transição. Omar Al-Bashir foi expulso do poder em 
Abril de 2019, após meses de protestos e de uma respos-
ta violenta das forças de segurança. Durante a agitação, 
a discriminação contra os Cristãos continuou. 

Antes dos protestos, os Cristãos relataram violações da 

SUDÃO
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sua liberdade de culto, queixaram-se da detenção de 
pastores e da confiscação sistemática de propriedades 
da Igreja.28 

Em Outubro de 2018, 13 cristãos foram presos por agen-
tes do Serviço Nacional de Informações e Segurança do 
Sudão no Darfur.29 Três deles sempre foram cristãos e fo-
ram libertados, mas os restantes, que eram convertidos 
do Islamismo, só foram libertados depois de terem sido 
espancados e forçados a prometer que se iriam arrepen-
der da sua nova fé.30 Os maus-tratos durante a detenção 
foram tão graves que quatro deles tiveram de ser transfe-
ridos para Cartum, para receberem tratamento médico.31 

O líder do grupo, Tajadin Idris Yousef, “recusou-se a negar 
a sua fé” e foi detido para julgamento por apostasia.32

A Igreja de Cristo Sudanesa e o Governo têm estado 
envolvidos numa disputa de longa data sobre a posse e 
controlo de certas propriedades da Igreja. Em Outubro de 
2018, a polícia de Omdurman instruiu a Igreja a “entregar 
a liderança da congregação” a um grupo rival.33 Num caso 
diferente nesse mesmo mês, o Governo perdeu em tribu-
nal contra a Igreja e foi forçado a devolver 19 proprieda-
des que tinham sido confiscadas dois anos antes.34 

A Igreja Evangélica Presbiteriana Sudanesa e o Governo 
também se encontram em conflito por causa da posse de 
propriedades. No passado, a Igreja foi multada e teve pro-
priedades suas destruídas.35

Após 2011, os Cristãos enfrentaram uma séria escassez 
de textos religiosos e de material didáctico porque “os 
funcionários aduaneiros do Governo [...] atrasaram o de-
salfandegamento de vários carregamentos de Bíblias em 
língua árabe através do porto do Sudão, sem qualquer ex-
plicação”.36 Em Outubro de 2018, as autoridades acaba-
ram por desalfandegar uma remessa de Bíblias que tinha 
ficado retida durante seis anos.

Em Dezembro de 2019, três igrejas (Ortodoxa, Católica e 
Baptista) no Estado do Nilo Azul (sudeste do Sudão) fo-
ram incendiadas. Após terem sido reconstruídas, atacan-
tes não identificados incendiaram-nas novamente a 16 
de Janeiro de 2020. A polícia não investigou os ataques, 
embora o ministro dos Assuntos Religiosos tenha dito que 
o fariam devido ao “empenho do Governo em proteger as 
liberdades religiosas” e “as casas de culto de quaisquer 
ameaças”.37 

Para a Igreja Católica, os últimos anos têm sido um tempo 
desafiante. Após a independência do Sudão do Sul, hou-
ve falta de sacerdotes em El Obeid, a capital do estado do 

Cordofão do Norte, depois de muitos deles terem regres-
sado às suas pátrias no que é agora o Sudão do Sul. Após 
a eclosão da guerra civil no novo país em Dezembro de 
2013 (que durou até Fevereiro de 2020), cerca de 200 mil 
sudaneses do Sul fugiram para o Sudão, mais de metade 
dos quais católicos que necessitavam “não só de assis-
tência humanitária mas também espiritual”.38 

No Sudão, os protestos anti-governamentais que irrom-
peram em Dezembro de 2018 duraram sete meses, até 
Junho de 2019. Durante este período, grupos de direitos 
humanos condenaram o “uso excessivo de força, incluin-
do balas reais, contra manifestantes pacíficos”,39 exortan-
do o Governo a deixar de usar força letal e matar os ma-
nifestantes. O Conselho Africano de Líderes Religiosos e 
Religiões pela Paz também criticou a repressão por parte 
do Conselho Militar de Transição contra os protestos.40

Durante a agitação, vários locais de culto foram alvo de 
ataques. Em Fevereiro de 2019, as forças de segurança 
dispararam gás lacrimogéneo contra uma importante mes-
quita em Cartum, após as orações do meio-dia de uma 
sexta-feira, ferindo vários fiéis.41 Os clérigos muçulmanos 
condenaram estes actos que “(violavam) a santidade das 
mesquitas”.42 As forças de segurança também forçaram a 
entrada noutra mesquita, Beit el Mal, onde espancaram 
o imã e o muezim, carregando armas e usando sapatos 
dentro da mesquita, o que é considerado um sacrilégio.43

Em Junho de 2019, o Papa Francisco apelou à paz no 
país e à cessação da violência, convidando as partes a 
encetar um diálogo.44 O presidente da Conferência Epis-
copal Católica Sudanesa, Bispo Edward Hiiboro Kussala 
de Tombura-Yambio, saudou o acordo de paz de Agosto 
de 2019 entre os militares sudaneses e a oposição civil e 
agradeceu à comunidade internacional, especialmente à 
União Africana, por ter mediado o conflito.45 

Um ano mais tarde, as Igrejas do Sudão saudaram o acor-
do de paz entre o Governo de transição e vários grupos 
rebeldes.46 O Arcebispo Michael Didi Adgum Mangoria 
de Cartum declarou que o acordo de paz alcançado em 
Agosto de 2020 entre o Governo e cinco grupos rebeldes 
só poderia ser abrangente se todos os grupos armados se 
juntassem a ele. O acordo prevê a criação de uma comis-
são nacional para a liberdade religiosa para proteger os 
direitos dos Cristãos no país.47 Também estipula a sepa-
ração entre a religião e o Estado. O acordo terá um efeito 
na educação porque prevê que o Alcorão seja ensinado 
apenas em cursos religiosos islâmicos.48
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gação do coronavírus, o Bispo Andali de El Obeid disse 
que “os Cristãos eram considerados ao mesmo nível que 
os Muçulmanos” em termos das “precauções a tomar”.49 O 
número de pessoas presentes nos locais de culto teve de 
ser reduzido, inclusive durante a Semana Santa. O bispo 
declarou também que não foram relatados confrontos de-
vido ao medo da COVID-19 e das conversações de paz 
em curso.50

Entre 2018 e 2020, um jornalista de investigação indepen-
dente que trabalhava para a BBC infiltrou-se secretamen-
te para investigar alegações de maus-tratos nas escolas 
corânicas ou khalwas. Teve oportunidade de visitar 23 
das 30 mil khalwas que existem no Sudão. Documentou 
todo o tipo de abusos contra rapazes muito jovens, al-
guns dos quais eram acorrentados ao chão. O Governo 
foi informado disto antes da exibição do documentário e 
ordenou uma acção legal contra as escolas em questão, 
tendo rapidamente adoptado uma nova lei para proibir o 
espancamento de estudantes.51

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No final de Dezembro de 2019, os Estados Unidos reti-
raram o Sudão da sua lista de “Países Particularmente 
Preocupantes” e transferiram-no para a “Lista de Obser-
vação Especial”. Este é um reconhecimento de que o 
novo Governo sudanês tomou medidas a favor de uma 
maior liberdade, incluindo a liberdade religiosa. 

De facto, o ministro dos Assuntos Religiosos pediu descul-
pa aos Cristãos pela opressão que sofreram no passado 
recente e convidou os Judeus sudaneses a regressarem. 
Além disso, o novo Governo revogou as proibições im-
postas durante o Governo de Bashir, de modo a permitir 
aos Cristãos praticarem novamente as suas tradições, e 
está a promover um espírito de tolerância entre os grupos 
religiosos, em contraste com o regime anterior.

As violações da liberdade religiosa, no entanto, conti-
nuam a ocorrer. A situação na região sudoeste do Darfur 
é particularmente preocupante. Embora o Governo tenha 
dado passos positivos no sentido da liberdade religiosa 
no país, resta saber como a situação irá evoluir durante a 
transição em curso.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O Acordo de Paz assinado em Agosto de 2015 pelo presi-
dente do Sudão do Sul Salva Kiir Mayardit e pelos grupos 
rebeldes1 estipulou que, 18 meses após o estabelecimen-
to do Governo de Transição de Unidade Nacional, uma 
nova Constituição incluiria pontos de um acordo anterior. 
Um projecto de Constituição, conhecido como Projecto 
de Emenda à Constituição Transitória, foi aprovado pelo 
Governo em Novembro de 2017.2 Um ano mais tarde, em 
Novembro de 2018, um projecto de lei foi introduzido na 
assembleia legislativa a fim de incorporar o “acordo revi-
talizado” de 2018 na Constituição Transitória.3

A actual Constituição Transitória, ratificada no Dia da In-
dependência (9 de Julho de 2011), e subsequentemente 
alterada em 2013 e 2015, consagra no artigo 8.º a separa-
ção entre religião e Estado e garante que todos os grupos 
religiosos são tratados em pé de igualdade. O artigo 23.º 
detalha os direitos religiosos no país.4

Em geral, existe um elevado grau de abertura da socieda-
de do Sudão do Sul em relação à religião. Os grupos cris-
tãos e muçulmanos tomam parte em iniciativas comuns. 
Os grupos religiosos podem registar-se no Ministério dos 

Assuntos Humanos através da Comissão de Socorro e 
Reabilitação.5 Na maioria dos eventos públicos, os re-
presentantes cristãos e muçulmanos lêem orações e o 
Governo geralmente fornece traduções do inglês para o 
árabe.6

Vários grupos religiosos estão representados em institui-
ções governamentais. O presidente Kiir Mayardit é católi-
co, enquanto o Xeque Juma Saaed Ali, líder da comunida-
de islâmica do Sudão do Sul, é conselheiro de topo para 
os assuntos religiosos.7

Em geral, a educação religiosa está incluída nos currí-
culos das escolas secundárias públicas e das universi-
dades, apesar de não ser considerada obrigatória pelo 
Governo. As escolas privadas são livres de estabelecer o 
seu próprio currículo religioso.8 

A situação de segurança em diferentes partes do país 
deteriorou-se significativamente durante o período abran-
gido por este relatório. Apesar das tréguas e acordos de 
paz, a paz duradoura e significativa está muito longe da 
realidade da maioria dos Sudaneses do Sul, com as liber-
dades básicas em risco no dia-a-dia. Além disso, os líde-
res políticos e funcionários governamentais são frequen-
temente acusados de não protegerem a população civil.
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A precária situação de segurança no Sudão do Sul nos úl-
timos anos tem tido enormes implicações para a liberdade 
dos grupos religiosos. Inúmeros massacres e atrocidades 
têm sido perpetrados no país, sendo que os responsáveis 
gozam frequentemente de total impunidade. Estima-se 
que cerca de 400 mil pessoas tenham sido mortas desde 
o final de 2013.9

Dadas as preocupações éticas relativas ao Governo e à 
elite política do Sudão do Sul, com forças de segurança 
suspeitas de serem responsáveis por dois terços das vio-
lações dos direitos humanos,10 os líderes religiosos são 
frequentemente os únicos elementos sociais com a au-
toridade moral necessária para desafiar os que estão no 
poder e denunciar actos de violência e injustiça. Este pa-
pel quase profético põe frequentemente em risco a segu-
rança pessoal dos líderes religiosos que se manifestam. 
Alguns líderes religiosos têm evitado a celebração do Dia 
Nacional de Oração convocado pelo presidente Kiir, acu-
sando-o de ser uma das causas fundamentais do conflito 
armado.11

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A Igreja Católica tem estado muito activamente empenha-
da em iniciativas de paz no Sudão do Sul. Os bispos do 
país emitiram uma declaração em Março de 2019, dizen-
do que o acordo revitalizado assinado em Setembro de 
2018 não abordava devidamente as causas profundas do 
conflito em curso. Salientaram também que as hostilida-
des continuaram e que o acordo não estava a ser imple-
mentado.12

Um mês mais tarde, em Abril de 2019, o Papa convidou 
os líderes beligerantes para a sua residência na Casa de 
Santa Marta para um retiro. O objectivo era “curar divi-
sões amargas”.13 O Papa Francisco ajoelhou-se para bei-
jar os pés do presidente Kiir e do vice-presidente Machar 
e encorajar os líderes a resolverem os seus problemas 
e a formarem um governo de unidade, como se tinham 
comprometido a fazer. O presidente Kiir disse que “tre-
meu” naquele momento e instou Machar a regressar ao 
país para “acelerar o processo de paz”.14 Representantes 
do Conselho das Igrejas do Sudão do Sul também estive-
ram presentes no retiro, tal como o Arcebispo de Cantuá-
ria e Primaz da Comunidade Anglicana, Justin Welby, que 
o tinha proposto.15 

No final do ano, em Novembro de 2019, o Papa declarou 
que desejava visitar o país em 2020. No entanto, isto não 

ocorreu devido à situação causada pela pandemia da CO-
VID-19.16 O pontífice exortou a comunidade internacional 
a “não negligenciar” os Sudaneses do Sul enquanto os 
seus líderes trabalhavam para a reconciliação.17 

Na sua mensagem de Natal, em Dezembro de 2019, o 
Papa enviou os seus desejos à população do Sudão do 
Sul e assegurou-lhes a sua “proximidade espiritual en-
quanto se esforçam por uma rápida implementação dos 
Acordos de Paz”.18 O Conselho das Igrejas do Sul do Su-
dão também emitiu uma carta em que apelava ao perdão 
e à reconciliação e instava as partes que não tinham acei-
te o acordo de cessar-fogo a fazê-lo. Os prelados agra-
deceram igualmente aos pacificadores e mediadores do 
conflito e apelaram ao fim das hostilidades.19 

Algumas organizações religiosas internacionais estão for-
temente envolvidas nos esforços de construção da paz no 
Sudão do Sul. A Comunidade de Santo Egídio, com sede 
em Roma, mediou um acordo de cessar-fogo no início de 
Janeiro de 2020, que entrou em vigor no dia 15 do mes-
mo mês. Num esforço para fazer avançar o processo de 
paz, representantes do Governo do Sudão do Sul e da 
oposição do país assinaram a “Declaração de Roma”.20 
Os próprios partidos agradeceram ao Papa Francisco e a 
outros líderes da Igreja pelo seu envolvimento.21 O acor-
do foi também saudado pela Associação de Membros das 
Conferências Episcopais na África Oriental (AMECEA).22

A Comunidade de Santo Egídio mediou novamente con-
versações que resultaram num acordo de cessar-fogo en-
tre o Governo e a Aliança do Movimento de Oposição em 
Outubro de 2020.23 Uma irmã missionária comboniana da 
Diocese de Malakal, no sul do país, queixou-se de con-
frontos esporádicos entre forças governamentais e gru-
pos armados que não tinham assinado o acordo de paz 
de 2018. E salientou que a crise provocada pela pande-
mia tinha aumentado a pobreza no país.24

Em Junho de 2020, o Conselho de Igrejas do Sudão do 
Sul lamentou a escalada de violência que se verificava 
em quase todos os estados do país. Os bispos exortaram 
também o Governo a honrar os acordos que assinou.25 
Em Setembro de 2020, o Arcebispo Stephen Ameyu Mar-
tin Mulla de Juba e o Bispo Barani Edward Kussala de 
Tombura-Yambio reuniram-se com o presidente Salva 
Kiir. Felicitaram-no pelos seus esforços em prol da paz no 
país e manifestaram a sua “vontade de colaborar com ele 
[...] para a paz e o crescimento”.26 No Dia Internacional da 
Paz, 21 de Setembro de 2020, o Bispo Kussala apelou à 
paz e à unidade entre as comunidades étnicas.27 

SUDÃO DO SUL
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nidades religiosas continuaram a contribuir para a cons-
trução da paz e do diálogo. O Conselho das Igrejas do 
Sudão do Sul realizou uma série de conversações de 
base destinadas a promover a compreensão mútua e o 
respeito entre vários grupos, incluindo grupos religiosos. 
Juntamente com o Conselho Islâmico, o Conselho das 
Igrejas tem servido como um centro de coordenação dos 
esforços de construção da paz.28 Além disso, os edifícios 
religiosos servem frequentemente como locais de refúgio 
para as pessoas que fogem de combates intensos. 

O processo de paz no Sudão do Sul tem recebido apoio 
na região. Em Setembro de 2019, o Conselho Africano de 
Líderes Religiosos apelou à implementação do acordo de 
paz e ao fim da crise humanitária. Também advertiu que 
não o fazer significaria “voltar a entrar em guerra”.29

Apesar de todos os esforços de construção da paz, os ata-
ques violentos têm persistido. A 7 de Novembro de 2019, 
atiradores não identificados atacaram a Igreja Católica 
de Timenze e a aldeia vizinha, matando quatro pessoas 
e deslocando milhares. Segundo testemunhas oculares, 
os atiradores saquearam e queimaram casas. O Governo 
não aumentou a segurança na área, forçando muitos re-
sidentes a dormir na floresta ou a refugiar-se numa igreja 
local.30

Para ajudar a população afectada por graves inundações 
em Novembro de 2020, o Conselho das Igrejas apelou 
aos benfeitores internacionais e ao sector privado, bem 
como às comunidades religiosas. O Conselho prestou 
ajuda a várias comunidades em conjunto com a Cáritas.31

Após o surto da pandemia da COVID-19 em Março de 
2020, o Conselho criou uma equipa para complementar 

“os esforços da Força de Intervenção Nacional de Alto 
Nível do país”.32 Durante a pandemia, os locais de culto 
permaneceram abertos devido ao baixo número de casos 
notificados, mas foram implementadas medidas de pre-
caução.33 O Bispo Kussala de Tombura Yambio apelou à 
população para que procure “cumprir as indicações dadas 
pelo Governo, em particular para a protecção e saúde dos 
mais pobres”.34 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
De acordo com o Gabinete de Coordenação dos Assun-
tos Humanitários (OCHA), existem aproximadamente 1,6 
milhões de deslocados internos no Sudão do Sul e 2,2 mi-
lhões de sudaneses do Sul são refugiados noutros locais. 
Além disso, a crise humanitária provocada pelo conflito 
armado deixou 8,3 milhões de pessoas necessitadas de 
ajuda.35 Os esforços para avançar com o processo de 
paz e os cessar-fogos assinados são encorajadores, tal 
como a formação do Governo de unidade, mas a situação 
no terreno continua a ser terrível para a população.

A Igreja Católica, especialmente o Papa Francisco, tem 
sido activa na promoção da paz e reconciliação no Su-
dão do Sul. Apesar de as partes em conflito parecerem 
empenhadas no processo de paz, ainda ocorrem con-
frontos. Além disso, ainda não foi criado o tribunal criado 
para julgar os responsáveis por crimes de guerra durante 
o conflito, apesar de terem passado dois anos desde a 
assinatura do Acordo Revitalizado. As perspectivas para 
a liberdade religiosa dependem das partes interessadas 
para assegurar que a paz seja alcançada e com ela a 
possibilidade de os direitos humanos prosperarem.

NOTAS
1  “South Sudan president signs peace deal with rebels”, Al Jazeera, 27 de Agosto de 2015, https://www.aljazeera.com/news/2015/08/27/
south-sudan-president-signs-peace-deal-with-rebels/ (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

2  “South Sudan expedites efforts to enact new constitution”, Sudan Tribune, 21 de Novembro de 2017, https://sudantribune.com/spip.
php?article64059 (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

3  “World Report 2020: South Sudan”, Human Rights Watch,  https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/south-sudan (acedido 
a 10 de Novembro de 2020). 

4  South Sudan 2011 (rev. 2013), Constitute Project, https://constituteproject.org/constitution/South_Sudan_2013?lang=en (acedido a 10 de 
Novembro de 2020). 

5  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “South Sudan”, 2019 International Religious Freedom Report, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/south-sudan/ (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

6  Ibid. 

https://www.aljazeera.com/news/2015/08/27/south-sudan-president-signs-peace-deal-with-rebels/
https://www.aljazeera.com/news/2015/08/27/south-sudan-president-signs-peace-deal-with-rebels/
https://sudantribune.com/spip.php?article64059
https://sudantribune.com/spip.php?article64059
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/south-sudan
https://constituteproject.org/constitution/South_Sudan_2013?lang=en
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/south-sudan/


747Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

SUDÃO DO SUL
7  Ibid. 

8  Ibid. 

9  “Global conflict tracker: Civil war in South Sudan”, Council on Foreign Relations, https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-
south-sudan (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

10  “New UN report cites violations of rights to freedom of opinion and expression in South Sudan”, UN News, Fevereiro de 2018, https://news.
un.org/en/story/2018/02/1003301 (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

11  “The Auxiliary of Juba: ‘No to National Prayer called by the President whose troops are responsible for the tragedy that afflicts us’”, Agen-
zia Fides, 6 de Março de 2017, http://www.fides.org/en/news/61872-AFRICA_SOUTH_SUDAN_The_Auxiliary_of_Juba_No_to_National_Prayer_
called_by_the_President_whose_troops_are_responsible_for_the_tragedy_that_afflicts_us (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

12  “The Bishops: “It is urgent to look for a new agreement if true peace is desired”“, Agenzia Fides, 2 de Março de 2019, http://www.fides.org/
en/news/65657-AFRICA_SOUTH_SUDAN_The_Bishops_It_is_urgent_to_look_for_a_new_agreement_if_true_peace_is_desired (acedido a 10 de 
Novembro de 2020). 

13  Philip Pullella, “Pope kisses feet of South Sudan leaders, urging them to keep the peace”, Reuters, 11 de Abril de 2019, https://www.reuters.
com/article/us-pope-southsudan-idUSKCN1RN27G (acedido a 11 de Novembro de 2020). 

14  David Lumu, “I trembled when the Pope kissed my feet – Salva Kiir”, New Vision, 21 de Abril de 2019, https://www.newvision.co.ug/
news/1498938/trembled-pope-kissed-feet-salva-kiir (acedido a 11 de Novembro de 2020). 

15  Paul Samasumo, “Fr. Orobator: South Sudan’s leaders renewed and committed to peace”, Vatican News, 11 de Abril de 2019, https://
www.vaticannews.va/en/africa/news/2019-04/fr-orobator-south-sudan-s-leaders-renewed-and-committed-to-pea.html (acedido a 11 de Novembro de 
2020). 

16  “Pope Francis “hopes to visit South Sudan next year”, BBC News, 10 de Novembro de 2019, https://www.bbc.com/news/world-afri-
ca-50368024#:~:text=Pope%20Francis%20has%20urged%20the,visit%20South%20Sudan%20next%20year (acedido a 11 de Novembro de 2020). 

17  “Pope announces visit to South Sudan”, Vatican News, 10 de Novembro de 2019, https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-11/
pope-at-angelus-prayers-for-south-sudan-and-bolivia.html (acedido a 11 de Novembro de 2020). 

18  Devin Watkins, “Pope sends Christmas greetings to South Sudan leaders”, Vatican News, 25 de Dezembro de 2019, https://www.vatican-
news.va/en/pope/news/2019-12/pope-francis-welby-chalmers-christmas-greetings-south-sudan.html (acedido a 11 de Novembro de 2020). 

19  Joachim Teigen, “Church leaders in South Sudan release joint Christmas message”, Vatican News, 18 de Dezembro de 2019, https://www.
vaticannews.va/en/church/news/2019-12/south-sudan-church-leaders-christmas-message.html (acedido a 11 de Novembro de 2020). 

20  Linda Bordoni, “South Sudan leaders: ‘How can we not bring peace if the Pope pushes us to do so?’”, Vatican News, 14 de Janeiro de 2020, 
https://www.vaticannews.va/en/world/news/2020-01/south-sudan-rome-declaration-pope-saint-egidio.html (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

21  Linda Bordoni, “South Sudan leaders set fate for truce, vow to pursue peace”, Vatican News, 13 de Janeiro de 2020, https://www.vatican-
news.va/en/world/news/2020-01/south-sudan-st-egidio-meeting-government-oppostion-peace-process.html (acedido a 11 de Novembro de 2020). 

22  “The whole Church in East Africa greets the Rome Declaration on the peace process in South Sudan”, Agenzia Fides, 18 de Janeiro de 
2020, http://www.fides.org/en/news/67259-AFRICA_SOUTH_SUDAN_The_whole_Church_in_East_Africa_greets_the_Rome_Declaration_on_the_
peace_process_in_South_Sudan (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

23  “South Sudan: new ceasefire agreement signed in Rome”, Vatican News, 15 de Outubro de 2020, https://www.vaticannews.va/en/church/
news/2020-10/south-sudan-saint-egidio-community-ceasefire-agreement.html (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

24  “Missionaries: give hope amid conflicts, pandemics, poverty, natural disasters”, Agenzia Fides, 17 de Outubro de 2020, http://www.fides.
org/en/news/68846-AFRICA_SOUTH_SUDAN_Missionaries_give_hope_amid_conflicts_pandemics_poverty_natural_disasters (acedido a 10 de 
Novembro de 2020). 

25  “’Stop war: God is watching us and will hold us accountable for disrespecting and disregarding the sanctity of life’ warn Christian leaders”, 
Agenzia Fides, 20 de Junho de 2020, http://www.fides.org/en/news/68177-AFRICA_SOUTH_SUDAN_Stop_war_God_is_watching_us_and_will_
hold_us_accountable_for_disrespecting_and_disregarding_the_sanctity_of_life_warn_Christian_leaders (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

26  “South Sudan Bishops and President Kiir: “Let’s work together for peace”, Vatican News, 16 de Setembro de 2020, https://www.vatican-
news.va/en/africa/news/2020-09/south-sudan-bishops-and-president-kiir-let-s-work-together-for.html (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

27  “‘All human beings are created in the image of God, no tribe is better than other tribes,’ says the Bishop of Tombura-Yambio”, Agenzia 
Fides, 22 de Setembro de 2020, http://www.fides.org/en/news/68679-AFRICA_SOUTH_SUDAN_All_human_beings_are_created_in_the_image_of_
God_no_tribe_is_better_than_other_tribes_says_the_Bishop_of_Tombura_Yambio (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

28  Action Plan for Peace Vision 2023, Conselho de Igrejas do Sudão do Sul, http://sscchurches.org/wp-content/uploads/2019/10/app-vi-
sion2023.pdf (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

29  “African religious leaders: ‘Immediately implement the peace agreement otherwise South Sudan will collapse back into war’”, Agenzia Fi-
des, 19 de Setembro de 2019, http://www.fides.org/en/news/66653-AFRICA_SOUTH_SUDAN_African_religious_leaders_Immediately_implement_
the_peace_agreement_otherwise_South_Sudan_will_collapse_back_into_war (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

30  “Church attack in Rimenze, South Sudan displaces thousands”, International Christian Concern, 19 de Novembro de 2019, https://www.
persecution.org/2019/11/19/church-attack-rimenze-south-sudan-displaces-thousands/ (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

31  “South Sudan: church leaders appeal for humanitarian assistance amid floods”, Vatican News, 4 de Novembro de 2020, https://www.vati-
cannews.va/en/church/news/2020-11/south-sudan-flood-assistance-sscc.html (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

32  Andrew Kaufa, “South Sudan: church leaders form COVID-19 Ecumenical task force”, Vatican News, 17 de Maio de 2020, https://www.vat-
icannews.va/en/africa/news/2020-05/south-sudan-church-leaders-form-covid-19-ecumenical-task-force.html (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

33  “A Bishop: ‘Facing fear with a generous heart’, to contain the impact of COVID-19”, Agenzia Fides, 26 de Março de 2020, http://www.fides.
org/en/news/67627-AFRICA_SOUTH_SUDAN_A_Bishop_Facing_fear_with_a_generous_heart_to_contain_the_impact_of_COVID_19 (acedido a 
10 de Novembro de 2020). 

34  “‘Churches remain open in our hearts and actions,’ says the Bishop of Tombura-Yambio”, Agenzia Fides, 9 de Abril de 2020, http://www.
fides.org/en/news/67724-AFRICA_SOUTH_SUDAN_Churches_remain_open_in_our_hearts_and_actions_says_the_Bishop_of_Tombura_Yambio 
(acedido a 10 de Novembro de 2020). 

35  “South Sudan: Humanitarian Snapshot (de Janeiro de 2021)”, Humanitarian Snapshot, Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humani-
tários (OCHA), 12 de Fevereiro de 2021 https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-snapshot-january-2021 (acedido a 22 de 
Fevereiro de 2021). 

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-sudan
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-sudan
https://news.un.org/en/story/2018/02/1003301
https://news.un.org/en/story/2018/02/1003301
http://www.fides.org/en/news/61872-AFRICA_SOUTH_SUDAN_The_Auxiliary_of_Juba_No_to_National_Prayer_called_by_the_President_whose_troops_are_responsible_for_the_tragedy_that_afflicts_us
http://www.fides.org/en/news/61872-AFRICA_SOUTH_SUDAN_The_Auxiliary_of_Juba_No_to_National_Prayer_called_by_the_President_whose_troops_are_responsible_for_the_tragedy_that_afflicts_us
http://www.fides.org/en/news/65657-AFRICA_SOUTH_SUDAN_The_Bishops_It_is_urgent_to_look_for_a_new_agreement_if_true_peace_is_desired
http://www.fides.org/en/news/65657-AFRICA_SOUTH_SUDAN_The_Bishops_It_is_urgent_to_look_for_a_new_agreement_if_true_peace_is_desired
https://www.reuters.com/article/us-pope-southsudan-idUSKCN1RN27G
https://www.reuters.com/article/us-pope-southsudan-idUSKCN1RN27G
https://www.newvision.co.ug/news/1498938/trembled-pope-kissed-feet-salva-kiir
https://www.newvision.co.ug/news/1498938/trembled-pope-kissed-feet-salva-kiir
https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2019-04/fr-orobator-south-sudan-s-leaders-renewed-and-committed-to-pea.html
https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2019-04/fr-orobator-south-sudan-s-leaders-renewed-and-committed-to-pea.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-11/pope-at-angelus-prayers-for-south-sudan-and-bolivia.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-11/pope-at-angelus-prayers-for-south-sudan-and-bolivia.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-12/pope-francis-welby-chalmers-christmas-greetings-south-sudan.html
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-12/pope-francis-welby-chalmers-christmas-greetings-south-sudan.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-12/south-sudan-church-leaders-christmas-message.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2019-12/south-sudan-church-leaders-christmas-message.html
https://www.vaticannews.va/en/world/news/2020-01/south-sudan-rome-declaration-pope-saint-egidio.html
https://www.vaticannews.va/en/world/news/2020-01/south-sudan-st-egidio-meeting-government-oppostion-peace-process.html
https://www.vaticannews.va/en/world/news/2020-01/south-sudan-st-egidio-meeting-government-oppostion-peace-process.html
http://www.fides.org/en/news/67259-AFRICA_SOUTH_SUDAN_The_whole_Church_in_East_Africa_greets_the_Rome_Declaration_on_the_peace_process_in_South_Sudan
http://www.fides.org/en/news/67259-AFRICA_SOUTH_SUDAN_The_whole_Church_in_East_Africa_greets_the_Rome_Declaration_on_the_peace_process_in_South_Sudan
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-10/south-sudan-saint-egidio-community-ceasefire-agreement.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-10/south-sudan-saint-egidio-community-ceasefire-agreement.html
http://www.fides.org/en/news/68846-AFRICA_SOUTH_SUDAN_Missionaries_give_hope_amid_conflicts_pandemics_poverty_natural_disasters
http://www.fides.org/en/news/68846-AFRICA_SOUTH_SUDAN_Missionaries_give_hope_amid_conflicts_pandemics_poverty_natural_disasters
http://www.fides.org/en/news/68177-AFRICA_SOUTH_SUDAN_Stop_war_God_is_watching_us_and_will_hold_us_accountable_for_disrespecting_and_disregarding_the_sanctity_of_life_warn_Christian_leaders
http://www.fides.org/en/news/68177-AFRICA_SOUTH_SUDAN_Stop_war_God_is_watching_us_and_will_hold_us_accountable_for_disrespecting_and_disregarding_the_sanctity_of_life_warn_Christian_leaders
https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2020-09/south-sudan-bishops-and-president-kiir-let-s-work-together-for.html
https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2020-09/south-sudan-bishops-and-president-kiir-let-s-work-together-for.html
http://www.fides.org/en/news/68679-AFRICA_SOUTH_SUDAN_All_human_beings_are_created_in_the_image_of_God_no_tribe_is_better_than_other_tribes_says_the_Bishop_of_Tombura_Yambio
http://www.fides.org/en/news/68679-AFRICA_SOUTH_SUDAN_All_human_beings_are_created_in_the_image_of_God_no_tribe_is_better_than_other_tribes_says_the_Bishop_of_Tombura_Yambio
http://sscchurches.org/wp-content/uploads/2019/10/app-vision2023.pdf
http://sscchurches.org/wp-content/uploads/2019/10/app-vision2023.pdf
http://www.fides.org/en/news/66653-AFRICA_SOUTH_SUDAN_African_religious_leaders_Immediately_implement_the_peace_agreement_otherwise_South_Sudan_will_collapse_back_into_war
http://www.fides.org/en/news/66653-AFRICA_SOUTH_SUDAN_African_religious_leaders_Immediately_implement_the_peace_agreement_otherwise_South_Sudan_will_collapse_back_into_war
https://www.persecution.org/2019/11/19/church-attack-rimenze-south-sudan-displaces-thousands/
https://www.persecution.org/2019/11/19/church-attack-rimenze-south-sudan-displaces-thousands/
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-11/south-sudan-flood-assistance-sscc.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-11/south-sudan-flood-assistance-sscc.html
https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2020-05/south-sudan-church-leaders-form-covid-19-ecumenical-task-force.html
https://www.vaticannews.va/en/africa/news/2020-05/south-sudan-church-leaders-form-covid-19-ecumenical-task-force.html
http://www.fides.org/en/news/67627-AFRICA_SOUTH_SUDAN_A_Bishop_Facing_fear_with_a_generous_heart_to_contain_the_impact_of_COVID_19
http://www.fides.org/en/news/67627-AFRICA_SOUTH_SUDAN_A_Bishop_Facing_fear_with_a_generous_heart_to_contain_the_impact_of_COVID_19
http://www.fides.org/en/news/67724-AFRICA_SOUTH_SUDAN_Churches_remain_open_in_our_hearts_and_actions_says_the_Bishop_of_Tombura_Yambio
http://www.fides.org/en/news/67724-AFRICA_SOUTH_SUDAN_Churches_remain_open_in_our_hearts_and_actions_says_the_Bishop_of_Tombura_Yambio
https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-snapshot-january-2021


748  | ACN - Aid to the Church in Need

RELIGIÃO

SU
ÉC

IA

SUÉCIA

 Área

438,574 Km2

PIB per capita

46,949 US$

População

10,121,686
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
28.8

Outras

57.9%
Cristãos20.2%

Agnóstico

1.2%
Muçulmanos

8.9%

Ateus
11.8%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Reino da Suécia garante a liberdade 
de culto, definida como “a liberdade de praticar a própria 
religião sozinho ou na companhia de outros”, como um 
direito fundamental.1 E proíbe a discriminação com base 
na filiação religiosa (artigo 2.º), tal como o faz a Lei da 
Discriminação.2 As queixas de discriminação podem ser 
apresentadas ao Provedor da Discriminação.3

A Igreja da Suécia foi separada do Estado desde o ano 
2000 e angaria receitas através da cobrança de um im-
posto sobre os seus membros.4 O reconhecimento ou 
registo de grupos religiosos não é exigido para realizar 
actividades religiosas e as comunidades religiosas não 
registadas são tributadas como organizações sem fins 
lucrativos.5 Os grupos registados podem, no entanto, an-
gariar receitas pela cobrança de contribuições através da 
agência fiscal6 e receber subvenções com financiamento 
público.7

A liberdade de expressão pode ser limitada por razões 
de segurança, ordem pública e segurança pública, mas 
“deve ser dada particular atenção à importância da mais 
ampla liberdade de expressão possível” em “assuntos po-

líticos, religiosos ... e culturais”.8 O código penal proíbe 
ameaças ou expressões de desprezo por pessoas com 
base em crenças religiosas.9 A polícia mantém estatísti-
cas sobre crimes de ódio, incluindo crimes de ódio por 
motivos religiosos, e o Conselho Nacional de Prevenção 
do Crime (BRÅ) é responsável pela produção de dados 
sobre crimes de ódio, tais como relatórios de crimes de 
ódio publicados de dois em dois anos.10

Em todas as escolas públicas e privadas são necessárias 
aulas que abranjam as religiões do mundo.11 Os grupos 
religiosos são autorizados a estabelecer escolas priva-
das, desde que cumpram os requisitos curriculares es-
tatais. Em Janeiro de 2020, um relatório governamental 
apresentado ao Ministério da Educação propôs novas 
regras para as escolas denominacionais, incluindo um 
maior controlo e uma proibição do estabelecimento de 
novas escolas religiosas após 2023.12 Entre as preocupa-
ções levantadas no relatório estava a “falta de clareza re-
lativamente à orientação religiosa e aos aspectos religio-
sos; dificuldades em distinguir entre ensino e educação; e 
voluntariedade” nos centros educativos.13 Comentadores 
constataram que os políticos tinham anteriormente admiti-
do que esta “proposta é um substituto para abordar os pro-
blemas do Islão radical” em “certas escolas muçulmanas, 
que constituem uma minoria extremamente pequena do 
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já minúsculo número de escolas [na sua maioria cristãs] 
baseadas na fé”.14 Alguns críticos da proposta afirmaram 
que o estabelecimento e funcionamento de escolas reli-
giosas é um direito fundamental à luz do direito europeu.15

O ensino doméstico, inclusive por razões religiosas, não é 
permitido, excepto em “circunstâncias extraordinárias”.16

Em 2019 dois municípios proibiram o uso de lenços de ca-
beça nas escolas, quer por crianças quer por funcionários 
(ou ambos), no entanto, essas proibições foram declara-
das violações inconstitucionais da liberdade religiosa por 
um tribunal administrativo em Novembro de 2020. Ambos 
os municípios planeavam recorrer no momento da redac-
ção do presente relatório.17

Existem restrições legais ao abate de animais, que pre-
vêem que os animais devem ser sedados antes do abate, 
sem excepções religiosas.18 A circuncisão de indivíduos 
do sexo masculino é regulamentada por lei. Em 2019, o 
Partido Centro anunciou que iria trabalhar para a proibi-
ção da circuncisão masculina. Isto foi recebido com fortes 
críticas pelo presidente do Conselho Central Judaico, que 
disse: “se a proposta for implementada, será completa-
mente impossível viver como judeu ou como muçulmano 
na Suécia”. O presidente das Associações Islâmicas Uni-
das na Suécia denunciou o plano dizendo que se tratava 
de “uma restrição à liberdade religiosa. Trata-se de uma 
proposta sem sentido. Os Muçulmanos e os Judeus não 
deixarão de circuncidar os seus rapazes. O único risco é 
que as pessoas sejam forçadas a fazê-lo clandestinamen-
te”. O líder do partido disse mais tarde que nenhuma le-
gislação seria proposta.19 Em Fevereiro de 2020, a Igreja 
da Suécia emitiu uma declaração apoiando o direito à cir-
cuncisão religiosa não-médica executada em rapazes.20

Em 2019, o provedor de Justiça da Discriminação investi-
gou a proibição do município de Bromölla de rezar duran-
te o horário de trabalho. Um tribunal administrativo decidiu 
em Setembro de 2020 que esta proibição violava o direito 
fundamental à liberdade religiosa consagrado na lei sue-
ca e na Convenção Europeia dos Direitos do Homem.21

A decisão da polícia de Växjö que permite o chamamento 
muçulmano à oração através de altifalantes uma vez por 
semana durante três minutos e 45 segundos foi confirma-
da pelo Tribunal de Recurso em Gotemburgo em Abril de 
2019.22

Em Junho de 2020, o Governo anunciou a adopção de 
“uma série de medidas para combater o anti-semitismo e 
aumentar a segurança”, incluindo o envolvimento e diálo-

go com organizações da comunidade judaica e o Fórum 
Internacional de Malmö sobre a Memória do Holocausto 
e Combate ao Anti-semitismo. Várias das medidas foram 
uma continuação do plano nacional existente contra o 
racismo e o crime de ódio. Um enviado especial para o 
diálogo intercultural e inter-religioso, incluindo para os es-
forços internacionais de combate ao anti-semitismo e à is-
lamofobia a nível internacional, está sediado no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros. O enviado especial “trabalha 
para melhorar a coordenação dos esforços intergoverna-
mentais e reforçar a cooperação da Suécia com as prin-
cipais partes interessadas internacionais e organizações 
judaicas internacionais”.23 Em 2020, o primeiro coordena-
dor municipal contra o anti-semitismo nas escolas foi con-
tratado em Malmö.24

Em Março de 2019, o Governo sueco anunciou que iria 
conceder o estatuto de refugiado a todos os requerentes 
de asilo muçulmanos uigures da China, indicando que a 
minoria religiosa era automaticamente considerada em 
risco de perseguição. Carl Bexelius, o director jurídico ad-
junto do Conselho de Migração sueco, disse que “vimos 
que se trata de uma repressão estatal de grande alcan-
ce... onde se pode prender e deter pessoas sem acusa-
ções criminais reais”.25

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A situação da segurança na Suécia foi objecto de várias 
notícias em 2018 e 2019, particularmente relacionadas 
com o aumento acentuado da criminalidade violenta, na 
sua maioria relacionada com gangues em algumas áreas, 
particularmente nos subúrbios vulneráveis e de baixos 
rendimentos das maiores cidades: Estocolmo, Gotembur-
go e Malmö, e a utilização de explosivos, incluindo dispo-
sitivos improvisados, armas e granadas de mão. Como 
relatado pela BBC, “para o criminólogo Amir Rostami, que 
pesquisou o uso de granadas de mão na Suécia, a única 
comparação relevante é o México, flagelado pela violên-
cia dos gangues. Isto é único em países que praticamente 
não têm guerra ou não têm uma longa história de terro-
rismo”.26

Os dados mais recentes sobre crimes de ódio disponíveis 
são do ano de 2018 e assistiram a um aumento de 11% 
dos crimes de ódio em geral a partir de 2016, com os 
maiores aumentos dos crimes xenófobos/racistas e an-
ti-semitas. A repartição dos motivos dos crimes de ódio 
para 2018 incluiu 4% com um motivo anti-semita, 4% com 
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750  | ACN - Aid to the Church in Need

SU
ÉC

IA
um motivo anti-cristão e 8% com um motivo anti-muçul-
mano.27

Relacionados com os Judeus

De acordo com um inquérito de 2018 a 1.193 judeus na 
Suécia pela Agência Europeia dos Direitos Fundamen-
tais, 82% consideraram o anti-semitismo como “um pro-
blema muito grande ou bastante grande” no seu país e 
81% pensaram que tinha aumentado nos últimos cinco 
anos.28 Quarenta por cento dos inquiridos disseram que 
o perpetrador do incidente mais grave que sofreram nos 
últimos cinco anos foi “alguém com uma visão extremista 
muçulmana, 27% como alguém com uma visão política de 
esquerda”. Oitenta e um por cento dos inquiridos acredita-
vam que os esforços do Governo para combater o anti-se-
mitismo eram ineficazes.29

Em Outubro de 2018, a casa de um político judeu foi in-
cendiada em Lund, poucos meses depois de outro mem-
bro da comunidade judaica também ter sido visado. “Há 
fortes suspeitas de que estes ataques são dirigidos contra 
estas pessoas porque são judeus. O incidente [de Outu-
bro de 2018] tem a dimensão extra de uma tentativa de 
intimidar um político para o silenciar”, disse o presidente 
do Conselho das Comunidades Judaicas Suecas.30

A sinagoga de Gotemburgo foi vítima de um ataque de 
cocktail molotov em 2017 depois de o presidente dos EUA 
ter reconhecido Jerusalém como a capital de Israel. Três 
homens foram condenados pelo crime e, em 2019, o Su-
premo Tribunal confirmou a decisão da Agência de Migra-
ção de os deportar para a Palestina.31 

Relacionados com os Muçulmanos

Segundo o presidente da direcção da Mesquita da Asso-
ciação Islâmica de Estocolmo, as mesquitas de Estocolmo 
aumentaram a sua vigilância de segurança após o ataque 
terrorista de 2019 na Noruega. o presidente da direcção 
disse que as mesquitas são regularmente vandalizadas e 
que “a islamofobia está a crescer”.32

Em Agosto de 2020, houve tumultos na cidade de Malmö, 
após um vídeo que circulou de seguidores de um político 
dinamarquês de extrema-direita a incendiarem uma cópia 
do Alcorão durante um comício perto de uma das mesqui-
tas da cidade. Tinha sido recusada ao político autorização 
para realizar um protesto anti-islâmico e proibida a entra-
da no país.33 

Relacionados com os Cristãos

Em 2018, houve seis incidentes anti-cristãos relatados 

por grupos da sociedade civil à Organização para a Se-
gurança e Cooperação na Europa para inclusão no rela-
tório anual sobre crimes de ódio, incluindo vandalismo de 
igrejas e um ataque físico contra um cristão convertido 
após assistir a um serviço pentecostal.34 Um incidente foi 
relatado em 2019: um ataque de fogo posto a uma igre-
ja ortodoxa síria com um dispositivo explosivo. Este foi 
o segundo ataque deste tipo contra a igreja num ano.35 
O Observatório sobre Intolerância e Discriminação contra 
os Cristãos na Europa reportou graffiti com as palavras 
“jihad” pintadas em duas igrejas em 2018,36 e repetidos 
ataques de fogo posto a igrejas ortodoxas sírias com dis-
positivos incendiários em 2018, 2019 e 2020.37

Em Janeiro de 2021, uma igreja em Spånga foi atingida 
com dois ataques de fogo posto em quatro dias, o primei-
ro envolvendo a utilização de cocktails molotov. Segun-
do relatórios, a igreja de Spånga situa-se entre Tensta e 
Rinkeby, duas das áreas mais “ vulneráveis socioecono-
micamente “ de Estocolmo, onde uma “maioria dos resi-
dentes tem origem estrangeira”. O pastor da igreja disse 
que “nestas áreas, as pessoas estão mais conscientes 
de que se trata de um acto simbolicamente negativo. São 
mais sensíveis às igrejas e aos lugares santos quando 
vêm de regiões onde a religião desempenha um papel 
mais importante”.38

Em Março de 2019, os resultados de um estudo de aná-
lise dos pedidos de asilo de 2015-2018 por parte de 619 
afegãos convertidos ao Cristianismo concluíram que “o 
Conselho de Migração sueco tem uma fraca compreen-
são da religião e da conversão que carece de fundamento 
científico. [As suas] decisões revelam diferenças pouco 
razoáveis entre entidades comparáveis, levando a deci-
sões arbitrárias. A [sua] práxis não se baseia numa me-
todologia fiável, conduzindo a motivações inconsistentes 
para as decisões. O Conselho de Migração sueco não 
cumpre suficientemente o direito internacional e as con-
venções de direitos humanos, levando a uma falta de se-
gurança jurídica”.39 A investigação revelou que 68% dos 
convertidos no estudo viram ser-lhes recusado asilo com 
base no facto de a sua fé “não ter sido considerada ge-
nuína”, apesar do “comprovado envolvimento na vida da 
Igreja”. O estudo indicou que frequentemente as diferen-
ças nas decisões negativas ou positivas da Comissão de 
Migração podiam “ser rastreadas até à capacidade inte-
lectual do convertido para reflectir sobre a sua fé, com o 
resultado de que é a capacidade intelectual e não a fé do 
convertido que é julgada”.40
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Relacionadas com a COVID-19

O Governo sueco limitou os encontros religiosos a 50 
pessoas durante grande parte da pandemia do corona-
vírus de 2020. Contudo, desde Novembro de 2020, esse 
número foi reduzido para oito pessoas e muitas das igre-
jas, sinagogas e mesquitas fecharam voluntariamente.41

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora pareça não ter havido restrições governamentais 
novas ou maiores à liberdade religiosa na Suécia durante 
o período em análise, parece haver um risco acrescido 
de intolerância social contra as religiões maioritárias e mi-
noritárias, algumas das quais podem resultar do terroris-
mo global ou de conflitos geopolíticos atribuídos a grupos 
religiosos, bem como de sentimentos anti-imigração na 
Suécia. As perspectivas para o exercício deste direito fun-
damental são desafiantes, mas continuam a ser positivas.

SUÉCIA
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição suíça garante a liberdade religiosa e de 
consciência, o direito de escolher livremente a sua reli-
gião, de aderir ou pertencer a uma comunidade religiosa, 
não podendo ninguém ser obrigado a fazê-lo (artigo 15.º, 
n.º 1-4).1 Todos são iguais perante a lei e é proibida a 
discriminação com base na religião ou crença (artigo 8.º).

A relação entre Igreja e Estado é deixada aos 26 can-
tões do país (estados federados). A Confederação Suíça 
e os cantões podem “tomar medidas para preservar a paz 
pública entre os membros de diferentes comunidades re-
ligiosas” (artigo 72.º). Na sequência de um referendo de 
2009, a construção de minaretes é proibida pela Consti-
tuição (artigo 72.º, n.º3). As quatro mesquitas existentes 
com minaretes ficaram isentas desta proibição.2 

Os grupos religiosos não são obrigados a registar-se por 
lei, mas, para serem reconhecidos como entidades pú-
blicas, devem obedecer a certos critérios, incluindo reco-
nhecerem o direito à liberdade religiosa, organizarem-se 
de forma democrática, respeitarem a Constituição canto-
nal e terem transparência financeira.3

As comunidades religiosas podem também registar-se 

como entidades privadas nos cantões de Basileia, Zuri-
que e Vaud. Isto dá às comunidades religiosas reconheci-
das o direito a disponibilizarem educação sobre a sua fé 
nas escolas públicas.4

Não é obrigatório os grupos religiosos registarem-se no 
Registo Comercial cantonal. Contudo, as fundações re-
ligiosas (ou seja, “instituições com fins religiosos que re-
cebem doações financeiras e mantêm ligações com uma 
comunidade religiosa”) devem registar-se no Registo Co-
mercial.5

As normas que permitem o estatuto de isenção fiscal para 
um grupo religioso variam de cantão para cantão. É co-
mum na maioria dos cantões as comunidades religiosas 
receberem apoio financeiro cantonal para obterem auto-
maticamente o estatuto de isenção fiscal. As comunida-
des religiosas precisam habitualmente de pedir este esta-
tuto ao Governo cantonal.6

Com excepção dos cantões de Genebra, Neuchâtel, Tici-
no e Vaud, todos os outros cantões requerem o pagamen-
to de impostos que apoiam, pelo menos, uma das qua-
tro comunidades religiosas – católicos romanos, antigos 
católicos, protestantes ou judeus. Há impostos de Igreja 
obrigatórios para os membros das Igrejas registadas. Em 
Ticino, Neuchâtel e Genebra o Imposto de igreja é volun-
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tário. O cantão de Vaud não faz colecta do imposto de 
Igreja, mas o orçamento cantonal prevê subsídios para as 
comunidades reformada evangélica e católica romana.7 

O proselitismo feito por grupos religiosos estrangeiros é 
permitido se o missionário estrangeiro cumprir os requi-
sitos para entrar no país. É necessário um visto de tra-
balhador religioso para os missionários de países fora da 
União Europeia e da Associação Europeia de Comércio 
Livre.8 Há requisitos específicos para os vistos, como por 
exemplo: os requerentes não devem tirar o posto de tra-
balho a nenhum cidadão suíço, devem ter formação teo-
lógica formal e devem receber apoio financeiro da organi-
zação anfitriã. Os requerentes devem ter conhecimentos 
suficientes, respeito por e compreensão dos costumes e 
cultura nacional; conseguir conversar em, pelo menos, 
uma das três principais línguas nacionais; caso contrá-
rio, devem frequentar cursos de integração obrigatórios. 
Se um requerente não puder satisfazer estes requisitos, o 
Governo pode recusar vistos de residência e de trabalho.9

O Governo pode recusar vistos de residência e trabalho 
de acordo com a lei se uma verificação de antecedentes 
revelar que o indivíduo participou em “pregação de ódio” 
ou tem ligações com um grupo religioso “radicalizado”, ou 
se for alguém que o Governo considere ser “fundamen-
talista” e um risco para a segurança interna ou a ordem 
pública.10

Os cantões são responsáveis pela educação.11 A edu-
cação religiosa é ensinada na maior parte das escolas 
públicas cantonais, excepto nos cantões de Genebra e 
Neuchâtel. As aulas, que normalmente disponibilizam o 
ensino católico ou protestante, podem ser obrigatórias ou 
voluntárias, conforme o cantão; contudo, se forem obriga-
tórias, os pais podem solicitar uma dispensa, que é habi-
tualmente concedida. As crianças podem assistir a aulas 
da sua própria fé durante o horário das aulas de religião. 
As minorias religiosas podem disponibilizar instrução reli-
giosa às suas próprias custas fora das instalações esco-
lares. As escolas religiosas privadas e o ensino em casa 
também são permitidos, sendo pagos pelos pais.12

A lei federal suíça exige que os animais sejam atordoa-
dos antes do abate, mas a carne kosher e halal pode ser 
importada.13

Dois dos 26 cantões, Ticino e St. Gallen, proíbem o uso 
de vestuário que cubra a face em público. Em 2018, o 
Tribunal Federal decidiu que a proibição do cantão de Ti-
cino deve ser adaptada para abrir excepções, tais como a 

permissão de vestuário para o rosto em eventos públicos. 
O tribunal não abordou a questão do impacto da proibição 
na liberdade religiosa, porque esta não foi levantada no 
recurso. Em 2018, o Departamento de Justiça do cantão 
de Ticino divulgou números indicando que a proibição 
afectava sobretudo os adeptos de futebol que cobriam o 
rosto, e não as mulheres que usavam burqas ou niqabs.14 

Em Fevereiro de 2019, foi aprovada no cantão de Ge-
nebra a actualização de uma lei secularista que proibia 
os funcionários públicos de usarem símbolos religiosos. 
Em Novembro de 2019, a Câmara Constitucional do Tri-
bunal de Justiça de Genebra anulou esta proibição para 
políticos eleitos, mas manteve-a para funcionários do Go-
verno, juízes e outros funcionários públicos que tenham 
contactos com o público.15

Em Setembro de 2019, o Senado suíço rejeitou uma pro-
posta de proibição de cobertura facial a nível nacional. A 
proposta resultou de uma iniciativa de cidadãos que tinha 
recebido as 100 mil assinaturas necessárias em 2017.16 
Os promotores da proposta argumentaram que a mesma 
não se dirigia especificamente a mulheres com niqabs ou 
burqas, mas visava qualquer pessoa que cobrisse o seu 
rosto, “como por exemplo os anarquistas que cobrem o 
rosto”.17 O Governo apresentou uma contraproposta exi-
gindo verificações de identidade mais rigorosas, com as 
quais a Câmara dos Representantes concordou em prin-
cípio. Esperava-se que o Parlamento debatesse a con-
traproposta e, ao fazê-lo, isso adiou o referendo previsto 
para 2021, em que o povo Suíço terá a última palavra.18

Em Outubro de 2019, o Governo anunciou um apoio finan-
ceiro até 500 mil francos suíços por ano para impulsionar 
medidas de segurança para minorias em risco, como Mu-
çulmanos e Judeus. O dinheiro pagaria vedações, siste-
mas de alarme, câmaras de filmar, bem como avaliação 
de riscos e campanhas de sensibilização. Espera-se que 
os cantões contribuam com uma quantia igual. Por seu 
lado, as comunidades judaicas na Suíça gastam cerca de 
sete milhões de francos por ano para proteger sinagogas, 
escolas e outras instituições comunitárias.19

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Agosto de 2018, foi negada a cidadania suíça a um 
casal muçulmano que se recusou a apertar a mão a pes-
soas do sexo oposto, considerando-se que o casal não se 
integrou e não respeitava a igualdade de género. Embora 
o casal não tenha sido questionado sobre a sua fé, era 

SUÍÇA
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decisão não estava, contudo, relacionada com a religião, 
mas sim com a necessidade de respeitar a lei suíça. O 
presidente da Câmara de Lausanne disse que a liberdade 
religiosa está consagrada nas leis locais, mas “a prática 
religiosa não fica fora da lei”.20

Os incidentes anti-semitas são monitorizados anualmente 
por três fundações: na Suíça de língua alemã pelo Schwei-
zerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG) e pelo Stif-
tung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA), e na 
Suíça francófona pela Coordination Intercommunautaire 
Contre l’Antisémitisme et la Diffamation (CICAD).

De acordo com o relatório do SIG e do GRA de 2019, 
foram comunicados 523 incidentes anti-semitas em 2019 
(por comparação com 577 no ano anterior), dos quais 485 
ocorreram online (535 em 2018). Entre os que ocorreram 
online, 190 estão relacionados com a disseminação de 
teorias da conspiração anti-semitas.21

A CICAD registou 114 actos anti-semitas em 2019, dos 
quais 100 ocorreram online. Os números de incidentes 
online foram mais elevados em 2018 (168 incidentes), 
mas os incidentes que visavam pessoas ou bens foram 
superiores aos de 2018 (6 em 2018; 14 em 2019). O rela-
tório da CICAD também indicou um aumento na divulga-
ção online de teorias de conspiração anti-semitas.22

Os incidentes de 2019 que visaram pessoas ou bens in-
cluem: em Janeiro, vários carros que se pensava serem 
propriedade de judeus foram marcados com graffiti de 
suásticas e Estrelas de David;23 em Abril, um indivíduo 
defecou em frente ao memorial do Holocausto em Gene-
bra; em Maio, enquanto crianças judias estavam a cami-
nho da escola, um homem passou no seu carro e buzinou 
antes de simular apontar-lhes uma arma;24 em Junho, um 
jovem com um quipá foi sujeito a insultos anti-semitas 
numa paragem de autocarro em Zurique; em Novembro, 
um homem gritou aos judeus reunidos em frente a uma 
casa de oração, dizendo entre outras coisas: “Vou matar 
todos os judeus!”25

A Consulting Network for Racism Victims, um projecto 
de colaboração da Comissão Federal contra o Racismo 
(EKR) e da humanrights.ch, relatou 44 incidentes dirigi-
dos contra muçulmanos em 2018, o mais recente ano de 
que há relatos.26 Em 2017, tinham sido reportados 54 inci-
dentes. Em ambos os anos, os incidentes anti-muçulma-
nos ocorreram mais frequentemente em bairros, escolas 
e no local de trabalho. A maioria dos incidentes envolveu 

ameaças verbais ou comentários insultuosos.27 Um exem-
plo apresentado no relatório foi o de uma mulher muçul-
mana acusada pelo seu conselheiro governamental para 
o desemprego de não querer trabalhar e de ter dito que 
teria encontrado um emprego “há muito tempo” se não 
tivesse um véu islâmico.28

Em Fevereiro de 2020, a Associação da Mesquita 
Ar’Rahman em Biel removeu Abu Ramadan como seu 
imã devido à sua pregação extremista contra os “infiéis”, 
incluindo Cristãos, Judeus, Hindus e Xiitas.29 O Governo 
tinha iniciado procedimentos criminais contra ele em 2018 
por discriminação racial.30

O Observatório sobre a Intolerância e a Discriminação 
contra os Cristãos na Europa relatou 13 incidentes duran-
te o período abrangido por este relatório, a maioria dos 
quais foram actos de vandalismo a igrejas, incluindo fogo 
posto e destruição de símbolos cristãos públicos.31 Os in-
cidentes mais graves envolveram fogo posto em Feverei-
ro de 2020 numa igreja em Oetwil am See, resultando em 
danos no valor de várias centenas de milhares de francos 
suíços,32 e uma série de oito ataques contra estátuas re-
ligiosas cristãs de Abril a Outubro de 2018 no cantão de 
Ticino.33

As restrições aos encontros religiosos devido à pandemia 
do coronavírus em 2020, instituídas pelo Conselho Fede-
ral, foram levantadas em Maio de 2020, tendo as comu-
nidades religiosas de implementar planos de protecção e 
de rastreio de contactos.34

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A Suíça continua a ser um país que protege a liberdade 
religiosa, equilibrando ao mesmo tempo valores humanis-
tas e democráticos. A rejeição, em 2019, de uma proposta 
de proibição nacional de cobertura do rosto, a subsequen-
te contraproposta do Governo suíço e o esperado referen-
do de 2021 continuarão provavelmente a alimentar o de-
bate público sobre a liberdade religiosa e as expressões 
públicas da fé.

Será essencial que o Governo continue a denunciar aber-
tamente actos anti-semitas, anti-muçulmanos e anti-cris-
tãos, bem como a garantir a segurança nos edifícios e 
locais religiosos.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
No preâmbulo da Constituição,1 o povo do Suriname re-
conhece que, inspirado pelo amor pelo seu país e pela 
crença no “poder do Todo Poderoso”, é seu “dever honrar 
e garantir os princípios da liberdade religiosa, igualdade 
e democracia, bem como os direitos e liberdades funda-
mentais do ser humano”. 

A Constituição afirma no seu artigo 8.º que ninguém pode 
ser discriminado com base no nascimento, sexo, raça, lín-
gua, religião, educação, opinião política, posição econó-
mica ou qualquer outro estatuto. 

Segundo a Constituição, todos têm direito à liberdade 
pessoal e segurança (artigo 16.º, n.º 1), liberdade religio-
sa e filosofia de vida (artigo 18.º), reunião pacífica e as-
sociação (artigo 20.º), e à protecção da integridade moral 
(artigo 9.º, n.º 1) nas áreas de ordem pública, segurança e 
saúde, tal como previsto por lei (artigo 21.º, n.º 2). 

Quando os direitos e liberdades são violados, o artigo 10.º 
afirma que a pessoa tem direito a apresentar queixa pe-
rante um juiz independente e imparcial.

Os direitos dos trabalhadores estão garantidos no artigo 
28.º, sem discriminação por causa de idade, sexo, raça, 
nacionalidade, religião ou crenças políticas.

A objecção de consciência é aceite pelo artigo 180.º (n.º 
5) como fundamento para recusar o serviço militar obri-
gatório.

As organizações religiosas devem registar-se junto do Mi-
nistério do Interior caso queiram apoio financeiro do Go-
verno, incluindo o pagamento de salários do seu clero. 
Para se registarem, devem disponibilizar informações de 
contacto, história ou organização do grupo e a morada 
dos seus locais de culto.2

Não é permitida a educação religiosa nas escolas públi-
cas. O Governo financia os salários dos professores e 
disponibiliza uma bolsa para cobrir custos de manutenção 
nas escolas geridas por grupos religiosos.3

O Código Penal pune os que em público, por quaisquer 
meios, instiguem ou promovam a discriminação baseada 
na religião ou credo.4

A Sexta-feira Santa, Páscoa, Diwali e Natal são feriados 
nacionais.5
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INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Julho de 2020, tendo em conta a pandemia da CO-
VID-19, a Diocese Católica de Paramaribo publicou um 
protocolo geral para as actividades da Igreja, incluindo 
a liturgia. Sacramentos como a Primeira Comunhão e o 
Crisma foram adiados até nova ordem. Outros sacramen-
tos podiam continuar a ser administrados dentro das limi-
tações estabelecidas.6

Fontes governamentais, da Igreja e dos meios de comuni-
cação locais não relataram quaisquer episódios de intole-
rância ou discriminação com base na religião.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
As perspectivas para a liberdade religiosa no Suriname 
são boas. Não foram relatados quaisquer casos de into-
lerância religiosa durante o período em análise para este 
relatório. A situação da liberdade religiosa não mudou 
desde 2018.

SURINAME

NOTAS
1  Suriname 1987 (rev. 1992), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Surinam_1992?lang=en (acedido a 22 de 
Setembro de 2020).

2  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Suriname”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/suriname/ (acedido a 22 de Setembro de 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Bank Holidays of the world, http://www.bank-holidays.com/country/Surinam_167.htm (acedido a 29 de Outubro de 2020).

6  “Protocol voor de liturgie en andere kerkelijke activiteiten”, Diocese de Paramaribo, 5 de Julho de 2020, https://www.bisdomparamaribo.
org/nieuws-rss-feed/425-protocol-voor-de-liturgie-en-andere-kerkelijke-activiteiten (acedido a 29 de Outubro de 2020).
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O poder político na Tailândia está nas mãos da junta mi-
litar liderada pelo general Prayuth Chan-O-Cha desde 
Maio de 2014, que redigiu uma nova Constituição, a vigé-
sima num século, aprovada por referendo a 7 de Agosto 
de 2016.1

A 13 de Outubro desse ano, o rei Bhumibol (Rama IX) 
faleceu após 70 anos de reinado. O seu sucessor, Maha 
Vajiralongkorn, foi coroado rei a 4 de Maio de 2019, to-
mando o nome de Rama X. Entretanto, a nova Constitui-
ção foi promulgada a 6 de Abril de 2017, incluindo várias 
alterações que permitiram ao novo rei aumentar os seus 
poderes.2 

Embora o documento se destine claramente a assegurar 
a continuação do domínio militar, oferece garantias impor-
tantes para a liberdade religiosa, ao mesmo tempo que 
concede ao Budismo um estatuto especial.

Num país onde o Budismo Theravada estrutura profunda-
mente a vida social, a secção 7 da Constituição deixa cla-
ro que o rei só pode ser budista,3 enquanto a liberdade re-
ligiosa é claramente definida na secção 31: “Uma pessoa 
gozará de plena liberdade para professar uma religião e 

gozará da liberdade de exercer ou praticar uma forma de 
culto de acordo com os seus princípios religiosos, desde 
que esta liberdade não seja contrária aos deveres de todo 
o povo Tailandês: nem porá em perigo a segurança do Es-
tado, nem será contrária à ordem pública ou à boa moral”.

Durante o processo de redacção da nova Constituição, o 
debate centrou-se novamente no lugar do Budismo e na 
questão de saber se uma cláusula constitucional deveria 
torná-lo “a religião nacional do país”. Já em 1997, 2007 e 
2014, durante a elaboração das Constituições anteriores, 
se tinha falado em promover o Budismo,4 mas desta vez 
surgiu ansiedade entre as minorias religiosas, particular-
mente sobre a secção 67 do novo texto,5 que declara que 
o Estado deve “apoiar e proteger o Budismo e outras re-
ligiões”. O projecto constitucional original estipulava que 
o Estado “deve estabelecer medidas e mecanismos para 
impedir a profanação do Budismo sob qualquer forma e 
encorajar a participação de todos os Budistas na aplica-
ção de tais medidas e mecanismos”.6 No texto adoptado 
já não se trata de defender o Budismo contra toda a “pro-
fanação”, ou impedir que o Budismo seja “minado”, mas 
sim de dar ao Estado a missão positiva de apoiar e prote-
ger o Budismo, “que é a religião seguida pela maioria do 
povo Tailandês há muito tempo”. Em particular, o Estado 
deve “apoiar a educação e [a] divulgação dos princípios 
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dharmicos do Budismo Theravada”.7

Mesmo nesta versão diluída, a secção 67 ainda suscitou 
preocupações entre as minorias religiosas porque não 
se refere à importância da “harmonia religiosa” como as 
Constituições anteriores faziam. Esta tem sido uma ques-
tão importante entre os membros da minoria muçulmana 
da Tailândia. Não surpreendentemente, no referendo de 7 
de Agosto de 2016, as três províncias do sul com maioria 
muçulmana (Yala, Pattani e Narathiwat) votaram em gran-
de parte contra a nova Constituição.8

Durante décadas, uma insurreição étnico-nacionalista 
contra o Estado central tem estado a decorrer nestas pro-
víncias cuja população é 80% muçulmana e culturalmente 
malaia. De facto, uma questão importante que afecta di-
rectamente a liberdade religiosa na Tailândia é a situação 
nesta parte da Tailândia, onde o Governo central é colo-
cado contra a maioria local, que exigiu o reconhecimen-
to das suas características distintivas. O conflito, que re-
começou em 2001, agravou-se desde 2004, reclamando 
cerca de 7.000 vidas, tanto budistas como muçulmanos.9

A questão é saber se Banguecoque aceitará plenamente 
a existência de uma comunidade que não quer ser as-
similada à cultura dominante tailandesa e budista e se 
Banguecoque respeitará os direitos desta comunidade, 
incluindo o direito à liberdade religiosa. Esta minoria rei-
vindica o direito a falar outra língua, um dialecto malaio, 
a praticar outra religião, o Islamismo, e a estar enraizado 
numa cultura diferente, a cultura malaia.

A resposta de Banguecoque, centrada na segurança, 
mostrou os seus limites. Uma força de 60 mil soldados e 
agentes da polícia não foi suficiente para controlar uma 
população de cerca de dois milhões de pessoas, nem 
para deter militantes violentos. Após os assassinatos de 
professores tailandeses e monges budistas, as forças go-
vernamentais retaliaram justificando o uso da violência 
em nome de um estado de emergência nas três provín-
cias.10 A cada episódio de violência no sul do país, circu-
lam pelo reino petições, assinadas por leigos despertados 
pelos sermões de monges budistas extremistas que aler-
tam para a “erradicação futura” do Budismo no sul.11 

Em 2016, as preocupações sobre a secção 67 expressas 
por muçulmanos tailandeses e outras minorias foram ou-
vidas e, a 22 de Agosto de 2016, a junta no poder emitiu 
rapidamente um decreto para “completar” esta secção de 
modo a “evitar actos que ameacem o Budismo e outras 
religiões” (foi criada uma comissão para o fazer), reiteran-

do o tradicional apelo à “harmonia religiosa”. Os Muçul-
manos tailandeses reagiram com algum cepticismo, reco-
nhecendo ao mesmo tempo que o decreto era um gesto 
de boa vontade por parte do regime militar para corrigir a 
situação.12

Apesar da controvérsia relativa à Constituição de 2017, 
o respeito pela liberdade religiosa na Tailândia é, de um 
modo geral, real e sólido. Através do Departamento de 
Assuntos Religiosos do Ministério da Cultura, o Governo 
reconhece cinco grupos religiosos – Budistas, Muçulma-
nos, Hindus, Sikhs e Cristãos – e as organizações reli-
giosas ligadas a estes cinco grupos podem obter certos 
benefícios governamentais, como por exemplo isenções 
fiscais, pedidos acelerados de vistos e subsídios estatais. 
O Estado atribui anualmente 160 milhões de dólares aos 
templos do país em quatro áreas (manutenção de edifí-
cios, educação religiosa, promoção de actividades reli-
giosas e salários dos superiores dos templos budistas). A 
maior parte destes subsídios (148 milhões de dólares) vai 
para o Budismo através da Agência Nacional do Budismo, 
um organismo separado do Departamento de Assuntos 
Religiosos.

Pertencer a um grupo religioso que não está registado 
junto das autoridades não parece ser um obstáculo à 
obtenção de benefícios. Muitas organizações cristãs uti-
lizam a Tailândia como base para as suas operações no 
Sudeste Asiático, uma vez que é relativamente fácil obter 
um visto turístico para entrar no país e realizar actividades 
missionárias sem queixas por parte das autoridades.

A 29 de Dezembro de 2016, a Assembleia Legislativa 
Nacional, um Parlamento de 250 membros totalmente 
nomeado pela junta, aprovou por unanimidade uma al-
teração à Lei Monástica de 1962, que rege a nomeação 
do Patriarca Supremo do Budismo tailandês.13 A alteração 
retirou ao Conselho Supremo da Sanga (o órgão dirigente 
da comunidade monástica) o poder de nomear o patriarca. 
O novo artigo da lei estipula que “o rei nomeia o patriarca 
supremo, e esta escolha é depois confirmada pelo primei-
ro-ministro”.14 Na prática, o rei escolhe o novo patriarca 
supremo a partir de uma lista de nomes fornecida pelo 
primeiro-ministro. A medida foi concebida para assegurar 
que o cargo mais elevado no Budismo tailandês não fosse 
atribuído a um indivíduo específico, com base no antigo 
método de nomeação. O monge de alta patente em ques-
tão, Somdet Chuang, de 91 anos, foi visto pelos militares 
e seus aliados conservadores como demasiado próximo 
do Wat Phra Dhammakaya, um templo financeira e politi-
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camente influente que defende uma versão heterodoxa e 
materialista do Budismo. A 7 de Fevereiro de 2017, outro 
monge, Somdet Phra Maha Munivong, de 90 anos, foi no-
meado pelo rei como o chefe do Budismo tailandês.15

O antigo superior do Templo Wat Phra Dhammakaya, Aba-
de Dhammachayo, era suspeito de más práticas financei-
ras e de branqueamento de capitais. A fim de o prender, 
a junta militar mobilizou cerca de 4.000 agentes policiais 
e centenas de soldados durante três semanas, de mea-
dos de Fevereiro a 10 de Março de 2017, para atravessar 
o imenso complexo do templo budista, que abrange 320 
hectares a norte de Banguecoque. A junta despojou os 
principais funcionários do templo das suas funções cleri-
cais.16 Até hoje, Dhammachayo nunca foi encontrado e o 
seu desaparecimento permanece um mistério. O regime 
militar gostaria de colocar o Templo Dhammakaya sob o 
seu próprio controlo, porque os generais no poder estão 
convencidos de que este tem laços estreitos com o clã 
político do antigo primeiro-ministro Thaksin Shinawatra.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Janeiro de 2020, negociadores de paz do Governo e 
representantes da Frente Revolucionária Nacional (Bari-
san Revolusi Nasional, BRN), um movimento separatista 
islâmico, reuniram-se na esperança de encontrar uma so-
lução pacífica para o conflito em curso nas províncias ao 
sul da fronteira. Na reunião, tanto o BRN como os funcio-
nários tailandeses discutiram o seu objectivo comum de 
resolver o conflito através do processo de paz, reforçando 
o seu compromisso com os termos de referência que ti-
nham definido anteriormente.17

De acordo com a ONG Deep South Watch,18 só no mês 
de Agosto de 2020 ocorreu um total de 29 incidentes 
violentos, com 10 mortos e oito feridos. Desde o início 
da insurreição no sul do país, de 2004 a 2020, 7.162 
pessoas morreram e 13.348 ficaram feridas. Apesar das 
conversações de paz iniciais em Janeiro, não se vislumbra 
actualmente nenhum cessar-fogo ou solução negociada.

Em Abril de 2020, o BRN anunciou um cessar-fogo uni-
lateral para combater a propagação da COVID-19. Numa 
declaração, afirmou que iria tomar “medidas para cessar 
todas as actividades com o objectivo de proporcionar 
acesso humanitário, tendo em conta que o principal inimi-
go da raça humana neste momento é a COVID-19”.19 Os 
militares não retribuíram a promessa de cessar-fogo por-
que encaram a violência no sul como uma questão de lei 

e ordem que necessita de maior policiamento e não como 
um conflito civil enraizado em queixas legítimas. Como 
consequência, os confrontos violentos entre os militares 
e o BRN continuaram, embora o número de baixas men-
sais tenha diminuído nos últimos meses. A violência en-
tre os insurgentes e o Governo tailandês tem afectado as 
pessoas em todas as comunidades do sul, uma vez que 
os insurgentes tendem a visar os budistas tailandeses, 
enquanto as forças de segurança tailandesas conduzem 
rusgas e infligem tratamento brutal (incluindo tortura) a 
militantes suspeitos em operações de contra-insurgên-
cia.20 

Uma questão particular que tem afectado o direito à li-
berdade religiosa dos grupos religiosos minoritários é o 
destino das comunidades perseguidas que têm procurado 
refúgio na Tailândia. Estas comunidades incluem cristãos 
do Paquistão e membros do Falun Gong da China.

Tirando partido do acesso relativamente fácil à Tailândia, 
milhares de cristãos paquistaneses solicitaram o estatuto 
de refugiados no país. No entanto, o Governo tailandês 
não é signatário da Convenção Relativa ao Estatuto dos 
Refugiados de 1951, pelo que não tem um processo for-
mal para os refugiados que procuram asilo. Em vez disso, 
as autoridades detiveram os requerentes de asilo e colo-
caram-nos em centros de detenção. Há alegações credí-
veis de que os direitos dos detidos não são plenamente 
respeitados nestas instalações. Aos detidos são dadas 
apenas quatro horas por semana fora das suas celas, que 
podem estar abarrotadas com 100 pessoas.21

Por norma, as autoridades não reconhecem os Cristãos 
paquistaneses como refugiados que fugiram da discri-
minação e perseguição na sua terra natal, merecendo 
protecção legal. Em geral, as autoridades policiais locais 
consideram estes e outros requerentes de asilo como imi-
grantes ilegais.22 Em Julho de 2019, por exemplo, as auto-
ridades tailandesas prenderam 51 cristãos paquistaneses 
requerentes de asilo em Banguecoque. O incidente sus-
citou receios entre os Cristãos paquistaneses na cidade 
de Banguecoque de que o Governo tailandês estivesse a 
planear novas medidas repressivas contra a imigração de 
pessoas que permanecem ilegalmente no país, incluindo 
os requerentes de asilo sem o estatuto de refugiado ade-
quado. Os Cristãos paquistaneses, juntamente com os 
membros de outras minorias perseguidas de outros paí-
ses, são rotineiramente presos e detidos em condições 
semelhantes às de uma prisão. Para evitar centros de 
detenção, os cristãos paquistaneses requerentes de asilo 
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passam o seu tempo a esconder-se das autoridades em 
pequenos apartamentos de renda baixa. Dizem que não 
voltarão ou não poderão regressar ao Paquistão devido 
à perseguição que enfrentariam como consequência das 
suas crenças religiosas.23 Num outro incidente, em De-
zembro de 2019, as autoridades de imigração tailandesas 
detiveram cerca de 36 requerentes de asilo numa rusga 
matinal aos apartamentos de Banguecoque.24

Os refugiados vietnamitas também temem a deportação. 
Muitos deles são católicos que fugiram para a Tailândia 
devido à repressão religiosa no seu próprio país. Em No-
vembro de 2018, mais de 180 refugiados Montagnard do 
Vietname foram detidos, muitos dos quais eram cristãos. 
Embora alguns tenham conseguido obter o estatuto de 
refugiados, vários deles ainda estão detidos.25 Alguns dos 
refugiados correram o risco de serem deportados para ve-
rem o Papa Francisco durante a sua visita à Tailândia nos 
dias 20-23 de Novembro de 2019.26 

O caso de uma mulher saudita de 18 anos chamada 
Rahaf Mohammed Al-Qun despertou a atenção da comu-
nicação social em todo o mundo. As autoridades tailande-
sas detiveram Al-Qunun no aeroporto de Banguecoque, 
em Janeiro de 2019, enquanto ela se dirigia do Kuwait 
para a Austrália. A sua intenção era pedir asilo na Austrá-
lia a fim de escapar à sua família que ameaçara matá-la 
por ter deixado o Islamismo. Al-Qunun apelou à ajuda nas 
plataformas das redes sociais, conseguindo obter aten-
ção internacional. O Canadá concedeu-lhe asilo mais 
tarde. Como consequência da atenção internacional e do 
protesto gerado por este incidente, o Governo tailandês 
prometeu abordar a questão da detenção por tempo in-
determinado e da deportação dos requerentes de asilo. O 
chefe da polícia de imigração Surachate Hakparn anun-
ciou uma revisão da política de detenção do país, refe-
rindo que ninguém seria deportado “involuntariamente”.27

Em 2020, a Tailândia celebrou o 142.º aniversário do Édito 
de Tolerância Religiosa. Para assinalar a ocasião, o em-
baixador dos Estados Unidos na Tailândia, Michael Geor-
ge DeSombre, organizou uma mesa redonda no dia 30 de 
Setembro de 2020, com aproximadamente 15 líderes de 
várias áreas. Segundo o Embaixador DeSombre, o Édito, 
anunciado pela primeira vez pelo rei Chulalongkorn em 
1878, declarava “que quem quiser abraçar qualquer reli-
gião, depois de ver que é verdadeira e apropriada, pode 
fazê-lo sem qualquer restrição, e que a responsabilidade 
recai sobre o indivíduo”. O Embaixador acrescentou que 
“esta poderosa ideia foi incluída em todas as Constitui-

ções subsequentes da Tailândia”.28 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O regime militar e os recentes protestos apelando a uma 
reforma política sistemática não afectaram a liberdade 
religiosa na Tailândia, que provavelmente se manterá ro-
busta num futuro próximo. Contudo, a situação no sul da 
Tailândia permanece volátil e a crise não está resolvida. 
É de esperar que a violência relacionada com a religião e 
o terrorismo islamista com motivações religiosas que visa 
os não muçulmanos, particularmente a maioria budista, 
continue.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Taiwan, oficialmente conhecida como República da China, goza 
de um grau de liberdade religiosa superior ao da República 
Popular da China. A democratização das suas instituições 
governamentais e da vida política durante a presidência (1988-
2000) de Lee Teng-hui, um presbiteriano, conduziu a uma 
verdadeira liberdade religiosa.1

A liberdade religiosa está consagrada na Constituição, que 
defende a liberdade de culto e a igualdade de tratamento de todas 
as religiões. Todas as actividades religiosas são consideradas 
legais desde que não interfiram com as liberdades fundamentais 
e não comprometam o bem-estar público e a ordem social.2 Tanto 
a Constituição como a lei taiwanesa garantem a plena liberdade 
religiosa, o que é geralmente defendido pelas autoridades e 
respeitado na sociedade.

Embora não tenham sido relatadas tensões religiosas entre 
grupos ou organizações religiosas, as leis laborais de Taiwan 
têm tido impacto na prática religiosa. A legislação existente não 
aborda as questões dos trabalhadores migrantes (que vêm 
principalmente das Filipinas e da Indonésia) e o seu direito de 
cumprir as suas práticas religiosas, assistir aos cultos e celebrar 
as festas religiosas.3 A ausência de garantias ou protecções 

legais deixa muitos trabalhadores migrantes vulneráveis a 
potenciais abusos no seu local de trabalho. 

Taiwan acolhe muitas religiões dinâmicas, incluindo o Budismo, 
o Taoísmo e o Cristianismo. O movimento Falun Gong 
também encontrou um lugar em Taiwan onde o seu sucesso 
é um indicador importante do respeito do país pela liberdade 
religiosa. A popularidade do Falun Gong na China Continental 
na década de 90 assustou as autoridades chinesas e levou a 
uma extrema repressão. O Falun Gong foi banido e milhares 
dos seus seguidores foram presos, torturados e executados.4 
Pelo contrário, em Taiwan, a sociedade local do Falun Gong 
registou um crescimento significativo e tentou informar os turistas 
chineses sobre o seu movimento e a repressão que sofreu na 
China Continental.5

Recentemente, as autoridades de Taiwan melhoraram as 
liberdades religiosas desfrutadas pelos Muçulmanos, construindo 
salas de oração em estações de comboios, bibliotecas e locais 
turísticos. As autoridades também realizaram celebrações do Eid 
al-Fitr e aumentaram “o número de restaurantes e hotéis” que 
“satisfazem as necessidades alimentares dos Muçulmanos”.6 
Estes esforços são uma forte indicação do compromisso do 
Governo com a liberdade religiosa para todos os cidadãos e 
residentes do país.



767Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

RELIGIÃO

TA
IW

AN

TAIWAN

Área

36,000 Km2

PIB per capita

18,009 US$

População

23,817,905
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
N.D.

Cristãos

26.7%
Budistas

12.8%
Daoístas

6.1%Outras
0.9%

Novas religiões
6.8%

Agnóstico
4.3%

Religiões tradicionais 
chinesas

42.4%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021
INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período em análise, não se verificaram incidentes ou 
desenvolvimentos significativos no que diz respeito ao estado 
da liberdade religiosa em Taiwan. Pelo seu lado, o Governo 
tem vindo a apoiar cada vez mais os esforços para promover a 
liberdade religiosa a nível global. 

Numa reunião com o Papa Francisco em Outubro de 2018, 
o vice-presidente Chen Chien-jen declarou: “Como farol da 
liberdade religiosa e da tolerância, Taiwan está empenhado 
em reforçar ainda mais os laços com a Santa Sé através de 
iniciativas substantivas que abrangem a democracia, a liberdade 
religiosa e os direitos humanos”.7

Ainda mais significativo, em resposta a iniciativas semelhantes 
noutros países, em Março de 2019 o presidente Tsai Ing-wen 
nomeou Pusin Tali, presidente do Colégio Teológico e Seminário 
Yu-Shan, como o primeiro embaixador geral da liberdade religio-
sa do país. De acordo com a declaração oficial do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros de Taiwan, “o Embaixador Tali será en-
carregado de representar o Governo de Taiwan no trabalho com 
países e grupos cívicos do mundo inteiro para reforçar os laços 
internacionais e a cooperação em prol da liberdade religiosa”.8 

Nesse mesmo mês, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de 
Taiwan juntou-se ao Departamento de Estado norte-americano 
no patrocínio de um diálogo da sociedade civil sobre a garantia 
da liberdade religiosa na região do Indo-Pacífico. O evento rea-
lizou-se em Taipé com cerca de 80 participantes de mais de 10 
países e incluiu discussões sobre como promover a liberdade 
religiosa na região do Indo-Pacífico.9

A 21 de Janeiro de 2020, a presidente de Taiwan Tsai Ing-wen 
apelou ao Papa Francisco numa carta na qual descreveu a 
“agressão e perseguição da religião na China como ‘obstáculos 
à paz’”, e detalhou “os ‘abusos de poder’ do regime comunista”.10 
A carta da presidente prossegue destacando o tratamento dado 
pela China aos manifestantes de Hong Kong e “a perseguição 
dos crentes que procuram seguir a sua consciência”.11 Os esfor-
ços da presidente Tsai para promover a paz e o diálogo aberto 
e a sua rejeição da “exclusão e manipulação” dos grupos religio-
sos são mais uma indicação dos objectivos políticos e geopolíti-
cos de Taiwan, e dos seus compromissos para com a liberdade 
religiosa.12

O Departamento de Estado norte-americano excluiu Taiwan da 
sua Aliança para a Liberdade Religiosa de 27 países.13 Pequim 
foi responsável por exercer “pressão sobre vários países envol-
vidos […] para garantir que Taiwan não fosse incluído”. Apesar 
da exclusão da plena adesão, Taiwan foi convidado a juntar-se 
à Aliança liderada pelos EUA como observador.14 A razão pela 
qual Taiwan foi excluído da adesão formal à Aliança continua a 
não ser clara.15

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Dada a trajectória encorajadora de Taiwan para uma maior de-
mocratização e respeito pelos direitos dos seus cidadãos, as 
perspectivas globais para a liberdade religiosa nos próximos 
anos são positivas. Além disso, o país parece pronto a exercer 
uma maior influência internacional num futuro próximo, tanto 
através do seu próprio exemplo como através da sua recente 
criação do cargo de embaixador da liberdade religiosa e da sua 
adopção formal da liberdade religiosa como uma prioridade de 
política externa.

TAIWAN
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Tajiquistão reconhece o direito à liber-
dade religiosa (artigo 26.º).1 No entanto, uma lei de 2009 
restringe a liberdade de consciência ao criminalizar a acti-
vidade religiosa não registada, a educação religiosa priva-
da e a proselitismo. Como consequência, o contexto legal 
da liberdade religiosa deteriorou-se consideravelmente.2

Ao abrigo desta lei, é concedido à escola de jurisprudên-
cia de Anafi um “estatuto especial”, mas são impostos li-
mites específicos ao número, dimensão e localização das 
mesquitas. A legislação também confere ao Estado o po-
der de nomear imãs e controlar o conteúdo dos sermões, 
bem como de censurar publicações religiosas e literatura 
religiosa importada.3 Foram introduzidos mais obstáculos 
legais ao exercício da liberdade religiosa com uma lei de 
2011 sobre responsabilidade parental que proibiu os me-
nores de 18 anos de participarem em actividades religio-
sas organizadas, excepto funerais.4

Em Julho de 2019, a Câmara Alta do Parlamento do Taji-
quistão alterou a lei do censo, introduzindo uma pergunta 
sobre a filiação religiosa.5

Em Janeiro de 2020, na sequência de alterações ao Có-

digo Administrativo, as penas por participação e financia-
mento de associações públicas ou religiosas ilegais foram 
aumentadas, com multas quadruplicadas, que podem 
aumentar 14 vezes se as pessoas estiverem envolvidas 
neste tipo de actividades.6

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
As comunidades cristãs tradicionais operam sem dema-
siada interferência do Estado. A Igreja Católica tem cerca 
de 100 membros, em duas paróquias, em Dushanbe e em 
Qurǧonteppa. Para além de prestar cuidados pastorais, a 
Igreja realiza projectos através da Cáritas com o objectivo 
de ajudar os mais desfavorecidos.7 

O mesmo não se pode dizer das comunidades não tra-
dicionais, que são activas na evangelização e vivem sob 
constante pressão das autoridades. Isto é particularmente 
verdade para as Testemunhas de Jeová, que foram proi-
bidas em 2007. Em Dushanbe e Khujand, cerca de 40 
membros da comunidade foram detidos entre Outubro de 
2018 e Março de 2019 e interrogados até 14 horas.8

Uma das testemunhas de Jeová detida em Khujand foi 
Shamil Khakimov. Após cinco meses de detenção, o ho-
mem de 68 anos foi condenado em Setembro de 2019 por 
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TAJIQUISTÃO
incitar ao ódio religioso, com base na análise dos textos 
religiosos encontrados no seu apartamento. Foi condena-
do a sete anos e meio de prisão, a cumprir numa prisão 
de segurança máxima, pena confirmada em recurso.9

Jovidon Bobojonov, outra testemunha de Jeová, foi con-
denado a dois anos de prisão em Abril de 2020 por se 
recusar a cumprir o serviço militar. Em Outubro de 2019, 
foi obrigado a prestar juramento de fidelidade e, por se 
recusar a usar uniforme, foi violentamente atacado por 
outros soldados seus colegas.10

O apertado controlo da distribuição de literatura religiosa 
levou ao confisco de 5.000 calendários cristãos em De-
zembro de 2018, apreendidos no aeroporto internacional 
de Dushanbe e posteriormente queimados porque conti-
nham “propaganda de uma religião estrangeira”. A Igreja 
Baptista que fez a encomenda foi multada em 4.000 so-
moni (cerca de 295 euros, ou um salário médio de quatro 
meses no Tajiquistão).11 Entre Agosto de 2019 e Janeiro 
de 2020, os líderes de quatro igrejas protestantes foram 
multados entre 7.000 a 11.000 somoni (515 a 810 euros) 
por tentarem traduzir a Bíblia para tajique moderno.12

O Governo tem mantido um controlo rigoroso sobre o 
clero muçulmano e as práticas islâmicas. Continua em 
vigor um édito publicado pelo Conselho Ulema que proí-
be as mulheres de rezarem nas mesquitas sunitas anafi. 
Cerca de 2.000 mesquitas foram encerradas nos últimos 
três anos. Em 2018, o Governo encerrou 56 mesquitas 
em Isfara e 67 no distrito de Gafurov.13 Em 2019, a única 
madrassa da região de Khovalinsk foi transformada numa 
escola de música14 e a grande mesquita de Nuri Islom tor-
nou-se um cinema.15

Contudo, no que representaria uma reviravolta, uma co-
missão criada em Fevereiro de 2019 para avaliar a pos-
sível reabertura das mesquitas, indicou que cerca de 594 
poderiam retomar as suas actividades.16

Homens de barba e mulheres com hijabs continuam a 
levantar suspeitas. Embora estes sinais de devoção is-
lâmica não sejam expressamente proibidos, continuam 
a ser fortemente desencorajados. Em Janeiro de 2019, 
por exemplo, alguns funcionários governamentais recu-
saram-se a emitir passaportes a candidatos com barba.17 
Em Dezembro, uma mulher muçulmana, Nilufar Rajabo-
va, foi insultada e ameaçada numa esquadra da polícia 
em Dushanbe porque ela e outras 20 mulheres usavam 
hijabs. Rajabova foi multada em 45 euros por vandalis-
mo.18

Uma série de grandes ataques terroristas, reivindicados 
ou ligados ao grupo do autoproclamado Estado Islâmi-
co, como por exemplo o assassinato de quatro ciclistas 
estrangeiros e dois violentos motins em prisões,19 deram 
ao Governo mais argumentos para justificar a tomada 
de medidas coercivas contra formas de Islamismo não 
autorizadas pelo Estado, em nome da segurança nacional 
e da luta contra o terrorismo. Dezenas de pessoas foram 
detidas entre 2018 e 2019 por suspeita de estarem liga-
das a grupos extremistas, apesar de referirem que o que 
estavam a fazer era simplesmente discordar das políticas 
do presidente. 

Ao falar perante o Parlamento em Março de 2020, o pro-
curador chefe Tajik Yusuf Rahmon disse que 154 alega-
dos membros dos Irmãos Muçulmanos tinham sido pre-
sos no ano anterior, incluindo cerca de 20 professores 
universitários.20

Durante o mesmo período, foram iniciados processos-
-crime contra 314 pessoas suspeitas de serem membros 
daquele grupo.21 Em Abril de 2020, Daler Sharipov, um 
jornalista que criticou frequentemente as políticas do Go-
verno de direitos humanos e liberdade religiosa foi con-
denado a um ano de prisão por incitar ao ódio religioso.22

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O Tajiquistão, o país mais pobre da Ásia Central, tem sido 
dominado pelo presidente Emomali Rahmon desde 1992, 
no meio de uma generalizada falta de respeito pelas liber-
dades civis, incluindo a liberdade religiosa. Desde 2016, 
o Tajiquistão tem sido designado “País Particularmente 
Preocupante” ao abrigo da Lei da Liberdade Religiosa 
Internacional dos EUA.23 Com o actual nível de controlo 
exercido sobre quase todas as expressões de religiosida-
de, não se espera que o respeito pela liberdade religiosa 
melhore a curto prazo para as religiões consideradas 
«não tradicionais».
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da República Unida da Tanzânia data de 
1977. Foi alterada várias vezes e em 2014 iniciou-se um 
processo de consulta a nível nacional a fim de explorar 
a sua revisão. Em 2020, este processo estava ainda em 
suspenso e, por conseguinte, o documento de 1977 con-
tinua em vigor.

O artigo 19.º dessa Constituição afirma que “cada pessoa 
tem direito à liberdade de pensamento ou consciência, 
crença ou fé, e à escolha em termos de religião, incluin-
do a liberdade para alterar a sua fé ou religião”.1 O do-
cumento também defende os princípios de igualdade e 
não discriminação em relação à religião (artigo 13.º, n.º 
5), e proíbe os partidos políticos que visem “promover ou 
apoiar os interesses de [...] qualquer fé ou grupo religioso” 
(artigo 20.º, n.º 2, alínea a, i).

A nova Constituição em esboço contém outras especifi-
cidades sobre a extensão e os limites do direito à liber-
dade religiosa. Em particular, o novo artigo 40.º contém 
disposições detalhadas para proteger o direito à liberdade 
de consciência e fé, o direito a celebrar e propagar livre-
mente a sua religião, desde que não se infrinja a lei do 

país, o direito de organização das comunidades religiosas 
independentemente das competências do Governo. Ao 
mesmo tempo, a liberdade de culto é regulamentada pela 
lei e não pode ser usada para perturbar a paz, propagar 
o ódio ou a agitação social. A religião também não pode 
ser usada para promover hostilidade ou divisão entre os 
cidadãos.2 O artigo 209.º (n.º 2, alínea d, iii) diz também 
que as eleições devem ser livres de “pronunciamentos 
que indiquem tribalismo, provincialismo, preconceitos reli-
giosos”,3 entre outras coisas.4

A Constituição de Zanzibar5 – que desde 1964 faz parte 
da República Unida da Tanzânia, mas que é autónoma, 
tendo o seu próprio presidente e Parlamento – contém as 
mesmas garantias de liberdade religiosa que a versão da 
Constituição da Tanzânia ainda em vigor.

Todas as organizações religiosas são obrigadas a re-
gistar-se junto do Ministério do Interior na Tanzânia e no 
Registo Civil Geral em Zanzibar.6 Para o registo são ne-
cessários os nomes de, pelo menos, 10 membros, junta-
mente com os estatutos, currículos dos líderes e uma car-
ta de recomendação do prefeito do seu distrito de origem. 
Além disso, as organizações muçulmanas são obrigadas 
a apresentar provas de autorização do Conselho Muçul-
mano Nacional da Tanzânia (Bakwata), ou uma autoriza-
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TANZÂNIA
ção semelhante do mufti local caso estejam sediadas em 
Zanzibar.

O Governo de Zanzibar nomeia um mufti, um jurista pro-
fissional que interpreta a sharia (lei islâmica), para su-
pervisionar as organizações muçulmanas. Alguns muçul-
manos argumentaram que esta prática representa uma 
interferência governamental excessiva. Na Tanzânia, a 
Bakwata escolhe o mufti.7 

A 27 de Junho de 2019, a Assembleia Nacional da Tan-
zânia adoptou o chamado Projecto de Lei Escrita, que 
consiste numa série de alterações às leis existentes re-
lativas a organizações não governamentais, empresas e 
sociedades (entre outras).8 Estas alterações foram criti-
cadas por introduzirem “restrições generalizadas aos já 
precários direitos humanos do país”.9 Segundo a Amnistia 
Internacional, o projecto de lei “restringiria os direitos à 
liberdade de expressão e de reunião e associação pací-
fica, incluindo a imposição de restrições inadmissíveis às 
organizações da sociedade civil e o reforço da censura”.10

A nova legislação daria ao Governo amplos poderes para 
avaliar, investigar e suspender as organizações da so-
ciedade civil. Segundo Jebra Kambole, uma jurista tan-
zaniana citada pela Deutsche Welle, “o conservador do 
registo pode recusar-se a registar algumas instituições 
como igrejas, mesquitas ou empresas sem dar qualquer 
razão válida”. O Governo declarou que estas novas leis 
estavam apenas a preencher uma lacuna na legislação 
existente para controlar as empresas e organizações da 
sociedade civil e que os países vizinhos tinham regula-
mentos semelhantes.11

Um ano mais tarde, em Junho de 2020, os legisladores 
tanzanianos aprovaram a Lei Escrita (Lei de Alterações 
Diversas) n.º 3 de 2020, que os críticos vêem como uma 
ameaça à autonomia dos grupos da sociedade civil.12 En-
tre outros, afirmam que ela suprime os litígios de interes-
se público e concede imunidade aos altos funcionários 
dos ramos executivo, legislativo e judicial do Governo.13

O ensino da religião nas escolas públicas é permitido, mas 
apenas como disciplina extracurricular. As aulas devem 
ser aprovadas pela direcção da escola ou pelas associa-
ções de professores e pelos pais, e são disponibilizadas 
sem custos pelos pais ou outros voluntários.14 As escolas 
e universidades religiosas são legais, e existem muitas, 
sejam elas cristãs (tanto católicas como protestantes) ou 
islâmicas. As organizações cristãs são obrigadas a apre-
sentar-se no Ministério do Interior com uma carta de acre-

ditação da hierarquia da sua própria denominação.

As festividades religiosas nacionais reconhecidas incluem 
as festas cristãs de Sexta-feira Santa, Segunda-feira de 
Páscoa e dia de Natal, e as festas muçulmanas do Mau-
lid, Eid al-Fitr e Eid al-Adha.15

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A Tanzânia tem uma longa tradição de coexistência pacífi-
ca entre diferentes confissões religiosas, particularmente 
entre Cristãos e Muçulmanos, e a liberdade religiosa é em 
geral respeitada. A religião não é geralmente vista como 
um factor de desunião e os conflitos e tensões sociais 
durante o período em análise são tipicamente entendidos 
como sendo causados por disputas entre partidos políti-
cos e não entre religiões.16 No entanto, alguns incidentes 
afectaram a comunidade cristã em Zanzibar, uma região 
dominada por muçulmanos. 

Em Maio de 2018, o Bispo Daniel Kwileba Kwiyeya da 
Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa (PEFA) e a 
sua filha foram presos enquanto ele pregava. Foram li-
bertados no dia seguinte, mas o incidente foi seguido de 
uma ordem de encerramento da sua igreja. Isto resultou 
de queixas de clérigos muçulmanos locais de que os cul-
tos cristãos eram demasiado barulhentos.17

Mais tarde nesse ano, as Assembleias Pentecostais de 
Deus encontraram-se em desacordo com os muçulmanos 
locais por causa do seu desejo de construir uma igreja. 
Desde 2004 que as Assembleias tinha tentado assegurar 
o seu próprio local de culto, mas a última tentativa tinha 
sido frustrada por um tribunal em 2017.18 Numa entrevista 
em Setembro de 2018, o Reverendo Amos Kanula (líder 
das Assembleias Pentecostais de Deus em Zanzibar) dis-
se: “A nossa liberdade de culto foi violada por muçulma-
nos que têm uma vantagem no sistema judicial de Zan-
zibar”.19 O clérigo também relatou ameaças contra a sua 
comunidade por parte de alguns muçulmanos por terem 
recorrido da decisão do tribunal. 

A 4 de Novembro de 2018, o presidente John Magufuli, 
líderes da Igreja e dignitários reuniram-se com milhares 
de cristãos para celebrar o 150.º aniversário da fé católica 
na Tanzânia.20

Em Fevereiro de 2019, a polícia prendeu Pius Luhende, 
director executivo do conselho municipal de Itigi, e dois 
guardas-florestais, sob a acusação de dispararem e ma-
tarem um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
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Alegadamente, os três homens tinham ido à igreja adven-
tista em Singida para cobrar impostos quando, segundo 
os membros da congregação, após o serviço, os três acu-
sados envolveram-se em confrontos físicos com alguns 
fiéis da igreja no exterior do edifício antes de matarem a 
vítima.21

Para além destes casos, nenhum outro incidente grave foi 
relatado em relação à liberdade religiosa durante o perío-
do em análise. De facto, ao contrário dos anos anteriores, 
não foram relatados ataques graves por parte de islamis-
tas radicais contra alvos cristãos. Contudo, os cristãos na 
Tanzânia, e em menor grau os Muçulmanos, têm estado 
cada vez mais preocupados com a crescente violência 
islamista interna e na região da África Oriental. 

A confirmação destes receios ocorreu em finais de 2020, 
quando as autoridades tanzanianas declararam, a 23 de 
Outubro de 2020, que aproximadamente 300 islamistas 
moçambicanos filiados no autoproclamado Estado islâmi-
co atacaram Kitaya, uma aldeia fronteiriça na região de 
Mtwara dentro da Tanzânia.22 Para fazer face à ameaça, 
a Tanzânia juntou-se ao seu vizinho do sul, Moçambique, 
para patrulhar conjuntamente a fronteira comum. Uma in-
surreição islâmica tem vindo a assolar a antiga colónia 
portuguesa desde 2017.23

Apesar da pandemia do coronavírus, as igrejas permane-
ceram abertas, mas tiveram de limitar os seus serviços e 
reduzir a sua capacidade a fim de cumprir as medidas de 
distanciamento social. A maior parte do trabalho missio-
nário, porém, parou.24 A fim de respeitar as medidas de 
distanciamento social, o gabinete de catequese da Con-
ferência Episcopal da Tanzânia lançou um programa de 
catequese para crianças através da rádio.25 Em Abril de 
2020, o presidente Magufuli, que é católico, apelou a uma 
oração de três dias após o surto da pandemia.26 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Em geral, a longa tradição de respeito pela liberdade 
religiosa na Tanzânia continua. No entanto, subsistem 
preocupações quanto ao respeito pelos princípios de-
mocráticos e ao impacto final sobre os direitos humanos. 
Observadores locais e internacionais afirmam que a ree-
leição de Outubro de 2020 do presidente John Magufuli 
foi deficiente e fraudulenta.27

Em Julho de 2020, especialistas das Nações Unidas cri-
ticaram a repressão contra a oposição e a dissidência, 

exortando o Governo a “abandonar imediatamente as me-
didas legislativas e outras medidas que reduzam ainda 
mais o espaço cívico”.28 Em Fevereiro de 2018,29 a Igreja 
Católica da Tanzânia já tinha apelado ao respeito pelo Es-
tado de direito e denunciado “violações da Constituição e 
das leis nacionais”.

Existem algumas preocupações sobre as restrições à 
liberdade religiosa para a comunidade cristã na ilha de 
Zanzibar, mas resta saber se a situação se agrava.

Relativamente à violência islamista radical, a situação 
tinha melhorado até à recente incursão proveniente da 
província de Cabo Delgado (que faz fronteira com a Tan-
zânia), onde uma insurreição islamista que começou em 
2017 se intensificou em 2020. As perspectivas para a 
liberdade religiosa permanecem estáveis.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança 
da ONU e o Tribunal Internacional de Justiça consideram 
que os Territórios Palestinianos estão sob ocupação is-
raelita.1 Em Junho de 1967, os territórios surgiram quando 
Israel tomou áreas da Jordânia e Egipto, incluindo Jerusa-
lém Oriental, a Cisjordânia e Gaza. Em 1993, no decorrer 
do chamado processo de Oslo, Israel e a Organização 
de Libertação da Palestina (OLP) reconheceram-se for-
malmente uma à outra. Um ano mais tarde, a Autoridade 
Palestiniana foi estabelecida como instituição de autogo-
verno palestiniano em certas áreas da Cisjordânia e de 
Gaza, mas não em Jerusalém Oriental, que Israel consi-
dera como fazendo parte integrante da sua capital e onde 
a Autoridade Palestiniana não tem qualquer autoridade.
Várias negociações bilaterais entre israelitas e palestinia-
nos para efectivar a existência de dois estados lado a lado 
não foram bem-sucedidas. Em 2005, Israel retirou-se de 
Gaza, mas continuou a controlar o acesso a esta faixa. 
Em 2007, o Hamas assumiu o poder em Gaza. Desde 
então, várias guerras foram combatidas entre Israel e o 
Hamas. A partir daqui os Territórios Palestinianos estão 
divididos entre o Governo reconhecido internacionalmen-

te em Ramallah e o Hamas em Gaza. Em Novembro de 
2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconhe-
ceu a Palestina como estado observador não membro.2 
A Palestina é actualmente reconhecida por 139 estados, 
entre os quais a Santa Sé.3 Em 2015, a Santa Sé e o Esta-
do da Palestina assinaram um Acordo Global,4 que entrou 
em pleno vigor em Janeiro de 2016. O tratado aborda as-
pectos essenciais da vida e da actividade da Igreja Cató-
lica na Palestina, incluindo o direito da Igreja a actuar em 
território palestiniano, e dos Cristãos a praticarem a sua fé 
e a participarem plenamente na sociedade.
Os Palestinianos são maioritariamente muçulmanos su-
nitas, mas existe uma comunidade cristã autóctone de 
cerca de 50 mil membros (incluindo Jerusalém Oriental) e 
uma minúscula comunidade samaritana de cerca de 400 
membros que vivem perto de Nablus. Cerca de 500 mil 
colonos judeus vivem nos Territórios Palestinianos e em 
Jerusalém Oriental, em colónias consideradas ilegais ao 
abrigo do direito internacional.
A Palestina não tem uma Constituição permanente, mas 
a Lei Básica palestiniana funciona como uma carta cons-
titucional temporária.5 O artigo 4.º declara: “O Islamismo 
é a religião oficial na Palestina. O respeito pela santidade 
de todas as outras religiões divinas deve ser mantido. Os 
princípios da sharia islâmica serão a principal fonte de le-
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TERRITÓRIOS PALESTINIANOS
gislação”. De acordo com o artigo 9.º, “os Palestinianos 
são iguais perante a lei e o poder judicial, sem distinção 
baseada na raça, sexo, cor, religião, opiniões políticas ou 
deficiência”. O artigo 18.º estipula: “A liberdade de crença, 
de culto e o desempenho de funções religiosas são ga-
rantidos, desde que a ordem pública ou a moral pública 
não sejam violadas”. O artigo 101.º diz que os assuntos 
e o estatuto pessoal da sharia estão sob a jurisdição da 
sharia e dos tribunais religiosos, de acordo com a lei.
Legalmente, a conversão do Islamismo não é 
explicitamente proibida, mas na prática não ocorre devido 
a uma forte pressão social. A proselitismo é proibido.
Nos termos de um decreto presidencial de 2017, os res-
ponsáveis de vários conselhos municipais – Ramallah, 
Belém, Beit Jala e outros sete – devem ser cristãos 
palestinianos mesmo que os Cristãos não sejam a maio-
ria nessas cidades.6 Outro decreto presidencial de 2005 
atribui seis lugares aos cristãos no Conselho Legislativo 
palestiniano de 132 membros.7 O presidente palestiniano, 
Mahmoud Abbas, tem ministros e conselheiros cristãos. 
Os Cristãos estão também representados no serviço ex-
terno da Autoridade Palestiniana e na administração in-
terna.
Um decreto presidencial de 2008 reconhece oficialmen-
te 13 Igrejas. Estas incluem as Igrejas Católica Romana, 
Ortodoxa Grega e Apostólica Arménia. Os tribunais ecle-
siásticos decidem sobre questões de estatuto pessoal, in-
cluindo casamento, divórcio e herança, de acordo com as 
leis da Igreja. Outras Igrejas, na sua maioria evangélicas, 
não estão oficialmente registadas, mas podem funcionar 
livremente. No entanto, não têm os mesmos direitos quan-
do se trata de questões de estatuto pessoal. Em 2019, o 
Conselho das Igrejas Evangélicas Locais da Palestina ob-
teve o reconhecimento legal.8 

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Julho de 2018, ao falar na Grande Mesquita Omari na 
cidade de Gaza, Fathi Hammad, um funcionário do ga-
binete político do Hamas, apelou aos Muçulmanos para 
matarem “judeus sionistas” onde quer que os encontras-
sem. “Ó muçulmanos, onde quer que encontrem um judeu 
sionista, devem matá-lo, porque isso é uma expressão da 
vossa solidariedade para com a Mesquita al-Aqsa e uma 
expressão da vossa solidariedade para com... a vossa Je-
rusalém, a vossa Palestina e... o vosso povo”.9

Em Outubro de 2018, as forças israelitas prenderam dois 
palestinianos suspeitos de atirar uma bomba caseira ao 
Túmulo de Raquel, conhecido em árabe como Mesquita 

Bilal bin Rabah, perto de Belém. Embora situado em terri-
tório palestiniano, o local está isolado do resto da Cisjor-
dânia pela barreira de separação de Israel.10 O santuário 
é sagrado para Judeus, Cristãos e Muçulmanos.
De acordo com a ONG Middle Eastern Concern, desde 
2018 que Israel restringiu os vistos de Natal para cristãos 
de Gaza aos candidatos com mais de 55 anos de idade, 
reduzindo assim consideravelmente o número de pes-
soas elegíveis para um visto.11 
Haya Bannoura, advogada cristã de Beit Sahour, recebeu 
uma licença para representar clientes nos tribunais de 
sharia na Palestina. A licença foi emitida por Mahmoud al-
-Habbash, presidente do Conselho Supremo de Direito Is-
lâmico, que salientou “que o povo Palestiniano é coeso e 
unido e que os Cristãos palestinianos são parte integrante 
do tecido social do país, bem como do povo Palestiniano 
como um todo”.12

Apesar das declarações de unidade palestiniana, as rela-
ções entre Muçulmanos e Cristãos palestinianos podem 
ser difíceis. Em Abril de 2019, as tensões aumentaram 
em Jifna, uma cidade predominantemente cristã perto de 
Ramallah, em ligação com um incidente à beira da es-
trada envolvendo um jovem com laços familiares com a 
Fatah no poder. Quando foi detida pela polícia, uma mu-
lher cristã e outros aldeões de Jifna foram ameaçados por 
uma multidão que destruiu propriedades, disparou tiros 
para o ar e amaldiçoou a população da aldeia, lançan-
do insultos religiosos e sectários. Após a intervenção do 
primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Shtayyeh, da 
Governadora de Ramallah, Lila Ghannam, e das forças 
de segurança de al-Bireh, as partes envolvidas no conflito 
assinaram finalmente um acordo de reconciliação na al-
deia e repararam os danos.13

Em Julho de 2019, depois de Fathi Hammad, responsá-
vel do gabinete político do Hamas, ter apelado novamen-
te aos Palestinianos para que “chacinassem os judeus” 
indiscriminadamente se Israel não pusesse fim ao seu 
bloqueio à Faixa de Gaza, o movimento islamista distan-
ciou-se dele. Numa declaração, o Hamas disse que as 
opiniões de Hammad “não representam as posições ofi-
ciais do movimento” e que apoia a luta contra a ocupação 
israelita, “não os judeus ou a sua religião”.14 Mais tarde, 
Hammad disse que aceitava a política do Hamas de limi-
tar a luta às áreas sob “ocupação sionista”.15

Em Julho de 2019, as Forças de Defesa Israelitas neutra-
lizaram uma bomba caseira encontrada perto do Túmulo 
de José em Nablus durante os preparativos para a visita 
de 1.200 fiéis judeus. De acordo com relatos da comuni-
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OS cação social, surgiram distúrbios quando os fiéis entraram 
no túmulo. Os manifestantes palestinianos queimaram 
pneus e atiraram pedras às forças israelitas que tentaram 
dispersar a multidão.16

Em Setembro de 2019, as forças israelitas demoliram uma 
mesquita e uma casa, ambas em construção em Jabal 
Jares, Hebron. Cerca de 300 pessoas foram afectadas 
pela demolição da mesquita, informou o Comité Israelita 
Contra as Demolições de Casas (ICAHD).17

O presidente palestiniano Mahmoud Abbas criticou tanto 
os EUA como Israel pela sua política em relação a Jeru-
salém e aos seus locais sagrados. No seu discurso na 
Assembleia Geral das Nações Unidas de 2019, em Nova 
Iorque, afirmou: “Em Jerusalém Oriental, o poder ocupan-
te está a travar uma guerra temerária e racista contra tudo 
o que é palestiniano, desde a confiscação e demolição de 
casas, a ataques ao clero, à expulsão dos nossos cida-
dãos das suas casas, a tentativas de violar a santidade 
da santa Mesquita de Al-Aqsa e da Igreja do Santo Se-
pulcro, à legislação das leis racistas, à recusa de acesso 
dos fiéis aos lugares santos”.18 Voltando-se para os Es-
tados Unidos, acrescentou: “A administração americana 
empreendeu medidas extremamente agressivas e ilegais, 
declarando Jerusalém como a chamada ‘capital de Israel’ 
e transferindo para lá a sua embaixada, e em flagrante 
provocação às sensibilidades de centenas de milhões de 
muçulmanos e cristãos, para quem Jerusalém é uma par-
te central da sua fé religiosa”.19

Num inquérito20 que mede as atitudes em relação à sha-
ria, o Barómetro Árabe descobriu que a maioria (53%) dos 
Palestinianos são a favor de que as leis se baseiem maio-
ritariamente ou inteiramente na sharia. Cerca de 45% dos 
inquiridos na Cisjordânia, e 51% em Gaza, acreditam que 
um governo baseado na sharia deve, acima de tudo, evi-
tar a corrupção. Para um terço (32%), tanto na Cisjordâ-
nia como em Gaza, tal governo deveria fornecer serviços 
básicos (instalações de saúde, escolas, recolha de lixo, 
e manutenção de estradas). “Apenas 8% na Cisjordânia 
e 14% em Gaza pensam que o aspecto mais essencial 
da sharia é um governo que usa punições físicas para se 
certificar de que as pessoas obedecem à lei».21

A 3 de Novembro de 2019, a Autoridade Palestiniana 
concedeu reconhecimento legal ao Conselho das Igrejas 
Evangélicas Locais na Palestina. Segundo Munir Kakish, 
presidente do conselho, este acto concede à sua comuni-
dade direitos civis como organização religiosa. “Agora as 
Igrejas Evangélicas podem emitir certidões de casamen-
to, abrir contas bancárias e comprar bens da Igreja para 

serem registados em nome da Igreja e da organização 
em vez de pessoas individuais”, leu numa declaração do 
Concílio.22

Em Novembro de 2019, a Assembleia dos Ordinários Ca-
tólicos da Terra Santa denunciou um acto de vandalismo 
cometido na aldeia cristã palestiniana de Taybeh, onde 
um muro foi pintado com um graffiti hebraico anti-árabes e 
um carro foi incendiado. Numa declaração, os Ordinários 
Católicos disseram: “Condenamos veementemente estes 
actos racistas de vandalismo. Instamos também as auto-
ridades israelitas a investigar seriamente estes aparentes 
crimes de ódio e a levar os responsáveis e os que incitam 
a tais crimes à justiça, o mais depressa possível”.23

Em Dezembro de 2019, os líderes da Igreja em Jerusalém 
apelaram às autoridades israelitas para inverterem uma 
decisão que recusava licenças de viagem a algumas cen-
tenas de cristãos de Gaza que queriam visitar Belém, Na-
zaré e Jerusalém no Natal. Citando preocupações de se-
gurança, os funcionários israelitas decidiram inicialmente 
não conceder as autorizações.24 No entanto, pouco antes 
de 25 de Dezembro, Israel cedeu25 e permitiu que alguns 
cristãos de Gaza viajassem para a Cisjordânia. Contudo, 
menos de metade dos requerentes obtiveram vistos.26

Após o surto, em Março de 2020, da pandemia da CO-
VID-19, as autoridades políticas e religiosas palestinianas 
ordenaram o encerramento de igrejas e mesquitas.27 Em 
Maio de 2020, após um encerramento relacionado com a 
COVID-19, os responsáveis das Três Comunidades, cus-
tódios da Basílica da Natividade em Belém, informaram o 
público de que a partir do dia 26 de Maio, o Lugar Santo 
estava novamente acessível aos fiéis para visitas e ora-
ções.28

Um inquérito publicado em Outubro de 2020 pelo Projecto 
Philos, uma ONG de defesa cristã com sede nos EUA, 
concluiu que quase seis em cada 10 cristãos palestinia-
nos (59%) pensaram em emigrar por razões económicas. 
Uma enorme maioria (84%) expressou medo de que Is-
rael pudesse expulsar palestinianos; uma proporção se-
melhante (83%) expressou medo de que os colonos ju-
deus os atacassem e que o Estado judeu lhes negasse 
os direitos civis. Quase oito em cada 10 (77%) estavam 
também preocupados com os grupos salafitas radicais 
na Palestina. Uma minoria substancial (43%) acreditava 
que a maioria dos Muçulmanos não os quer e que são 
vítimas de discriminação ao candidatarem-se a empregos 
(44%).29

Em Rosh Hashana, em Setembro de 2020, as forças is-
raelitas impediram fiéis muçulmanos de entrarem na Mes-
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quita Ibrahimi de Hebron durante dias, a fim de permitir 
que os visitantes judeus rezassem lá dentro.30  A mesquita 
é o local onde estão sepultados vários patriarcas vene-
rados por judeus, cristãos e muçulmanos, e é utilizada 
como sinagoga e mesquita. 
Em Outubro de 2020, 21 membros do Parlamento Euro-
peu apelaram à União Europeia para exortar as autorida-
des palestinianas a retirar dos manuais escolares pales-
tinianos o incitamento anti-semita, violento e jihadista.31 
Numa carta dirigida ao Alto Representante da UE para 
os Negócios Estrangeiros e ao Comissário da UE para a 
Vizinhança e o Alargamento, os eurodeputados pediram 
à UE que analisasse os manuais escolares palestinianos 
e tomasse medidas, referindo que a UE paga os salários 
dos educadores palestinianos e que alegadamente os 
livros contêm “conteúdo e imagens anti-semitas, discur-
so de ódio e incitação à violência, ao martírio, à jihad”. 
Assim, os eurodeputados exortaram a Comissão a reti-
rar parte do financiamento dedicado ao sector educativo 
palestiniano em resposta ao incitamento encontrado nos 
manuais escolares.32

Em Outubro de 2020, o Arcebispo Atallah Hanna do Pa-
triarcado Ortodoxo Grego de Jerusalém foi o mais alto 
clérigo cristão a participar numa manifestação cristã-mu-
çulmana conjunta em Belém para exprimir a desaprova-
ção da re-publicação de cartoons que denigrem a religião 
islâmica, pela satírica revista francesa Charlie Hebdo.33

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A Palestina não goza de um Estado totalmente indepen-
dente e a Autoridade Palestiniana não é um Estado laico. 
Há limites à liberdade religiosa de um cidadão palestini-
ano, tanto a nível jurídico como social.
As comunidades não muçulmanas reconhecidas contin-
uam a gozar de um nível razoável de liberdade religiosa. 
Especialmente na Cisjordânia sob a Autoridade Palestin-
iana, os Cristãos são considerados como fazendo parte 
do povo Palestiniano sob ocupação israelita. Os Cristãos 
palestinianos partilham a narrativa do seu país e têm 
acesso aos gabinetes e posições de poder no seio do Es-
tado palestiniano. 
Em Gaza, onde impera o Hamas islamista, os poucos 
cristãos ortodoxos e católicos restantes são tolerados, 
mas o ambiente é consideravelmente mais religioso, e 
a migração dos Cristãos continua devido às dificuldades 
económicas e ao constante confronto militar com Isra-
el. Cristãos e muçulmanos da Cisjordânia bem como de 
Gaza enfrentam restrições à liberdade religiosa devido a 

restrições de viagem a lugares santos cristãos e muçul-
manos em Israel, Jerusalém Oriental e na Cisjordânia. Em 
geral, a situação da liberdade religiosa não mudou e as 
perspectivas de uma mudança positiva são escassas.

TERRITÓRIOS PALESTINIANOS



780  | ACN - Aid to the Church in Need

NOTAS
1  The Question of Palestine and the Security Council”, Conselho de Segurança das Nações Unidas, https://www.un.org/unispal/data-collec-
tion/security-council/ (acedido a 10 de Novembro de 2020). 

2  “General Assembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine ‘Non-Member Observer State’ Status in United Nations”, Assembleia Geral 
das Nações Unidas, 29 de Novembro de 2012, https://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm (acedido a 10 de Novembro de 2020).

3  “Diplomatic Relations”, Missão de Observação Permanente do Estado da Palestina junto das Nações Unidas em Nova Iorque, 8 de No-
vembro de 2020, https://palestineun.org/about-palestine/diplomatic-relations/ (acedido a 10 de Novembro de 2020).

4  “Comprehensive Agreement between the Holy See and the State of Palestine”, Tratados Bilaterais da Santa Sé, https://www.iuscangreg.
it/accordi_santa_sede.php?lang=EN (acedido a 18 de Novembro de 2020).

5  “2003 Amended Basic Law”, The Palestinian Basic Law, http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2003-amended-basic-law (acedido 
a 10 de Novembro de 2020); Palestine 2003 (rev. 2005), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Palestine_2005?lang=en 
(acedido a 18 de Novembro de 2020).

6  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Israel - West Bank and Gaza”, 2019 Report on International Religious Freedom, 
Departamento de Estado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/israel/west-bank-and-gaza/ 
(acedido a 18 de Novembro de 2020).

7  Ibid.

8  Ibid.

9  Adam Rasgon, Hamas official urges killing all Zionist Jews, praises ‘peaceful’ Gaza protests”, The Times of Israel, 26 de Julho de 2018, 
https://www.timesofisrael.com/hamas-official-urges-killing-of-zionist-jews-praises-peaceful-gaza-protests/ (acedido a 10 de Novembro de 2020).

10  Michel Bachner, “IDF arrests two in pipe bomb attack on Jewish shrine in West Bank”, The Times of Israel, 4 de Outubro de 2018, https://
www.timesofisrael.com/firebomb-hurled-at-idf-soldiers-in-west-bank-as-13-suspects-arrested-in-raids/ (acedido a 1 de Novembro de 2020).

11  “Palestine: Travel permits refused for most Gazan Christians”, Middle East Concern, 10 de Dezembro de 2018, https://www.meconcern.
org/2018/12/10/palestine-travel-permits-refused-for-most-gazan-christians/ (acedido a 10 de Novembro de 2020).

12  “Palestinian Christian lawyer granted license to practice in Islamic religious courts”, Agenzia Fides, 2 de Março de 2019, http://www.fides.
org/en/news/65655-ASIA_PALESTINE_Palestinian_Christian_lawyer_granted_license_to_practice_in_Islamic_religious_courts (acedido a 1 de No-
vembro de 2020).

13  Daoud Kuttab, “Is the Palestinian social fabric at risk of tearing?” Al Monitor, 3 de Maio de 2019, https://www.al-monitor.com/pulse/origi-
nals/2019/05/palestinian-christians-muslims-tension-unity.html ( (acedido a 13 de Outubro de 2020). 

14  “Hamas rejects official’s call to ‘slaughter Jews’“, Israel Hayom, 15 de Julho de 2019, https://www.israelhayom.com/2019/07/15/hamas-o-
fficial-calls-on-palestinians-across-the-globe-to-slaughter-jews/ (acedido a 10 de Novembro de 2020).

15  Adam Rasgon, “Hamas official walks back call to Palestinian Diaspora to kill ‘Jews everywhere’”, The Times of Israel, 15 de Julho de 2019, 
https://www.timesofisrael.com/hamas-distances-itself-from-official-who-urged-murder-of-jews-everywhere/ (acedido a 20 de Fevereiro de 2021).

16  Tzvi Joffre, “Terrorist attack prevented as 1,200 worshippers visit Joseph’s Tomb”, Jerusalem Post, 30 de Julho de 2019, https://www.jpost.
com/arab-israeli-conflict/terrorist-attack-prevented-as-1200-worshippers-visit-josephs-tomb-597138 (acedido a 1 de Novembro de 2020).

17  “de Setembro de 2019 Demolition and Displacement Report”, Comité Israelita Contra as Demolições de Casas, 3 de Outubro de 2019, 
https://icahd.org/2019/10/03/september-2019-demolition-and-displacement-report/ (acedido a 1 de Novembro de 2020).

18  “Palestine at the UN, Statement by H.E. Mr. Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, Delivered before the Assembleia Geral 
das Nações Unidas 74th Session on 26th de Setembro de 2019”, Missão de Observação Permanente do Estado da Palestina junto das Nações 
Unidas em Nova Iorque, https://palestineun.org/statement-by-h-e-mr-mahmoud-abbas-president-of-the-state-of-palestine-delivered-before-the-unite-
d-nations-general-assembly-74th-session-on-26-september-2019/ (acedido a 1 de Novembro de 2020).

19  Ibid.

20  “Palestine Country Report”, Arab Barometer, https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/palestine-report-public-opinion-2019.pdf 
(acedido a 10 de Novembro de 2020).

21  Ibid.

22  Munir Kakish, “Palestinian evangelicals achieve legal recognition”, Organização Baptista Europeia, http://www.ebf.org/failid/File/2019%20
News/Recognition%20of%20Palestinian%20Evangelicals.pdf (acedido a 1 de Novembro de 2020).

23  “Recent racist acts of vandalism”, Patriarcado Latino de Jerusalém, 29 de Novembro de 2019, https://www.lpj.org/posts/catholic-ordinaries-
-condemn-recent-vandalism-in-palestinian-village-of-taybeh-5e4723f052094.html?s_cat=1004 ( (acedido a 13 de Outubro de 2020).

24  “For Gaza Christians, no Christmas travels to Bethlehem and Jerusalem”, Catholic News Agency, 13 de Dezembro de 2019, https://www.
catholicnewsagency.com/news/for-gaza-christians-no-christmas-travels-to-bethlehem-and-jerusalem-24532 (acedido a 15 de Outubro de 2020).

25  Jeffrey Heller, “Israel reverses ban, Gaza Christians can visit Christmas sites”, Reuters, 22 de Dezembro de 2019, https://www.reuters.
com/article/us-israel-palestinians-gaza-christmas/israel-reverses-ban-gaza-christians-can-visit-christmas-sites-idUSKBN1YQ0L9?feedType=RSS& 
(acedido a 15 de Outubro de 2020).

26  “Gaza Christians say few Israeli permits granted for Christmas travel”, Reuters, 24 de Dezembro de 2019, https://www.reuters.com/article/
us-christmas-season-israel-palestinians-idUSKBN1YS0XB (acedido a 10 de Novembro de 2020).

27  Mussa Qawasma, “Palestinians declare coronavirus emergency as Church of the Nativity closed”, Reuters, 5 de Março de 2020, https://
www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-palestinians-idUSKBN20S17R (acedido a 20 de Fevereiro de 2021).

28  “Statement regarding the reopening of the Basilica of Nativity”, Custodia, 25 de Maio de 2020, https://www.custodia.org/en/news/statemen-
t-regarding-reopening-basilica-nativity (acedido a 13 de Outubro de 2020).

TER
RIT

ÓR
IOS

 PA
LES

TIN
IAN

OS

https://www.un.org/unispal/data-collection/security-council/
https://www.un.org/unispal/data-collection/security-council/
https://www.un.org/press/en/2012/ga11317.doc.htm
https://palestineun.org/about-palestine/diplomatic-relations/
https://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php?lang=EN
https://www.iuscangreg.it/accordi_santa_sede.php?lang=EN
http://www.palestinianbasiclaw.org/basic-law/2003-amended-basic-law
https://www.constituteproject.org/constitution/Palestine_2005?lang=en
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/israel/west-bank-and-gaza/
https://www.timesofisrael.com/hamas-official-urges-killing-of-zionist-jews-praises-peaceful-gaza-protests/
https://www.timesofisrael.com/firebomb-hurled-at-idf-soldiers-in-west-bank-as-13-suspects-arrested-in-raids/
https://www.timesofisrael.com/firebomb-hurled-at-idf-soldiers-in-west-bank-as-13-suspects-arrested-in-raids/
http://www.fides.org/en/news/65655-ASIA_PALESTINE_Palestinian_Christian_lawyer_granted_license_to_practice_in_Islamic_religious_courts
http://www.fides.org/en/news/65655-ASIA_PALESTINE_Palestinian_Christian_lawyer_granted_license_to_practice_in_Islamic_religious_courts
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/palestinian-christians-muslims-tension-unity.html
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/05/palestinian-christians-muslims-tension-unity.html
https://www.israelhayom.com/2019/07/15/hamas-official-calls-on-palestinians-across-the-globe-to-slaughter-jews/
https://www.israelhayom.com/2019/07/15/hamas-official-calls-on-palestinians-across-the-globe-to-slaughter-jews/
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/terrorist-attack-prevented-as-1200-worshippers-visit-josephs-tomb-597138
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/terrorist-attack-prevented-as-1200-worshippers-visit-josephs-tomb-597138
https://icahd.org/2019/10/03/september-2019-demolition-and-displacement-report/
https://palestineun.org/statement-by-h-e-mr-mahmoud-abbas-president-of-the-state-of-palestine-delivered-before-the-united-nations-general-assembly-74th-session-on-26-september-2019/
https://palestineun.org/statement-by-h-e-mr-mahmoud-abbas-president-of-the-state-of-palestine-delivered-before-the-united-nations-general-assembly-74th-session-on-26-september-2019/
https://www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/palestine-report-public-opinion-2019.pdf
http://www.ebf.org/failid/File/2019%20News/Recognition%20of%20Palestinian%20Evangelicals.pdf
http://www.ebf.org/failid/File/2019%20News/Recognition%20of%20Palestinian%20Evangelicals.pdf
https://www.lpj.org/posts/catholic-ordinaries-condemn-recent-vandalism-in-palestinian-village-of-taybeh-5e4723f052094.html?s_cat=1004
https://www.lpj.org/posts/catholic-ordinaries-condemn-recent-vandalism-in-palestinian-village-of-taybeh-5e4723f052094.html?s_cat=1004
https://www.catholicnewsagency.com/news/for-gaza-christians-no-christmas-travels-to-bethlehem-and-jerusalem-24532
https://www.catholicnewsagency.com/news/for-gaza-christians-no-christmas-travels-to-bethlehem-and-jerusalem-24532
https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-gaza-christmas/israel-reverses-ban-gaza-christians-can-visit-christmas-sites-idUSKBN1YQ0L9?feedType=RSS&
https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-gaza-christmas/israel-reverses-ban-gaza-christians-can-visit-christmas-sites-idUSKBN1YQ0L9?feedType=RSS&
https://www.reuters.com/article/us-christmas-season-israel-palestinians-idUSKBN1YS0XB
https://www.reuters.com/article/us-christmas-season-israel-palestinians-idUSKBN1YS0XB
https://www.custodia.org/en/news/statement-regarding-reopening-basilica-nativity
https://www.custodia.org/en/news/statement-regarding-reopening-basilica-nativity


781Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

TERRITÓRIOS PALESTINIANOS
29  Matt Hadro, “Why are Christians leaving Palestinian territories?” Catholic News Agency, 19 de Junho de 2020, https://www.catholicnewsa-
gency.com/news/why-are-christians-leaving-palestinian-territories-94336 (acedido a 13 de Outubro de 2020).

30  “Hebron: Ibrahimi Mosque closed by Israeli forces for second day in a row”, Al Monitor, 21 de Setembro de 2020, https://www.middleeast-
monitor.com/20200921-hebron-ibrahimi-mosque-closed-by-israeli-forces-for-second-day-in-a-row/ (acedido a 1 de Novembro de 2020).

31  “Ending incitement in Palestinian Authority textbooks”, European Parliament, 7 de Outubro de 2020, https://drive.google.com/file/d/1vHC-
gWbSNq8h0bP_G7BhJl7cdKl1FscWW/view (acedido a 10 de Novembro de 2020).

32  Ibid.

33  “Bethlehem: Christians and Muslims together against Mohammed cartoons”, Agenzia Fides 29 de Outubro de 2020, http://www.fides.org/
en/news/68933 (acedido a 1 de Novembro de 2020).

https://www.catholicnewsagency.com/news/why-are-christians-leaving-palestinian-territories-94336
https://www.catholicnewsagency.com/news/why-are-christians-leaving-palestinian-territories-94336
https://www.middleeastmonitor.com/20200921-hebron-ibrahimi-mosque-closed-by-israeli-forces-for-second-day-in-a-row/
https://www.middleeastmonitor.com/20200921-hebron-ibrahimi-mosque-closed-by-israeli-forces-for-second-day-in-a-row/
https://drive.google.com/file/d/1vHCgWbSNq8h0bP_G7BhJl7cdKl1FscWW/view
https://drive.google.com/file/d/1vHCgWbSNq8h0bP_G7BhJl7cdKl1FscWW/view
http://www.fides.org/en/news/68933
http://www.fides.org/en/news/68933


782  | ACN - Aid to the Church in Need

RELIGIÃO

TIM
OR

-LE
STE

TIMOR-LESTE

Área

15,410 Km2

PIB per capita

6,570 US$

População

1,381,400
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
28.7

6.5%

88.6%
Cristãos

Religiões tradicionais

3.9%
Muçulmanos 1.0%

Outras

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDA-
DE RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da República Democrática de Timor Leste 
é baseada na de Portugal. Ela garante a liberdade de 
consciência, religião e culto e consagra o princípio da 
separação entre a Igreja e o Estado. O preâmbulo da 
Constituição afirma a determinação do Estado “em combater 
todas as formas de tirania, opressão, domínio social, cultural 
ou religioso, e segregação, defendendo a independência 
nacional e respeitando e garantindo os direitos humanos e os 
direitos fundamentais dos cidadãos”.1

O artigo 12.º (n.º 1) da Constituição estipula o seguinte: “O 
Estado reconhece e respeita as diferentes denominações 
religiosas, que são livres na sua organização e no exercício 
das suas actividades, a ocorrerem na devida observância da 
Constituição e da lei.” O n.º 2 do mesmo artigo acrescenta: “O 
Estado promove a cooperação com diferentes denominações 
religiosas que contribuem para o bem-estar do povo de 
Timor Leste.” O artigo 16.º (n.º 2) da Constituição proíbe a 
discriminação com base na religião. O Código Penal do país 
reflecte estas disposições constitucionais.

O Código Penal do país reflecte os princípios constitucionais 
acima referidos. Por exemplo, o artigo 124.º descreve como 

crimes contra a humanidade as acções de “perseguição, 
vistas como privação do exercício dos direitos fundamentais e 
contrárias à lei internacional contra um grupo ou uma entidade 
colectiva devido a política, raça, nacionalidade, etnia, cultura, 
religião, género ou qualquer outra razão universalmente 
reconhecida como inaceitável no âmbito da lei internacional”.2

Apesar da separação entre o Estado e a religião, o Preâmbulo 
da Constituição afirma: “Na sua perspectiva cultural e humana, 
a Igreja Católica em Timor Leste sempre foi capaz de assumir 
com dignidade o sofrimento de todas as pessoas, colocando-
se do seu lado na defesa dos seus direitos mais elementares”. 
De acordo com o artigo 11.º (n.º 2): “O Estado reconhece e 
valoriza a participação da Igreja Católica no processo de 
libertação nacional de Timor Leste”.  

Os líderes religiosos católicos, protestantes e muçulmanos 
do país são conhecidos por cooperarem e promoverem 
relações pacíficas e construtivas entre as suas comunidades 
religiosas.3 

A pequena comunidade muçulmana que permanece em 
Timor Leste após a retirada da Indonésia tem vindo a decair 
de forma constante nos últimos anos. Como a maioria dos 
Muçulmanos eram migrantes indonésios reinstalados em 
Timor Leste pelo Governo indonésio durante a sua ocupação 
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TIMOR-LESTE
do país, partiram quando o país conquistou a independência.4

O acordo assinado a 14 de Agosto de 2015 entre Timor Leste 
e a Santa Sé5 está a ser gradualmente implementado. Nessa 
ocasião, o Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado da 
Santa Sé, deslocou-se a Timor Leste para assinalar o 500.º 
aniversário da presença da Igreja Católica no país. Ele disse 
que o acordo procura reforçar “a colaboração mútua para 
o desenvolvimento integral do povo na justiça, na paz e no 
bem comum”.6 Na prática, o acordo salvaguarda a liberdade 
da Igreja de prestar os seus serviços, incluindo assistência 
espiritual em prisões, hospitais ou orfanatos, gerir instituições 
de caridade e organizar actividades educacionais. Pelo seu 
lado, o Estado atribui subsídios à Igreja Católica.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em geral, as violações da liberdade religiosa são raras e me-
nores em Timor Leste. Durante o período em análise, não 
houve relatos de incidentes ou desenvolvimentos significati-
vos directamente relacionados com a liberdade religiosa. 

Contudo, o país continua a ser um Estado jovem com insti-
tuições legais e políticas relativamente pouco desenvolvidas. 
Tem uma grande proporção de jovens e, tendo alcançado a 
independência apenas em 2002, permanece frágil. 

A 26 de Janeiro de 2018, o presidente Francisco Guterres 
dissolveu o Parlamento após os partidos da oposição terem 
rejeitado o orçamento.7 Em Junho de 2018, o antigo presi-
dente Taur Matan Ruak foi nomeado primeiro-ministro, atra-

vés de uma transferência pacífica de poder, demonstrando 
o empenho dos partidos políticos em respeitar a decisão dos 
eleitores.8 

Apesar dos conflitos políticos significativos, em parte devido à 
controvérsia sobre um potencial projecto de petróleo e gás, e 
aos desafios da COVID-19, Ruak continua a ser primeiro-mi-
nistro no final de 20209 e é considerado um dos mais impor-
tantes aliados da Igreja Católica no país.10

Algumas pessoas estão também preocupadas que esteja em 
declínio a capacidade da Igreja para servir como agente de 
reforma moral e política. Para um activista leigo da Legião de 
Maria e dos Carismáticos Católicos: “Somos uma Igreja Cató-
lica em Timor Leste apenas no nome. As queixas de sacerdo-
tes de todas as dioceses do país são que os Católicos vivem 
mais das formalidades católicas, mas não do comportamen-
to católico. Este Governo tem muitos funcionários corruptos, 
seja no poder legislativo, executivo ou judicial. Mesmo na po-
lícia e no exército, a corrupção é desenfreada”.11

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Não há nada que sugira que a situação da liberdade religiosa 
em Timor Leste irá mudar num futuro próximo. As perspecti-
vas são estáveis.

NOTAS
1  Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste, 20 de Maiod e 2002, Governo de Timor-Leste, http://timor-leste.gov.tl/?cat=37&lang=en 
(acedido a 9 de Fevereiro de 2020).
2  Penal Code (approved by Decree-Law No. 19/2009), World Intellectual Property Organization, http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10928 
(acedido a 12 de Fevereiro de 2020).
3  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Timor-Leste”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/timor-leste/ (acedido a 20 de Dezembro de 2020).
4  “Timor-Leste”, Directório Mundial dos Povos Minoritários e Indígenas, Minority Rights Group International, https://minorityrights.org/country/timor-
-leste/ (acedido a 20 de Dezembro de 2020).
5  Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Democratica di Timor-Leste, Tratados Bilaterais da Santa Sé, https://www.iuscangreg.it/accordi_san-
ta_sede.php?lang=EN#SEastTimor (acedido a 20 de Dezembro de 2020).
6  Siktus Harson e Ryan Dagur, “Vatican, Timor-Leste sign bilateral agreement”, UCA News, 14 de Agosto de 2015, http://www.ucanews.com/news/
vatican-timor-leste-sign-bilateral-agreement/74081 (acedido a 12 de Fevereiro de 2020).
7  Victoria Tassel, “Crise politique au Timor-Oriental”, La Croix, 31 de Janeiro de 2018, https://www.la-croix.com/Monde/Asie-et-Oceanie/Crise-poli-
tique-Timor-Oriental-2018-01-31-1200910188 (acedido a 12 de Fevereiro de 2020).
8  Pauline Tweedie, “Twenty Years of Elections and Democracy in Timor-Leste”, The Asia Foundation, 28 de Agosto de 2019, https://asiafoundation.
org/2019/08/28/twenty-years-of-elections-and-democracy-in-timor-leste/ (acedido a 12 de Fevereiro de 2020).
9  Hamish McDonald, “Sun is setting on Timor-Leste’s pipe dream”, Asia Times, 5 de Outubro de 2020, https://asiatimes.com/2020/10/sun-is-setting-
on-timor-lestes-pipe-dream/ (acedido a 24 de Outubro de 2020).
10  Michael Sainsbury, “Timor-Leste Church loses key supporter as Ruak resigns”, UCA News, 2 de Março de 2020, https://www.ucanews.com/news/
timor-leste-church-loses-key-supporter-as-ruak-resigns/87317 (acedido a 24 de Outubro de 2020).
11  Anton Bele, “Timor Leste: Catholic Country Struggles With Inner Demons – OpEd”, Eurasia Review, 30 de Junho de 2020, https://www.eurasiare-
view.com/30062020-timor-leste-catholic-country-struggles-with-inner-demons-oped/ (acedido a 24 de Outubro de 2020).
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição da República do Togo assegura a todos igualdade 
perante a lei independentemente da religião (artigo 2.º)1 e consa-
gra a liberdade religiosa, sendo este princípio em geral respeita-
do pelas autoridades. A Constituição também proíbe a formação 
de partidos políticos baseados numa identidade religiosa especí-
fica (artigo 7.º).2

Tal como acontece em muitos países da África Ocidental, o norte 
do país é geralmente mais muçulmano3 e o sul é predominante-
mente cristão. O Catolicismo, o Islamismo e o Protestantismo são 
religiões “oficiais”.4 Embora o registo não seja obrigatório para 
os grupos religiosos, isso dá-lhes direito a receber benefícios 
do Governo, como por exemplos importações com isenção 
de direitos alfandegários para projectos de desenvolvimento e 
humanitários.5 Cada associação religiosa deve submeter os 
seus estatutos, juntamente com uma declaração sobre os seus 
ensinamentos, os nomes e moradas dos seus líderes espirituais, 
as credenciais religiosas e qualificações do seu clero, um mapa 
detalhado da localização da sua sede e uma declaração da sua 
situação financeira. O registo é temporário até as autoridades 
considerarem que o grupo cumpre os padrões em termos de 
ética e ordem pública. Este processo pode levar vários anos a 
concluir.6

As celebrações públicas que tenham probabilidade de causar 
distúrbios e irritação, por exemplo celebrações reuidosas duran-
te a noite, requerem uma autorização especial da Direcção dos 
Assuntos Religiosos.7 Não é disponibilizada instrução religiosa 
formal nas escolas públicas, mas há muitas escolas católicas, 
protestantes e islâmicas para as quais o Governo disponibiliza 
professores adicionais.8

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período abrangido por este relatório, não houve mu-
danças institucionais que afectassem a liberdade religiosa ou 
relatos de incidentes significativos que restringissem a liberdade 
de religião no Togo. As relações entre o Governo e os grupos 
religiosos são geralmente boas e não constituem um motivo de 
conflito no país. 

As organizações religiosas desempenham um papel proeminen-
te na actual crise política do país. A 29 de Abril de 2019, o Papa 
Francisco e o presidente do Togo Faure Gnassingbe Essozimna 
realizaram uma reunião na qual sublinharam a necessidade de 
uma acção conjunta em prol da paz.9 

Durante a campanha eleitoral para presidente no início de 2020, 
o Arcebispo emérito de Lomé Philippe Fanoko Kpodzro apelou à 
suspensão do processo eleitoral para que as reformas eleitorais 
exigidas pela população desde 2017 pudessem ser implemen-
tadas. 

De facto, já em 2018, a Conferência Episcopal Católica do Togo, 
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TOGOuma força poderosa no país, criticou o Governo. A 16 de No-
vembro de 2018, emitiu uma declaração a dizer: “É óbvio que a 
realização das eleições sem as reformas necessárias não resol-
verá os desafios que o povo Togolês enfrenta, mas irá, de facto, 
exacerbar a tensão e a violência”.10 

O arcebispo emérito apoiou publicamente um dos candidatos da 
oposição, Agbéyomé Kodjo.11 

No dia das eleições, 22 de Fevereiro de 2020, algumas notícias 
sugeriam que Kodjo estava a liderar nas sondagens, o que levou 
o exército a colocar tanto o principal candidato da oposição como 
o Arcebispo Kpodzro sob prisão domiciliária de facto.12

Quando o líder da oposição Agbéyomé Kodjo foi preso em Abril 
de 2020, os bispos togoleses apelaram à paz e ao respeito pelos 
direitos humanos.13

Em Agosto de 2020, investigadores da Universidade de Toronto 
anunciaram que alguns membros do clero togolês tinham sido 
vítimas de espionagem a partir de software de espionagem en-
contrado nos seus dispositivos móveis.14 Um grupo formado por 
seis grupos e associações religiosas divulgou um comunicado 
denunciando a intrusão e exigindo responsabilização por parte 
do Governo. De acordo com a investigação, entre as pessoas 
espiadas encontrava-se o Bispo Benoît Comlan Messan Alowo-
nou de Kpalimé, que é também presidente da Conferência Epis-
copal Católica do Togo, e a directora nacional de Educação Ca-
tólica, Marie Pierre Chanel Affognon.15 

Devido aos regulamentos relativos ao ruído nas celebrações re-
ligiosas, o Ministério da Administração Territorial suspendeu seis 

igrejas por não respeitarem a medida. As igrejas tiveram de de-
monstrar que tinham resolvido a questão para poderem reabrir.16

Em relação à crise da COVID-19, o Arcebispo Barrigah-Bènis-
san de Lomè declarou que a Igreja Católica do país decidiu obe-
decer às medidas recomendadas pelo Governo e fechou todas 
as igrejas às celebrações públicas. No entanto, na mesma decla-
ração, o Arcebispo denunciou alguns actos de violência por parte 
das forças de segurança e defesa durante as horas de recolher 
obrigatório.17 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O Togo encontra-se actualmente num período turbulento da sua 
história. O presidente Faure Gnassingbé, que ocupa este car-
go desde 2005, tem estado sob grande pressão para se demitir, 
apesar da sua reeleição a 22 de Fevereiro de 2020 com 71% 
dos votos.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) declarou finalmente que as eleições tinham sido li-
vres e transparentes,18 mas o não cumprimento do limite de dois 
mandatos estipulado na Constituição tem conduzido à agitação 
popular há mais de dois anos, com dezenas de milhares de pes-
soas a saírem à rua para apelar a reformas governamentais. 

Esta agitação social também tornou os líderes da Igreja Católica, 
que normalmente se esquivam à política, mais eloquentes. Isto 
tornou especialmente relevante o papel de D. Philippe Fanoko 
Kpodzro, Arcebispo emérito de Lomé. Contudo, as relações en-
tre as comunidades religiosas e o Governo têm permanecido 
pacíficas e provavelmente continuarão a sê-lo.

NOTAS
1  Togo 1992 (rev. 2007), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Togo_2007?lang=en (acedido a 15 de Outubro de 2020).
2  Ibid.
3  “L’islam. Croyances et Religions au Togo”, Voyages modestes, https://www.voyage-togo.com/infos-pratiques/croyances-et-religions-au-togo/lislam 
(acedido a 26 de Outubro de 2020).
4  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “‘Togo”, 2019 International Religious Freedom Report, Departamento de Estado Norte-Ameri-
cano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/togo/ (acedido a 15 de Outubro de 2020).
5  Ibid.
6  Ibid.
7  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional (2019). 
8  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional (2019). 
9  “Pope Francis greets president of Togolese Republic”, Zenit, 29 de Abril de 2019, https://zenit.org/2019/04/29/pope-francis-greets-president-of-to-
golese-republic/ (acedido a 15 de Outubro de 2020).
10  “Togo protests continue to demand enforcement of term limits”, Africa Center for Strategic Studies, 12 de Dezembro de 2018, https://africa-
center.org/spotlight/protests-grow-ahead-of-togo-term-limit-referendum/?utm_source=de Dezembro de+2018+Month+in+Review&utm_campaign=Novem-
ber+2018+Newsletter&utm_medium=email (acedido a 8 de Julho de 2020].
11  “Togo: monseigneur Kpodzro réitère son soutien à l’opposant Gabriel Agbéyomé Kodjo”, RFI, 29 de Abril de 2020, https://www.rfi.fr/fr/afrique/
20200429-togo-monseigneur-kpodzro-r%C3%A9it%C3%A8re-soutien-opposant-agb%C3%A9yom%C3%A9-kodjo (acedido a 26 de Outubro de 2020).
12  “Confusion in Togo as military men hold leading candidate hostage”, Vanguard, 22 de Fevereiro de 2020, https://www.vanguardngr.com/2020/02/
confusion-in-togo-as-military-men-hold-leading-candidate-hostage/ (acedido a 7 de Julho de 2020). 
13  “Togo bishops decry arrest of opposition leader”, Catholic News Agency, 24 de Abril de 2020, https://www.catholicnewsagency.com/news/togo-
-bishops-decry-arrest-of-opposition-leader-35658 (acedido a 16 de Outubro de 2020).
14  “Togolese bishop, supportive of political reform, targeted by spyware”, Catholic News Agency, 5 de Agosto de 2020, https://www.catholicnewsagen-
cy.com/news/togolese-bishop-supportive-of-political-reform-targeted-by-spyware-43440 (acedido a 16 de Outubro de 2020). 
15  “Laicos católicos exigen cuentas al gobierno por espiar al presidente de la Conferencia Episcopal”, Agenzia Fides, 4 de Setembro de 2020, http://
www.fides.org/es/news/68571-AFRICA_TOGO_Laicos_catolicos_exigen_cuentas_al_gobierno_por_espiar_al_presidente_de_la_Conferencia_Episcopal 
(acedido a 15 de Outubro de 2020). 
16  “Togo suspend several worship places for noise nuisance”, Afrinik, 14 de Junho de 2019, https://www.afrinik.com/togo-suspend-several-worship-
-places-noise-nuisance/ (acedido a 15 de Outubro de 2020). 
17  “Church in Togo faces Covid-19”, Zenit, 17 de Abril de 2020, https://zenit.org/2020/04/17/church-in-togo-faces-covid-19/ (acedido a 7 de Julho de 
2020).
18  “ECOWAS Preliminary declaration. First round of the Presidential elections in Togo”, ECOWAS, 22 de Fevereiro de 2020, https://www.ecowas.int/
wp-content/uploads/2020/02/PRELIMINARY-DECLARATION-ENG_1.pdf (acedido a 8 de Julho de 2020)
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Tonga é um arquipélago na Oceânia a cerca de dois ter-
ços de distância entre o Havai e a Nova Zelândia.

Segundo o artigo 5.º da Constituição,1 todas as pessoas 
são “livres de praticar a sua religião e de prestar culto a 
Deus conforme considerarem adequado, de acordo com 
os ditames das suas próprias consciências, sendo livres 
de reunir para serviços religiosos nos locais que possam 
escolher”. A Constituição também especifica que é ilegal 
usar esta liberdade “para cometer actos maldosos e li-
cenciosos ou, em nome do culto, fazer algo contrário à 
lei e à paz do país”. O artigo 6.º prevê que “o dia de des-
canso será sagrado em Tonga” e que não são permitidas 
transacções comerciais nesse dia, excepto as que sejam 
autorizadas por lei. Quaisquer acordos legais feitos no dia 
descanso são nulos perante a lei.

Não existe requisito de registo dos grupos religiosos junto 
das autoridades estatais. Contudo, o registo é necessário 
para realizar casamentos legalmente vinculativos e obter 
outros benefícios, como por exemplo isenções fiscais.2

As comunidades religiosas estão autorizadas a gerir esta-
belecimentos de ensino e podem disponibilizar educação 

religiosa uma vez por semana durante uma hora. A edu-
cação religiosa é obrigatória, mas os estudantes não são 
obrigados a frequentar as aulas de uma religião que não 
seja a sua.3

As disposições constitucionais sobre liberdade religiosa 
são em geral respeitadas pelo Governo em Tonga. Os 
missionários são autorizados a entrar no país e a fazer 
proselitismo.4 

As directivas estabelecidas pela Comissão pública de 
Radiodifusão de Tonga (TBC) obrigam os que fazem ser-
mões na TV Tonga e na Rádio Tonga a pregarem o Cris-
tianismo tradicional. Não há relatos de terem sido recusa-
dos pedidos de emissão pela TBC.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem 
crescido rapidamente nos últimos anos. Devido ao seu 
zelo missionário e capacidade de adaptação aos costu-
mes locais, Tonga tornou-se talvez o país mais “mórmon” 
do mundo.6 De facto, a Igreja afirma ter ultrapassado os 
Católicos7 e representar mais de 60% da população do 
país.8 Outras fontes não pertencentes à Igreja, contudo, 
referem uma proporção de menos de 20%.9
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TONGAO Governo continuou a impor uma proibição de 2016 
contra padarias que funcionam ao domingo, de modo a 
cumprir a proibição da constituição de actividade comer-
cial no sábado. Mediante autorização especial, o Governo 
continuou a permitir que hotéis e estâncias funcionassem 
ao domingo para turistas.10

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é geralmente protegida pelo Estado 
e pela sociedade em Tonga e a perspectiva deste direito 
humano é positiva. Não há indícios de que esta situação 
venha a mudar num futuro próximo.

NOTAS
1  Tonga 1875 (rev. 2013), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Tonga_2013?lang=en (acedido a 24 de Outubro 
de 2020).

2  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Tonga”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/tonga/ (acedido a 7 de Dezembro de 2020).

3  Ibid.

4  Ibid.

5  Ibid.

6  Cleo Paskal, “China’s debt diplomacy challenged by new players”, Sunday Guardian Live, 22 de Junho de 2019, https://www.sundayguard-
ianlive.com/opinion/chinas-debt-diplomacy-challenged-new-players (acedido a 22 de Outubro de 2020).

7  “Mormons surpass Catholics in Tonga”, Matangi Tonga, 2 de Outubro de 2014, https://matangitonga.to/2014/10/02/mormons-surpass-ca-
tholics-tonga (acedido a 7 de Dezembro de 2020).

8  “Tonga”, Factos e Estatísticas, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-s-
tatistics/country/tonga (acedido a 7 de Dezembro de 2020).

9  “Tonga”, The World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tn.html (acedi-
do a 7 de Dezembro de 2020).

10  “Decision to ban all bakeries and restaurants from operating on Sunday to be effective this Sunday”, Tonga Broadcasting Commission, 3 
de Julho de 2016, http://www.tonga-broadcasting.net/?p=1220 (acedido a 19 de Outubro de 2020).
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
No seu preâmbulo, a Constituição1 afirma que Trindade e 
Tobago foi fundada em princípios que reconhecem a su-
premacia de Deus, a dignidade da pessoa humana e os 
direitos inerentes do indivíduo, e reforça que estes direi-
tos foram concedidos pelo Criador.

O artigo 4.º da Constituição também reconhece o direi-
to à liberdade, a igualdade perante a lei, a protecção da 
lei, o direito de os pais escolherem a educação dos seus 
filhos, a liberdade de consciência e culto, a liberdade de 
pensamento e expressão, a liberdade de associação e a 
proibição de discriminação com base na raça, origem, cor, 
religião ou sexo.

O artigo 29.º da Lei da Educação2 afirma que ninguém 
pode ver recusado o acesso a uma escola pública por 
motivos religiosos. A educação religiosa é autorizada nas 
escolas públicas. Caso os pais solicitem instrução religio-
sa para os seus filhos, deve ser disponibilizado espaço no 
horário escolar para um grupo de fé que a queira prover, 
sendo a participação estritamente voluntária.

O casamento muçulmano e o divórcio são regulamenta-

dos por lei.3 Os juramentos judiciais podem ser realizados 
sobre o Novo Testamento para os Cristãos e o Antigo Tes-
tamento para os Judeus. Os que não pertencem a estas 
religiões podem fazer o juramento de outras formas.4

Os grupos religiosos devem registar-se junto das entida-
des governamentais e precisam de demonstrar que es-
tão activos. Para obterem o estatuto de isenção fiscal e 
serem autorizados a registar casamentos civis, devem 
registar-se como organizações caritativas. Os missioná-
rios que pertençam a grupos religiosos registados estão 
autorizados a entrar no país.5

O Governo financia actividades realizadas pela Organi-
zação Inter-Religiosa (IRO), que representa a maior parte 
dos grupos religiosos. As escolas públicas não denomina-
cionais e as escolas públicas com filiação religiosa rece-
bem subsídios estatais.6

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Julho de 2018, ao falar depois de alguns templos 
(Mandir) terem sido objecto de roubos e actos de van-
dalismo, um líder espiritual hindu disse que as pessoas 
deveriam respeitar a santidade dos diferentes locais de 
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TRINDADE E TOBAGO
culto. Um dos fiéis observou que “está a tornar-se cada 
vez mais difícil expressar a própria fé sem humilhação e 
ódio».7

Em Janeiro de 2020, vários líderes religiosos disseram 
que certas “políticas e estruturas [estão] em vigor para 
assegurar a prestação de contas responsável nas Igrejas” 
e que “é vital uma contabilidade adequada”.8

Em Março de 2020, as Igrejas Católica e Anglicana sus-
penderam os seus serviços religiosos devido à emergên-
cia sanitária causada pela COVID-19.9

Em Agosto de 2020, o Governo actualizou as suas restri-
ções regulamentares relativas à COVID-19, autorizando a 

celebração de funerais, casamentos e baptizados ou ou-
tros encontros religiosos, desde que não tivessem mais 
de 10 pessoas.10

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
No período de 2018-2020 não foram relatados quaisquer 
actos de intolerância religiosa no país e as perspectivas 
de liberdade religiosa são positivas.

NOTAS
1  Trinidad and Tobago 1976 (rev. 2007), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Trinidad_and_Tobago_2007?lan-
g=en (acedido a 17 de Setembro de 2020).

2  Education Act 1966 (Chapter 39:01), Laws of Trinidad and Tobago, http://laws.gov.tt/ttdll-web/revision/list?offset=150&q=&currentid=986#e-
mail-content (acedido a 21 de Março de 2020).

3  Muslim Marriage and Divorce Act (Chapter 45:02), Leis de Trindade e Tobago, http://laws.gov.tt/ttdll-web/revision/list?offset=300&q=&cur-
rentid=1050#email-content (acedido a 21 de Março de 2020).

4  Oaths Act (Chapter 7:01), Leis de Trindade e Tobago, http://laws.gov.tt/ttdll-web/revision/list?offset=320&q=&currentid=386#email-content 
(acedido a 21 de Março de 2020).

5  Gabinete para a Liberdade Internacional, “Trinidad and Tobago”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Es-
tado Norte-Americano, Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-free-
dom/trinidad-and-tobago/ (acedido a 18 de Setembro de 2020).

6  Ibid.

7  Seeta Persad, “Temple vandalized”, Trinidad and Tobago Newsday, 9 de Julho de 2018, https://newsday.co.tt/2018/07/09/temple-vandali-
zed/ (acedido a 9 de Abril de 2020).

8  Kevon Felmine, “Religious bodies say proper accounting is vital”, Trinidad and Tobago Guardian, 2 de Janeiro de 2020, http://www.guar-
dian.co.tt/news/religious-bodies-say-proper-accounting-is-vital-6.2.1019914.812f108345 (acedido a 9 de Abril de 2020).

9  “Catholic, Anglican church suspend service”, Trinidad and Tobago Guardian, 14 de Março de 2020, http://www.guardian.co.tt/news/catho-
lic-anglican-church-suspend-service-6.2.1079235.2eb8ed143d (acedido a 9 de Abril de 2020).

10  “Updates to Government of Trinidad and Tobago Regulation on 18 August 2020”, Important Public Notices, Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (UNHCR), https://help.unhcr.org/trinidadandtobago/covid-19-find-out-how-to-protect-yourself/public-notices/ (acedido a 
29 de Outubro de 2020).

https://newsday.co.tt/2018/07/09/temple-vandalized/
https://newsday.co.tt/2018/07/09/temple-vandalized/
http://www.guardian.co.tt/news/religious-bodies-say-proper-accounting-is-vital-6.2.1019914.812f108345
http://www.guardian.co.tt/news/religious-bodies-say-proper-accounting-is-vital-6.2.1019914.812f108345
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição pós-revolucionária1 promulgada em Janei-
ro de 2014 afirma o compromisso do povo Tunisino “com 
os ensinamentos do Islão” e a protecção do “legado cul-
tural” do país. De acordo com o artigo 1.º, “a Tunísia é 
um estado livre, independente e soberano; a sua religião 
é o Islamismo, a sua língua é o árabe, e o seu sistema é 
republicano.” O artigo 2.º afirma: “A Tunísia é um estado 
civil baseado na cidadania, na vontade do povo e na 
supremacia da lei.” 

O artigo 6.º refere o seguinte: “O Estado é o guardião da 
religião. O Estado garante a liberdade de consciência e 
de crença, o livre exercício do culto religioso e a neutra-
lidade das mesquitas [...]. O Estado compromete-se a di-
vulgar os valores da moderação e tolerância, a proteger 
o sagrado e a proibir qualquer ofensa a este. O Estado 
compromete-se igualmente a proibir e a combater os ape-
los ao Takfir [acusações de apostasia] e o incitamento à 
violência e ao ódio.”2 Os críticos vêem este artigo como 
contraditório.3 Embora o actual Governo enfatize a impor-
tância da liberdade religiosa, essa mesma liberdade é, 
segundo os críticos, minada pela Constituição, que eles 

consideram como legitimadora das restrições. De acordo 
com Fadhel Achour, secretário-geral da União de Imãs, 
o secularismo na Tunísia é impossível porque a Tunísia 
historicamente é “um país muçulmano”.4

Apesar de, de acordo com o artigo 74.º, o presidente da 
República ter de ser muçulmano,5 a Constituição garante 
a liberdade de crença e consciência a todos os crentes 
e não crentes. As tentativas por parte de islamistas na 
Assembleia Constitucional de criminalizar a apostasia do 
Islamismo falharam. A conversão do Islamismo a outra re-
ligião não é ilegal nos termos da Constituição. 

A Constituição proíbe campanhas contra a apostasia e o 
incitamento ao ódio e à violência por motivos religiosos. 
No entanto, a blasfémia permanece ilegal e a polícia pode 
invocá-la como pretexto para prender pessoas. A educa-
ção islâmica continua a ser uma componente necessária 
do currículo da educação pública.6

A lei da sharia (lei islâmica) não é referida como fonte de 
legislação, mas é parcialmente incorporada na lei do es-
tatuto pessoal, quando trata questões relacionadas com o 
casamento e as heranças.

Segundo um acordo entre a Santa Sé e a Tunísia, desde 
1964 que a Igreja Católica é oficialmente reconhecida e 
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TUNÍSIA 
autorizada a gerir igrejas e instituições sociais. Uma fon-
te católica local que quis permanecer anónima comentou 
o acordo da seguinte forma: “[O acordo] dá-nos certeza 
legal, mas também traz restrições. Segundo este modus 
vivendi, não somos autorizados a fazer expressões públi-
cas da fé católica, como por exemplo procissões ou algo 
semelhante. No geral, este acordo proíbe qualquer forma 
de proselitismo.”7

A vasta maioria dos cidadãos tunisinos são muçulmanos 
sunitas, mas alguns converteram-se ao Cristianismo. Há 
quem considere que o número de convertidos chega aos 
12 mil. De acordo com a World Religion Database, há 
25.414 cristãos a viver na Tunísia. A maioria dos Cristãos 
estrangeiros são católicos e há fontes locais que suge-
rem que podem chegar aos 22 mil.8 Além disso, existem 
comunidades ortodoxas e protestantes. A maior parte dos 
Cristãos estrangeiros trabalham ou estudam na Tunísia, 
ou são imigrantes. Muitos deles são africanos da África 
Subsariana.

A Tunísia acolhe uma antiga comunidade judaica que 
conta actualmente com cerca de 1.900 pessoas.9 A maio-
ria dos Judeus deixou a Tunísia após o estabelecimento 
do Estado de Israel. Os judeus tunisinos que permane-
cem no país encontram-se principalmente em Túnis e na 
ilha de Djerba. O rabino chefe é pago pelo Governo tu-
nisino. Embora as comunidades judaicas ainda estejam 
expostas a ameaças, gozam de relativa liberdade e de 
protecção policial.10

Embora não seja formalmente ilegal que os não muçul-
manos façam proselitismo junto dos Muçulmanos, isso é 
geralmente visto como “perturbação da ordem pública”11 
e pode ser alvo de um processo judicial. Além disso, “o 
código penal criminaliza o discurso susceptível de ‘causar 
danos à ordem pública ou à moralidade’, bem como actos 
que minam a moral pública de uma forma que ‘viola inten-
cionalmente a modéstia’”.12

O falecido presidente Beji Caid Essebsi13 declarou o es-
tado de emergência em 2015 na sequência dos ataques 
de extremistas e do medo de infiltração estrangeira. Até à 
data em que escrevemos, o estado de emergência ainda 
se encontra em vigor.14

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em Setembro de 2017 foi levantada a proibição de 1973 
que impedia o casamento entre uma mulher muçulmana 

e um homem não muçulmano.15 No entanto, esta medida 
foi recebida com animosidade. A 16 de Agosto de 2018, 
Fathi Laayouni, o presidente da Câmara de El Kram, pro-
víncia de Tunes, do partido Ennahda, declarou que o seu 
município não iria validar este tipo de uniões. Para tal, 
citou os artigos 1.º e 6.º da Constituição que estipulam 
que a religião do Estado é o Islamismo e que o Gover-
no é o guardião da religião. O então ministro dos Assun-
tos Locais, Riadh Mouakher, prometeu “sanções” contra 
Laayouni.16 Grupos da sociedade civil relataram que este 
não era o único caso de um presidente da câmara que 
se recusava a oficiar casamentos entre mulheres muçul-
manas e homens não muçulmanos. Em pelo menos um 
caso, um gabinete do presidente da Câmara também se 
recusou a casar dois cristãos.17 

Em Novembro de 2018, o gabinete do presidente Esse-
bsi aprovou um projecto de lei sobre direitos de herança 
iguais para as mulheres. O projecto de lei foi severamente 
criticado pelo partido islamista Ennahda18 e pelos clérigos 
muçulmanos,19 que o consideraram como “contrário ao Al-
corão”.20 Ainda não foi aprovado pelo Parlamento.21

A 1 de Março de 2019, Ahmed Shaheed, relator especial 
da ONU para a liberdade de religião ou crença, apresen-
tou o relatório da sua visita à Tunísia em 2018 ao Con-
selho dos Direitos Humanos.22 O documento recomenda, 
entre outras coisas, “assegurar que a comunidade Bahá’í 
seja capaz de garantir personalidade jurídica que lhe per-
mita manifestar a sua fé em conformidade com o artigo 
18.º do ICCPR”.23

A questão de não jejuar em público durante o Ramadão 
é uma questão recorrente. Embora nenhuma lei o proíba, 
a pressão social para não fazer jejum é forte. Vários gru-
pos têm defendido o direito a comer, beber ou fumar em 
público.24

A 29 de Maio de 2019, o proprietário do Café Damasco de 
Kairouan, Imed Zaghouani, passou 10 dias na prisão, an-
tes de receber uma pena suspensa de um mês na prisão 
e uma multa de 300 dinares (90 euros). Embora não seja 
proibido manter um café ou restaurante aberto durante 
o Ramadão, as autoridades utilizaram uma “disposição 
vaga do Código Penal sobre ‘ofensa pública à moralidade’ 
para condenar” o proprietário do café.25

A 6 de Novembro de 2019, o procurador anti-terrorismo 
do Tribunal de Primeira Instância em Túnis abriu uma in-
vestigação contra Mounir Baatour, advogado e ex-candi-
dato presidencial, por este ter partilhado “na sua própria 
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página o conteúdo de uma página do Facebook chamada 
‘The Untold in Islam’, na qual o Profeta Maomé é acusado 
de ser um violador e um assassino, e de ter ridicularizado 
grosseiramente a sua vida sexual”.26 

Embora a apostasia não seja punível segundo a lei tuni-
sina, Baatour, que dirige o Shams, um grupo que defen-
de as minorias sexuais,27 foi acusado de “incitamento ao 
ódio e à animosidade entre raças, doutrinas e religiões”,28 
bem como de “incitação ao ódio, violência e segregação 
contra pessoas ou grupos de pessoas com base na discri-
minação racial”,29 e de “apelo directo ao ódio entre raças, 
religiões e populações”.30 Baatour também recebeu várias 
ameaças anónimas e um conhecido pregador apelou à 
sua morte ao abrigo da lei islâmica contra a apostasia. 
Desde então, fugiu para França.31

Em Maio de 2020, a bloguer marroquina Emna Charqui 
foi presa e interrogada depois de ter publicado uma men-
sagem no Facebook a que deu o nome de “A Sura do 
Corona”,32 em que pedia às pessoas que seguissem as 
regras de higiene ao estilo do Alcorão. Foi considerada 
culpada de “incitar ao ódio entre religiões”, condenada a 
seis meses de prisão. Charqui planeava recorrer.33

Em Agosto de 2020, o presidente tunisino Kais Saied, que 
já tinha declarado publicamente a sua oposição à igual-
dade de género em questões de herança, reiterou a sua 
posição, argumentando que o texto corânico é “claro e 
suficiente” ao consagrar o princípio da justiça antes do da 
igualdade.34

Desde 2015, o Estado tunisino tem sido capaz de evitar 
novos ataques terroristas em grande escala, especial-
mente contra locais turísticos. Contudo, a pressão dos 
grupos jihadistas continua e nos últimos dois anos têm 
ocorrido pequenos ataques terroristas.35 Em Setembro36 e 
Outubro37 de 2019, as forças de segurança tunisinas ma-
taram dois membros da Al-Qaeda. 

De acordo com fontes locais, alguns muçulmanos conver-
tidos ao Cristianismo foram perseguidos ou ostracizados 
pelas próprias famílias.38

No dia seguinte a uma reunião entre o ministro da Saú-
de, o ministro dos Assuntos Religiosos, o Grande Mufti 
tunisino e presidente da mesquita de Ez-Zitouna, e uma 
instituição de ensino superior religioso, o Governo tuni-
sino decidiu, em meados de Março, suspender todas as 
orações dentro das mesquitas. O presidente da mesquita 
de Ez-Zitouna declarou num comunicado que se opunha 
a esta decisão, e que esta não era a decisão tomada du-
rante a reunião. O movimento fundamentalista e pan-islâ-
mico Hizb ut-Tahrir declarou que a decisão era uma ofen-
sa ao Islão, pedindo às autoridades que pusessem fim ao 
“cerco” às casas de culto religiosas.39

As mesquitas permaneceram fechadas ao longo do Ra-
madão e Eid El-Fitr (fim de Maio) e reabriram no início de 
Junho.40

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Globalmente, as declarações e decisões oficiais repre-
sentam passos positivos para a liberdade religiosa. Mas 
a pressão social e oficial, bem como os textos jurídicos 
ambíguos, continuam a representar uma ameaça. 

A forma como a liberdade religiosa irá evoluir dependerá 
provavelmente do presidente Saied, que está em funções 
há menos de seis meses à data de elaboração deste re-
latório. Algumas medidas, como a adopção do projecto 
de lei para a igualdade de direitos de herança para as 
mulheres, podem ser um indicador do que está para vir.

A evolução da situação económica, política e de segu-
rança entre os países vizinhos da Tunísia (Líbia, Argélia, 
Sahel) é motivo de preocupação para a Tunísia e, mais 
amplamente, para a liberdade religiosa.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
No Turquemenistão, a liberdade de culto é formalmente 
protegida pela constituição (artigos 18.º e 41.º).1 No en-
tanto, o país está entre os piores violadores da liberdade 
religiosa no mundo. 

A lei sobre organizações religiosas e liberdade religiosa, 
que entrou em vigor em 2016, reforça significativamente 
as condições para a livre prática religiosa: exige que os 
grupos religiosos se registem de três em três anos, res-
peita critérios pesados e complexos (como ter um mínimo 
de 50 membros adultos residentes), e proíbe qualquer ac-
tividade por parte de grupos não registados.2 O culto em 
casas particulares, bem como o ensino religioso privado, 
são igualmente proibidos.

Através da Comissão Estatal das Organizações Religio-
sas, o Governo supervisiona várias actividades religiosas, 
como por exemplo a aprovação da nomeação de líderes, 
a construção de locais de culto e a importação, publica-
ção e distribuição de literatura religiosa. Por lei, os funcio-
nários do Ministério da Justiça podem assistir a qualquer 
evento de uma comunidade religiosa registada e questio-
nar os membros sobre a natureza das suas actividades.3

Para além da educação básica em algumas mesquitas 
sunitas e igrejas ortodoxas russas, a instrução religiosa 
formal é quase totalmente proibida. A única excepção é 
uma pequena secção teológica sunita muçulmana na Fa-
culdade de História da Universidade Estatal de Ashgabat, 
que está autorizada a dar formação a imãs.4

Em Outubro de 2018, estavam registadas 131 organiza-
ções religiosas. Destas, 107 são muçulmanas (102 su-
nitas e cinco xiitas), 13 são ortodoxas russas, enquanto 
as restantes 11 incluem baha’ís, protestantes, católicos 
e a Sociedade Internacional para a Consciência Krishna. 
Nenhum outro grupo religioso parece ter sido capaz de se 
registar nos últimos dois anos.5

A poligamia foi banida a 1 de Setembro de 2018.6

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A falta de uma imprensa independente7 e o medo dos 
crentes em relação à retaliação governamental tornam 
difícil encontrar notícias de denúncia de abusos e dificul-
tam a própria denúncia. Em 2019, não houve sinais de 
melhoria da liberdade religiosa no Turquemenistão, que 
continua a ser um dos piores infractores do mundo. 
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TURQUEMENISTÃO
O Governo continua a desconfiar de qualquer actividade 
religiosa independente, que é monitorizada através de um 
extenso aparelho de vigilância. A prática religiosa explíci-
ta é vista com desconfiança e muitas pessoas sofreram 
repercussões significativas por expressarem abertamente 
a sua fé no trabalho, tanto no sector público como no pri-
vado.8 Para alguns, as penas são duras, principalmente 
os Muçulmanos que foram condenados e enviados para 
a prisão com vagas acusações de extremismo religioso 
devido a expressões explícitas de religiosidade.

Uma das prisões mais infames do país é Ovadan-Depe, 
onde estão presos mais de uma centena de prisioneiros 
de consciência muçulmanos. Pouco se sabe sobre as 
suas condições ou mesmo se ainda estão vivos.9 Akmyrat 
Soyunov e Eziz Hudayberdiyev, dois dos 18 prisioneiros 
apoiantes de Fethullah Gülen10 detidos nas instalações, 
morreram na prisão em circunstâncias desconhecidas 
em Outubro de 2018 e Junho de 2019, respectivamen-
te,11 enquanto a saúde de um terceiro prisioneiro, Alysher 
Muhametguliyev, é relatada como estando gravemente 
deteriorada.12 

Numa nota mais positiva, os familiares dos prisioneiros 
“desaparecidos” em Ovadan-Depe tiveram pela primei-
ra vez a oportunidade de visitar os seus entes queridos 
em Junho de 2018.13 Do mesmo modo, entre Setembro 
e Novembro de 2019, o Ministério da Justiça organizou 
reuniões com os líderes das organizações religiosas re-
gistadas e não registadas, a fim de abrir um canal de co-
municação e responder às perguntas de certos grupos 
religiosos. Embora vendo estas reuniões de forma posi-
tiva, muitos grupos receberam poucas ou nenhumas res-
postas.14

Na capital Ashgabat, a pequena comunidade católica de 
cerca de 250 membros, na sua maioria estrangeiros que 
trabalham na construção ou nas indústrias petrolíferas, 
pode encontrar-se discretamente na Capela da Transfi-
guração do Senhor. Tal como com os russos ortodoxos, a 
Missa para católicos requer uma autorização discricioná-
ria das autoridades, assim como as procissões e outros 
serviços litúrgicos de grupo, bem como actividades cari-
tativas.15

Nos últimos dois anos, a polícia invadiu repetidamente ca-
sas privadas e locais de culto onde os crentes se reúnem 
para o culto. As rusgas tendem a terminar com a apreen-
são de literatura religiosa e a detenção temporária dos 
participantes. 

As Igrejas cristãs são os principais alvos destas rusgas, 
pois são vistas com desconfiança pela população e con-
sideradas pelo Estado como uma potencial fonte de de-
sestabilização. Em Fevereiro de 2020, os responsáveis 
estatais invadiram duas casas na região norte de Dasho-
guz durante encontros protestantes. Um dos proprietários 
foi multado em 200 manats (50 euros), o que equivale a 
cerca de uma semana de salário.16

A polícia invadiu um encontro de mulheres protestantes 
que se tinham reunido em Dezembro de 2019 para ce-
lebrar o Natal numa aldeia da Região Lebap. O aparta-
mento foi revistado, os telefones apreendidos e as par-
ticipantes interrogadas e registadas na esquadra local. A 
proprietária foi multada em 200 manats (50 euros).17

Desde Setembro de 2018, as Testemunhas de Jeová têm 
também denunciado o aumento da interferência governa-
mental nas suas actividades, queixando-se de assédio e 
ameaças, bem como de negação pelo Governo do seu 
direito a possuir material religioso.18 Na maioria dos ca-
sos, as rusgas incluíram busca domiciliária, apreensão de 
objectos pessoais, intimidação e por vezes violência física 
por parte da polícia. 

Pelo menos oito testemunhas de Jeová foram multadas 
no equivalente a uma semana de salário médio, enquanto 
uma delas também foi detida durante três dias sob acusa-
ção de vandalismo. As autoridades levaram à força algu-
mas testemunhas de Jeová no trabalho e em casa para 
as interrogar e induzir a abandonarem a sua fé.19

Após uma moratória de quatro anos, durante a qual os 
objectores de consciência apenas receberam penas sus-
pensas ou foram forçados a executar trabalhos correcti-
vos (com o Estado a reter parte do seu salário), o Turque-
menistão retomou em 2018 a detenção de pessoas que 
se recusem a realizar o serviço militar. 

Não só esta prática continuou em 2019 e 2020, como 
as penas se tornaram mais graves, chegando até quatro 
anos de prisão. Bahtiyar Atahanov, testemunha de Jeo-
vá de 19 anos, foi condenado em Julho de 2019 depois 
de ter sido alistado à força, não tendo sido julgado como 
objector de consciência, mas como soldado em serviço 
activo. Serdar Dovletov foi condenado a uma pena de três 
anos em Novembro de 2019 por tentar evitar o serviço 
militar de forma fraudulenta. 

Desde o início de 2018 até Setembro de 2020, 24 pes-
soas foram condenadas por objecção de consciência, a 
maioria delas condenadas a dois anos de prisão. Para 
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três testemunhas de Jeová, esta foi uma segunda con-
denação desde que receberam uma pena suspensa ou 
foram forçadas a realizar trabalhos correctivos em 2016 e 
2017 pelo mesmo crime.20

Embora permitida por lei, a importação de literatura reli-
giosa está sujeita a procedimentos obscuros que regem o 
processo de autorização. Apesar disso, algumas Igrejas 
têm sido bem-sucedidas na importação de um pequeno 
número de textos. Uma Igreja cristã, por exemplo, trou-
xe com sucesso 50 exemplares da Bíblia, 25 em russo e 
25 em turcomeno.21 Em Dezembro de 2018, as autorida-
des detiveram uma mulher turcomena durante 24 horas. 
A mulher vinha da Turquia (onde vivia e trabalhava) com 
cópias do Alcorão para oferecer aos familiares. Os livros 
foram confiscados e não lhe foi permitido regressar à Tur-
quia no final das suas férias no Turquemenistão.22

A relação entre o Estado e o Islamismo é caracterizada 
por uma clara dicotomia. Por um lado, existe uma rela-
ção simbiótica com o Islão como pilar em torno do qual 
se constrói a identidade nacional, permitindo ao presi-
dente utilizar o clero como instrumento para aumentar a 
sua própria influência e ganhar o apoio popular. Por outro 
lado, é aplicado um controlo rigoroso à prática religiosa 
islâmica activa, que é fortemente desencorajada e cons-
tantemente monitorizada.

No Turquemenistão, a única forma de Islamismo permi-
tida deve funcionar sob a supervisão do Conselho Mu-
çulmano controlado pelo Estado (Conselho de Muftis). 
O Conselho nomeia os imãs e controla o conteúdo dos 
sermões e orações,23 que devem em todo o caso elogiar 
o presidente e desejar-lhe saúde e sucesso. Num caso, 
em Maio de 2020, um imã numa mesquita de Ashgabat 
apelou ao Todo-Poderoso para “punir todos os inimigos 
e adversários [do presidente]”, para que possam “rastejar 
aos seus pés”.24

Recentemente, as autoridades turcomenas intensifica-
ram os seus esforços para impedir expressões visíveis 
da prática religiosa islâmica. Por exemplo, em 2019, ao 
contrário dos anos anteriores, o Conselho Muçulmano 
não fez qualquer anúncio oficial no início do Ramadão, 
nem os principais meios de comunicação social do país o 
mencionaram.25 Temendo o rótulo de “extremista”, muitas 
pessoas optam também por não jejuar durante o Rama-
dão ou, em qualquer caso, por não falar sobre o assunto 
em público.26 No início de 2019, a polícia em Ashgabat e 
na região oriental de Lebap intensificou a sua campanha 
para evitar que os homens com menos de 40 anos usas-

sem barba, uma prática tratada como um sinal de devo-
ção excessiva. A alguns dos detidos foi cortada a barba 
à força, enquanto outros foram também pressionados a 
fazer o mesmo. Num caso, os agentes forçaram um jovem 
não só a cortar a barba mas também a beber uma bebida 
alcoólica.27 Também em Lebap, os funcionários estatais 
não podem participar nas orações de sexta-feira (namaz) 
nas mesquitas ou no local de trabalho, sob pena de serem 
despedidos. A proibição entrou em vigor em Fevereiro de 
2020, no mesmo dia em que o presidente Berdymukha-
medov, que assistiu à inauguração de uma nova mes-
quita em Turkmenabat, capital de Lebap, foi citado como 
tendo dito que, “o Governo assegura todas as condições 
necessárias para proteger a liberdade de consciência”.28 
Também na região de Maria, a polícia intensificou uma 
campanha contra as mulheres que usavam o hijab e os 
homens com barba.29

Os estudantes turcomenos no estrangeiro são frequen-
temente monitorizados por funcionários diplomáticos tur-
comenos, que os convocam com regularidade para os 
alertar contra o envolvimento em comunidades religiosas 
nos países de acolhimento, instruindo-os sobre o compor-
tamento correcto a seguir e por vezes questionando-os 
sobre as práticas religiosas dos seus colegas turcome-
nos. Os pais dos alunos que estudam no estrangeiro tam-
bém receberam avisos. Durante encontros realizados em 
Ashgabat no início de 2019, funcionários governamentais 
instruíram-nos sobre a forma como deveriam supervisio-
nar os seus filhos.30

O Governo turcomeno continua a restringir a circulação 
dos seus cidadãos no estrangeiro, sobretudo se suspeitar 
que a actividade religiosa é o objectivo da viagem.31 Des-
de 2000, o Turquemenistão tem limitado o número de pes-
soas autorizadas a viajar para Meca para a peregrinação 
anual (Hajj) a 160 indivíduos (não mais do que o número 
de lugares disponíveis no maior avião do seu transporta-
dor doméstico), isto apesar de a quota da Arábia Saudita 
para o Turquemenistão ser de 5.000 pessoas.32

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O Turquemenistão é um dos países mais repressivos e 
autoritários do mundo, com registos negativos em todas 
as áreas dos direitos humanos, particularmente na liber-
dade religiosa.

À falta de qualquer oposição real ou de um sistema judi-
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cial independente, o presidente Gurbanguly Berdymukha-
medov, no poder desde 2006, exerce um controlo total. 
Nestas circunstâncias, não se prevêem mudanças políti-
cas significativas e o extremo isolamento do país em rela-
ção ao mundo exterior torna-o relativamente impermeável 
às pressões internacionais. As várias comunidades reli-
giosas vivem e provavelmente continuarão a viver num 
futuro próximo sob constante vigilância e pressão, com 
poucas hipóteses de melhorarem a sua difícil situação.

TURQUEMENISTÃO
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição turca define o país como um Estado secu-
lar (artigo 2.º)1 e garante a liberdade de consciência, cren-
ça religiosa, convicção, expressão e culto. O artigo 24.º 
proíbe a discriminação com base em fundamentos religio-
sos e a exploração ou o abuso de “sentimentos religiosos, 
ou coisas consideradas como sagradas pela religião”. 

O Estado turco coordena e gere os assuntos religiosos 
através da Direcção (ou Presidência) dos Assuntos Re-
ligiosos (Diyanet),2 criada em 1924 no âmbito do artigo 
136.º da Constituição como sucessora da mais alta auto-
ridade religiosa (Shayk al-Islam), depois da abolição do 
Califado Otomano.3 A actuar sob alçada do gabinete do 
presidente, a Direcção promove o ensino e as práticas do 
Islamismo sunita. Em 2020, o Governo turco atribuiu €1.7 
mil milhões de dólares do orçamento do Estado a esta 
Direcção, concedendo-lhe mais dinheiro do que a seis ou-
tros ministérios e à maior parte das instituições estatais.4 

Os novos documentos nacionais de identidade não con-
têm nenhuma referência clara nem nenhum espaço es-
pecífico para identificação religiosa. Os grupos religiosos 
não são obrigados a registar-se junto das autoridades, 

mas os locais de culto dos grupos não registados não são 
reconhecidos pelo Estado.5 

A instrução religiosa islâmica sunita é obrigatória nas es-
colas públicas primárias e secundárias. Apenas os alunos 
cristãos ou judeus podem candidatar-se à isenção de par-
ticipação nestas aulas, apresentando um pedido de isen-
ção assinado pelos pais. O Governo continua a recusar-
-se a isentar os alevitas ou outras crianças da instrução 
islâmica sunita obrigatória. O Governo interpreta de forma 
restritiva o Tratado de Lausana de 1923, que se refere 
às “minorias não muçulmanas”,6 concedendo estatuto 
legal de minoria especial exclusivamente a três grupos 
reconhecidos: cristãos ortodoxos apostólicos arménios, 
cristãos ortodoxos gregos e judeus. Apesar deste estatuto 
especial, e à semelhança de outros grupos minoritários 
(católicos, siríacos, protestantes, alevitas, etc.), eles não 
têm identidade legal: não podem comprar ou ser donos de 
propriedades, ou procurar reparação legal. Actualmente, 
estes grupos apenas conseguem ser donos das suas pró-
prias propriedades através de fundações independentes.7 

O Estado apenas permite a formação de clérigos suni-
tas, restringindo a formação para outros grupos religio-
sos. A falta de seminários cristãos na Turquia impede que 
os Patriarcados ortodoxos gregos e ortodoxos arménios 



801Liberdade Religiosa no Mundo  Relatório 2021

RELIGIÃO

TU
RQ

UI
A

TURQUIA

Área

783,562 Km2

PIB per capita

25,129 US$

População

83,835,750
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
41.9

Agnóstico

98.3%
Muçulmanos

1.1%

Cristãos
0.2%

Outras
0.4%

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

TURQUIA
eduquem a próxima geração de clérigos. O Seminário 
Teológico Ortodoxo Grego na ilha de Halki, perto de Is-
tambul, foi encerrado em 1971.8 O Governo turco alega 
que a razão para este encerramento foi a incapacidade do 
Governo grego de garantir liberdade religiosa recíproca 
para a sua minoria muçulmana turca.9 

A comunidade judaica da Turquia consegue praticar a 
sua religião livremente. As sinagogas recebem constan-
te protecção de segurança por parte do Governo. O an-
ti-semitismo, sobretudo na imprensa e nas redes sociais, 
continua a ser um problema na Turquia.10 Contudo, este 
é o único país de maioria muçulmana que contribui acti-
vamente para a Aliança Internacional de Memória do Ho-
locausto.11 

Nos últimos anos, várias levas de refugiados chegaram à 
Turquia, especialmente na sequência da guerra civil síria: 
perto de 4,1 milhões de refugiados e requerentes de asilo 
(3,7 milhões de sírios e quase 400.000 de outras nacio-
nalidades).12 A legislação turca confere às pessoas que 
necessitam de protecção internacional um vasto leque 
de direitos quando se registam junto das autoridades.13 
Contudo, o quadro jurídico existente tem algumas defi-
ciências, em grande parte devido à escala do problema 
dos refugiados. Desde 2014, milhares de católicos de lín-
gua árabe (principalmente caldeus e siríacos) e cristãos 
ortodoxos têm entrado no país. Distribuídos por mais de 
80 cidades turcas, estes refugiados devem permanecer 
onde se registaram para receberem ajuda financeira do 
Governo.14 Estão autorizados a trabalhar, mas apenas 
nos lugares onde estão registados. O número exacto de 
refugiados não muçulmanos nas cidades é desconheci-
do. Os refugiados cristãos lutam para manter a sua fé, 
uma vez que a maioria das igrejas estão em Istambul e 
em algumas das maiores cidades. Os poucos sacerdotes 
cristãos de língua árabe são obrigados a viajar de cidade 
em cidade, alugando (por vezes a preços muito elevados) 
locais para celebrar múltiplos baptismos, crismas e casa-
mentos, muitas vezes no mesmo dia.15

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Foram relatados incidentes num contexto de tensões reli-
giosas crescentes. 

Nos novos documentos nacionais de identidade introdu-
zidos em 2017, a filiação religiosa aparece no chip elec-
trónico mas não no documento em si. Este é considerado 
um passo muito positivo, uma vez que reduz o risco de 

discriminação.16 No entanto, aqueles que desejam a re-
moção completa da religião dos seus registos precisam 
de solicitá-la. Os alunos que procuram ter isenção das 
aulas obrigatórias de cultura religiosa e conhecimentos 
morais islâmicos, vêem-se perante um problema, uma 
vez que os não muçulmanos têm de provar a sua religião 
para poderem optar pela não participação. 

Em 2018, o discurso de ódio contra as Igrejas e os seus 
membros aumentou nos meios de comunicação social, 
especialmente durante o caso do Pastor Andrew Brun-
son.17 Isto foi motivo de grande preocupação entre as 
comunidades cristãs, uma vez que se observou uma ten-
dência semelhante àquela que tinha levado ao massacre 
da Editora Malatya Zirve em 2007.18 Exemplos deste dis-
curso de ódio foram a publicação crítica em jornais na-
cionais e locais, e a transmissão em canais de televisão 
de imagens de igrejas e indivíduos, a publicação de rei-
vindicações falsas por falsas testemunhas, e o facto de 
os meios de comunicação social não terem permitido aos 
afectados pelas notícias a oportunidade de refutarem as 
acusações, o que é um direito constitucional.19 

Após a libertação do Pastor Brunson em Outubro de 
2018, o discurso de ódio contra os Cristãos diminuiu, mas 
não por muito tempo. Por altura do Natal e depois do Ano 
Novo, as campanhas anti-cristãs foram retomadas com 
outdoors, cartazes, folhetos distribuídos nas ruas, noticiá-
rios e programas de televisão, semeando o medo entre os 
Cristãos durante as celebrações.20

Depois dos muçulmanos sunitas, os alevitas, nome dado 
a um grande número de comunidades xiitas heterodoxas 
muçulmanas, são o segundo maior grupo religioso da 
Turquia, com cerca de 20 a 25 milhões de membros.21 
Apesar de uma decisão do Supremo Tribunal de Recurso 
reconhecer oficialmente as casas de culto alevitas (ce-
mevi) como lugares de culto legítimos,22 os Alevitas não 
são reconhecidos como uma religião distinta, o que re-
sulta numa fonte contínua de tensões. A prática alevita do 
Islamismo é fundamentalmente diferente da dos sunitas. 
Embora seja considerada oficialmente como uma deno-
minação do Islão xiita, também aqui a sua interpretação 
varia em relação a comunidades xiitas de outros países. 
No entanto, é a sua divergência na prática com o Islamis-
mo sunita que faz com que este último os rejeite, descre-
vendo os alevitas como um culto ou uma seita, ou uma 
irmandade, e recusando-se a conceder-lhes o estatuto 
oficial.23

Os alevitas não aderem ao ritual de rezar cinco vezes por 
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dia e não são obrigados a fazer a peregrinação a Meca. 
Homens e mulheres rezam lado a lado em casas de ora-
ção (cemevi) e o seu ritual inclui uma dança sagrada (se-
mah). A sua atitude é mais aberta para com as mulheres, 
que, por exemplo, não são obrigadas a usar um lenço de 
cabeça. Além disso, os seus líderes espirituais podem ser 
tanto homens (dede) como mulheres (ana). As cemevi 
não recebem qualquer subsídio do Estado, enquanto as 
mesquitas recebem. Ao contrário dos imãs sunitas (que 
lideram a oração islâmica), os líderes religiosos alevitas 
não são reconhecidos como funcionários públicos.24

A maior parte das comunidades protestantes não têm 
igrejas e consequentemente têm de estabelecer asso-
ciações ou tornar-se representantes de associações ou 
fundações existentes. Esta é a única forma de alugar ou 
comprar lojas, espaços de escritórios ou armazéns para 
celebrações religiosas. Apesar disso, as autoridades mu-
nicipais recusam-se geralmente a alterar os regulamen-
tos de zonamento para satisfazer as necessidades destas 
comunidades.25 Portanto, os locais utilizados para o culto 
protestante não são reconhecidos pelos municípios e não 
trazem nenhum dos benefícios concedidos aos locais de 
culto (como, por exemplo, a isenção das contas de elec-
tricidade e água).26

Há décadas que a Igreja Católica tem vindo a pedir o 
reconhecimento legal, a restituição de propriedades re-
gistadas tanto no Tesouro como na Direcção Geral das 
Fundações (dotações religiosas) após o estabelecimento 
da República Turca, além de pedir o registo destas pro-
priedades em nome das congregações que delas são 
proprietárias. Para além disso, a exigência de registar 
propriedades actualmente em uso, datada da época do 
Império Otomano, ainda está pendente.27

Várias igrejas cristãs foram alvo de uma série de inciden-
tes em 2018 e 2019.28 Em Junho de 2018, placas de si-
nalização que indicavam a localização de uma igreja pro-
testante na cidade de Mardin foram deitadas abaixo. Um 
funcionário da Fundação Erbakan tinha descrito a presen-
ça das placas perto de uma mesquita como um insulto. 
Em Janeiro de 2019, a mesma igreja foi alvo de uma bom-
ba de dispersão por som durante os cultos dominicais. 
Os agressores foram apanhados, mas mais tarde foram 
libertados. Um mês depois, apareceram graffitis ameaça-
dores num muro da Igreja Arménia de Surp Hresdagabet 
em Balat, uma zona no distrito de Istambul. Em Março 
de 2019, um cocktail Molotov foi atirado a uma sinagoga 
em Izmir. Foi detido um suspeito, que alegou que queria 

protestar contra Israel.

Em 2020, os incidentes resultantes de decisões políticas 
aumentaram as tensões com as comunidades não muçul-
manas. A 11 de Julho de 2020, após o Conselho de Esta-
do ter anulado uma decisão de 1934 do então presidente 
Mustafa Kemal Atatürk de transformar a antiga Basílica 
Bizantina de Hagia Sophia (Santa Sabedoria), mais tar-
de mesquita Aya Sofya, num museu, o presidente Recep 
Erdoğan anunciou que o edifício voltaria a ser uma mes-
quita e que as primeiras orações seriam realizadas na 
mesma a 24 de Julho,29 o que causou protestos em todo 
o mundo.30 A Hagia Sophia foi a sede do Patriarcado de 
Constantinopla de 537 a 1453, excepto por um interlúdio 
de 57 anos (1204 a 1261) quando foi a catedral católica 
do Império Latino de Constantinopla. Em 1453, o Sultão 
Mehmed II conquistou a cidade e converteu a igreja na 
mesquita de Aya Sofya.

Uma segunda decisão política semelhante foi tomada em 
relação à Igreja Bizantina do Santo Salvador em Chora 
(Kariye em turco). A igreja medieval tinha sido converti-
da em mesquita no início do séc. XVI e designada como 
museu pelo Governo da Turquia em 1945. Em finais de 
2019, na sequência da decisão do Conselho de Estado 
da Turquia de que a decisão de designar o Kariye como 
museu era ilegal porque uma mesquita “não pode ser uti-
lizada excepto pela sua função essencial”,31 o presidente 
Erdoğan inverteu a decisão de 1945 por decreto de 22 de 
Agosto de 2020. 32

Após combates entre forças arménias e azeris no final 
de Setembro de 2020, manifestantes anti-arménios e an-
ti-cristãos protestaram em cidades turcas e as redes so-
ciais turcas foram saturadas com mensagens de ódio.33 
Nos primeiros dias do conflito, carros com bandeiras aze-
ris encheram a rua em frente ao Patriarcado Arménio da 
Turquia34 em Istambul, incluindo o distrito de Balat35 em 
Istambul onde se encontra o Patriarcado Ecuménico Gre-
go Ortodoxo, enviando uma mensagem ameaçadora aos 
arménios e gregos locais, e obrigando a que fossem colo-
cados oficiais de segurança em frente de todas as igrejas 
arménias em Istambul.36

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Há sinais ameaçadores para a liberdade religiosa na Tur-
quia. Para os ateus, agnósticos, alevitas, muçulmanos 
não sunitas, bahá’ís e yazidis37 não há sinais de alívio da 
sua vitimização e limitação de direitos. O Governo inter-
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preta de forma restritiva o Tratado de Lausana de 1923, 
que se refere às “minorias não muçulmanas”, conceden-
do estatuto legal de minoria especial exclusivamente a 
três grupos reconhecidos: cristãos ortodoxos apostólicos 
arménios, cristãos ortodoxos gregos e judeus.38

Existe uma preocupante tendência de intolerância e dis-
curso de ódio contra estas minorias religiosas nos meios 
de comunicação social. Isto acontece, por exemplo, con-
tra os Judeus, “retratados como um ‘poder oculto’ em ‘teo-
rias da conspiração’ e apresentados como ‘uma ameaça 
contra a Turquia’”.39 

No caso dos Cristãos, há ataques contra os seus locais 
de culto; incapacidade de as Igrejas Católica e Protes-
tante alcançarem o pleno reconhecimento legal; falta de 
seminários ou impossibilidade de os construir para forma-
ção do clero das Igrejas Arménia, Católica e Grega Orto-
doxa; e o insulto da cultura cristã nos meios de comunica-
ção estatais, especialmente no Natal e na véspera de Ano 
Novo.40 Tudo isto culmina na criação de um ambiente de 
medo e insegurança. 

Uma questão significativa para todos os muçulmanos não 
sunitas reside no sistema de educação estatal, no qual a 
única instrução religiosa disponibilizada é a do Islamismo 
sunita.41 O pedido de isenção desta disciplina obrigatória 
só é possível se os alunos revelarem a sua religião no 
chip electrónico do documento de identidade, mostrando 
que são cristãos ou judeus. 

Um novo nível de tensão inter-religiosa foi atingido no 
Verão de 2020 com a conversão dos museus de Hagia 
Sophia e da igreja em Chora em mesquitas42, e a recente 
escalada de violência entre o Azerbaijão e a Arménia em 
Setembro de 2020,43 provocando uma retórica anti-armé-
nia e anti-cristã. 

Apesar dos desafios, houve dois desenvolvimentos posi-
tivos. Em primeiro lugar, as autoridades fizeram progres-
sos na devolução de propriedades confiscadas a funda-
ções não muçulmanas.44 Em segundo lugar, autorizaram 
a construção em Istambul da primeira igreja siríaca dos 
tempos modernos.45 A cerimónia de lançamento da pe-
dra angular teve a participação do presidente Recep Er-
doğan.46

No momento em que escrevemos, o Presidente da Tur-
quia entrou num conflito verbal com o seu homólogo fran-
cês, na sequência de uma política recentemente anuncia-
da em França para combater o “separatismo islamista”.47 
O presidente Erdogan afirmou que estava a ser lançada 

TURQUIA
“uma campanha de linchamento semelhante à que foi le-
vada a cabo contra os Judeus da Europa antes da Segun-
da Guerra Mundial”, acusando a França de islamofobia e 
apelando a um boicote comercial aos produtos franceses 
na Turquia.48

As perspectivas para o direito à liberdade religiosa na Tur-
quia são muito negativas.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O estado independente de Tuvalu no Pacífico Sul é o 
quarto país mais pequeno do mundo.

De acordo com o preâmbulo da Constituição,1 Tuvalu é 
“um estado independente baseado em princípios cristãos, 
no estado de direito e nos costumes e tradições de Tu-
valu”.

O artigo 23.º (n.º 1) estabelece que “ninguém pode ser 
impedido de exercer a sua liberdade de crença”. Isto in-
clui a liberdade de mudar de crença e a liberdade de fa-
zer proselitismo (artigo 23.º, n.º 2, alíneas a e b). Este 
direito pode, contudo, ser limitado por lei por razões de 
defesa, ordem pública, segurança, moralidade e saúde 
(artigo 24.º, alínea a), mas também se o seu exercício 
for “divisivo, perturbador ou ofensivo” para os “direitos ou 
sentimentos” de outras pessoas (artigo 29.º, n.º 3 e n.º 4, 
alínea a). 

A protecção dada à liberdade religiosa aplica-se igual-
mente ao direito a não ter uma religião específica (artigo 
23.º, n.º 8). 

Os grupos religiosos com membros adultos que represen-

tem mais de 2% da população devem registar-se junto 
das autoridades e podem ser processados se não o fize-
rem.2 É necessária a aprovação dos conselhos tradicio-
nais de anciãos (falekaupule) para o registo.3

No âmbito da Lei da Restrição das Organizações Religio-
sas de 2010,4 independentemente do tamanho, qualquer 
grupo religioso deve obter permissão dos falekaupule de 
cada ilha para realizar as suas actividades. Os falekau-
pule estão autorizados, por lei, a recusar a aprovação a 
grupos religiosos, caso determinem que eles ameaçam 
directamente os “valores e a cultura” da ilha.5 Quaisquer 
grupos que se reúnam em encontros religiosos não auto-
rizados podem ser multados.

Segundo a lei, os indivíduos e as famílias podem prestar 
culto livremente nas suas próprias casas.

Mais de 90% da população é constituída por membros da 
Ekalesia Kelisiano Tuvalu (EKT), uma igreja congregacio-
nalista com influência significativa na vida social e política 
de Tuvalu. Contudo, a cultura tradicional e a EKT estão 
tão alinhadas que pode ser difícil dizer se essa influência 
é religiosa ou cultural.

Ao longo da última década, membros de minorias religio-
sas conseguiram com sucesso mostrar nos tribunais de 
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Tuvalu que o seu direito constitucional à liberdade religio-
sa tinha sido infringido ou que tinham sido discriminados 
devido à sua religião.6

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Nos últimos anos, relatórios indicaram que em algumas 
ilhas outros grupos religiosos não pertencentes à EKT en-
contraram oposição por parte da Assembleia de Anciãos 
(falekaupule) e foram obrigados a partir.7

Em ilhas mais pequenas, os residentes tendem a consi-
derar que os grupos religiosos minoritários estão fora das 
normas tradicionais. Temendo que novos grupos pudes-
sem minar as estruturas sociais tradicionais, os líderes 
locais tentaram dificultar as suas actividades.8 

Em certas ilhas, no entanto, os missionários fazem pro-
selitismo sem restrições. Na ilha principal de Funafuti, as 

minorias religiosas afirmaram não enfrentar quaisquer 
restrições relativamente aos seus direitos constitucionais. 
Outros grupos religiosos continuaram a praticar a sua fé 
sem aprovação formal nem penalização em algumas das 
ilhas exteriores.9

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Embora constitucionalmente protegida, há sinais de que 
a liberdade religiosa está a ser inibida tanto pelo Governo 
como pela sociedade conservadora. Esta violação não é 
nem flagrante nem de forma alguma violenta, mas mostra 
que Tuvalu tem algum progresso a fazer no que diz res-
peito à aceitação das minorias religiosas e do verdadeiro 
respeito pela liberdade religiosa.

NOTAS
1  Tuvalu 1986 (rev. 2010), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Tuvalu_2010?lang=en (acedido a 24 de Outubro 
de 2020).

2  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Tuvalu”, 2019 Report on International Religious Freedom, Departamento de Estado 
Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/tuvalu/ (acedido a 7 de Dezembro de 2020).

3  Ibid.

4  “Religious Organisation Restriction Act 2010”, Natlex, Organização Internacional do Trabalho, http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lan-
g=en&p_isn=89619&p_count=96232 (acedido a 24 de Outubro de 2020).

5  Ibid.

6  Tribunal Superior de Tuvalu, Teonea vs. Pule o Kaupule de Nanumaga [2009] TVCA 2; Tribunal de Recurso, Recurso civil n.º 1 de 2005 (4 
de Novembro de 2009); Konelio e Outros vs. Kaupule de Nanumaga [2010] TVHC 9; Caso 13 de 2008 (23 de Março de 2010), Pacific Islands Legal 
Institute, http://www.paclii.org/tv/cases/TVHC/2010/9.html (acedido a 24 de Outubro de 2020).

7  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, op. cit.

8  Ibid. 

9  Ibid. 

https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/tuvalu/
http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=89619&p_count=96232
http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=89619&p_count=96232
http://www.paclii.org/tv/cases/TVHC/2010/9.html
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Em Fevereiro de 2014, a Península da Crimeia da Ucrâ-
nia foi invadida pela Rússia e anexada. De acordo com a 
Resolução 68/262 da Assembleia Geral das Nações Uni-
das de 27 Março de 2014, intitulada “Integridade Territo-
rial da Ucrânia”,1 este relatório considera que a República 
Autónoma da Crimeia permanece dentro das fronteiras da 
Ucrânia, tal como internacionalmente reconhecido, e que 
as regiões de Lugansk e Donetsk foram ilegitimamente 
ocupadas pelas autoridades substitutas apoiadas pela 
Rússia.

A Constituição da Ucrânia de 1996 garante a liberdade 
de religião e culto, bem como a separação entre a Igreja 
e o Estado. O artigo 35.º declara: “Toda a pessoa tem 
direito à liberdade de filosofia pessoal e de religião. Este 
direito inclui a liberdade de professar ou não professar 
qualquer religião, de realizar, sozinho ou colectivamente 
e sem impedimentos, ritos religiosos e rituais cerimoniais, 
e de levar a cabo actividades religiosas. O exercício des-
te direito só pode ser restringido por lei no interesse da 
protecção da ordem pública, da saúde e moralidade da 
população, ou da protecção dos direitos e liberdades de 

outras pessoas. Nenhuma religião será reconhecida pelo 
Estado como obrigatória”.2 

O artigo 3.º declara: “Os direitos humanos e liberdades e 
as suas garantias determinam a essência e a orientação 
da actividade do Estado. O Estado é responsável perante 
o indivíduo pela sua actividade. Afirmar e assegurar os 
direitos humanos e liberdades é o principal dever do Es-
tado”.3

O artigo 15.º estabelece: “A vida social na Ucrânia baseia-
-se nos princípios da diversidade política, económica e 
ideológica. Nenhuma ideologia deve ser reconhecida pelo 
Estado como obrigatória. A censura é proibida. O Esta-
do garante a liberdade da actividade política não proibida 
pela Constituição e pelas leis da Ucrânia”.4

A Constituição garante os direitos e liberdades dos ci-
dadãos da Ucrânia. O artigo 21.º estabelece: “Todas as 
pessoas são livres e iguais na sua dignidade e nos seus 
direitos. Os direitos e liberdades humanos são inaliená-
veis e invioláveis”.5

O artigo 34.º declara: “A todos é garantido o direito à liber-
dade de pensamento e de expressão, e à livre expressão 
dos seus pontos de vista e crenças”.6

A Constituição também garante o direito à objecção de 
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consciência por motivos religiosos. Ninguém pode ser dis-
pensado dos seus deveres perante o Estado ou recusar-
-se a cumprir as leis por razões de crença religiosa. Caso 
o cumprimento do dever militar seja contrário às crenças 
religiosas de um cidadão, o cumprimento desse dever 
será substituído por serviço alternativo (não militar)”.7 
Contudo, vale a pena referir que o “serviço alternativo” 
dura uma vez e meia mais do que o tempo do serviço 
militar nas Forças Armadas da Ucrânia.8

A Lei da Liberdade de Consciência e Organizações Reli-
giosas de 1991, que tem sido objecto de inúmeras altera-
ções, serve como o principal quadro legal para o funcio-
namento das Igrejas e organizações religiosas e para a 
liberdade religiosa. Reafirma o artigo 35.º da Constituição, 
estabelecendo que os limites ao exercício da liberdade 
religiosa ou de crença só podem ser restringidos em al-
guns casos, quando forem necessários “para proteger a 
segurança e ordem públicas, a vida, a saúde e a morali-
dade, bem como os direitos e liberdades de outros cida-
dãos estabelecidos por lei e de acordo com as obrigações 
internacionais da Ucrânia”.9

As alterações mais recentes foram introduzidas a 17 de 
Janeiro de 2019, pela Lei sobre Alterações a Algumas 
Leis da Ucrânia relativas à subordinação de organizações 
religiosas e ao procedimento de registo estatal dessas 
organizações com o estatuto de entidades jurídicas.10 A 
Lei alterou os artigos 8.º, 14.º e 18.º. As alterações di-
zem principalmente respeito aos novos procedimentos de 
registo das organizações religiosas. A intenção era sim-
plificar o registo, eliminando o chamado registo “duplo” 
em instituições centrais e locais. Foi solicitado a todas as 
organizações religiosas que adaptem os seus estatutos 
à nova lei no prazo de um ano. Como o Instituto para a 
Liberdade Religiosa salientou, as alterações a esta lei fo-
ram introduzidas muito rapidamente e sem consultas.11

As organizações religiosas cujas sedes principais este-
jam localizadas fora da Ucrânia, podem guiar-se nas suas 
acções pelas direcções destas sedes, mas apenas se a 
legislação da Ucrânia não for violada. Contudo, quando a 
organização faz parte da estrutura de uma associação re-
ligiosa e a sede está na Rússia, então é necessário alterar 
o nome da organização para que o nome expresse esta 
relação com a sede russa.12

A lei exige que uma instituição religiosa obtenha o estatuto 
de entidade jurídica oficial. Embora um grupo não religio-
so deva ter pelo menos três membros para se qualificar 
para o registo, o número mínimo exigido para as organi-

zações religiosas são 10 membros. Os grupos religiosos 
devem também fornecer às autoridades locais uma cópia 
dos seus estatutos.13

O projecto de lei sobre Alterações a Certos Actos Legis-
lativos da Ucrânia (relativo à harmonização da legislação 
na esfera de prevenção e combate à discriminação com a 
lei da União Europeia) causou muita controvérsia, espe-
cialmente entre as organizações religiosas.14 O assunto 
da controvérsia é sobretudo o direito das Igrejas a pro-
clamarem livremente as suas verdades. O projecto de lei 
anti-discriminação é reconhecido pelos representantes de 
várias Igrejas como uma ameaça significativa a este res-
peito. O Conselho Ucraniano de Igrejas e Organizações 
Religiosas (UCCRO na sigla inglesa) apelou ao presiden-
te Volodymyr Zelensky para que fossem feitas alterações 
ao projecto de lei. O UCCRO postulou que a lei deveria 
incluir a seguinte disposição: “O acto ou omissão de uma 
pessoa e/ou grupo de pessoas no exercício dos seus di-
reitos pessoais à liberdade de pensamento e liberdade de 
expressão, liberdade de consciência, religião ou crença 
não é discriminação”.15 Apelos semelhantes foram envia-
dos a várias facções no Parlamento pelos líderes das se-
guintes Igrejas e organizações religiosas: Igreja Ortodoxa 
da Ucrânia, Igreja Católica Grega Ucraniana, Igreja Cató-
lica Romana da Ucrânia, União das Igrejas Evangélicas 
Baptistas da Ucrânia, Igreja Pentecostal Ucraniana, Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, União das Organizações Re-
ligiosas Judaicas da Ucrânia, e Administração Espiritual 
dos Muçulmanos da República Autónoma da Crimeia.16 
O apelo excluiu a Igreja Ortodoxa Ucraniana (Patriarcado 
de Moscovo), devido à sua ligação com o estado russo.

A Igreja e as organizações religiosas na Ucrânia estão 
separadas do Estado e, por exemplo, as escolas esta-
tais são seculares. Até 2015, as instituições religiosas 
não podiam gerir escolas. Contudo, em Junho de 2015, 
na sequência da adopção da Lei de Alterações a Algumas 
Leis da Ucrânia que regulamenta o estabelecimento de 
instituições educativas por organizações religiosas pelo 
Parlamento ucraniano, as organizações religiosas regis-
tadas foram autorizadas a estabelecer instituições educa-
tivas (primárias, secundárias, pós-escolares, vocacionais 
e superiores).

Nas escolas estatais ucranianas, as crianças aprendem 
ética cristã, mas apenas como disciplina opcional. Refe-
rindo-se à separação constitucional entre o Estado e a 
Igreja e ao princípio da “educação secular”, os opositores 
às aulas de ética cristã procuram eliminar esta disciplina. 
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Numa petição de 2019, apelaram ao presidente Zelensky 
para que proibisse as aulas de ética cristã nas escolas. 
Como consequência destas actividades, o currículo con-
temporâneo do sistema escolar ucraniano não prevê a 
disciplina, mas também não proíbe que se convide um 
sacerdote ou outra pessoa a ensinar ética cristã por deci-
são de uma dada comunidade ou grupo. 

No período em análise, a Igreja Católica Romana conti-
nuou a solicitar ao Governo a restituição de vários edifí-
cios da Igreja localizados predominantemente na Ucrânia 
ocidental confiscados na altura pelo regime soviético.17

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
As muitas violações da liberdade religiosa na Ucrânia es-
tão relacionadas com dois problemas: a) a política discri-
minatória das autoridades russas que ocupam a Crimeia 
e as chamadas Repúblicas Populares de Lugansk e Do-
netsk que ocupam parte da Ucrânia Oriental; e b) a inde-
pendência eclesiástica da Igreja Ortodoxa da Ucrânia.

Em Março de 2014, a Rússia anexou a Península da Cri-
meia da Ucrânia e começou “a prestar apoio militar, eco-
nómico e político a formações separatistas em regiões 
da Ucrânia oriental”. O conflito “já matou mais de 13 mil 
pessoas”.18

Segundo o Departamento de Estado norte-americano, 
as violações da liberdade religiosa na parte russa da re-
gião de Donbass na Ucrânia, controlada por grupos ar-
mados comandados pela Rússia, incluíram: detenção e 
prisão, tortura, confisco de bens, incluindo igrejas e salas 
de reuniões, agressões físicas e ameaças de violência, 
vandalismo, multas e restrições às actividades missioná-
rias, serviços religiosos, cerimónias, reuniões e literatu-
ra, e proibição de grupos religiosos pacíficos. Os grupos 
religiosos visados incluem a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, 
anteriormente Igreja Ortodoxa Ucraniana – Patriarcado 
de Kiev, a Igreja Católica Grega Ucraniana, os Cristãos 
Protestantes e as Testemunhas de Jeová.19

Segundo a Constituição da República Popular de Donetsk 
de 16 de Maio de 2014, a religião dominante é o Cristia-
nismo Ortodoxo (de Moscovo).20 A Igreja de Jesus Cristo 
dos Santos dos Últimos Dias (Mórmones) sofreu vários 
ataques por parte das autoridades da chamada República 
Popular de Donetsk. Os incidentes incluíram a apropria-
ção de edifícios religiosos e a sua transformação em edifí-
cios seculares. Por exemplo, as autoridades separatistas 

anunciaram a 26 de Julho de 2018, a transformação da 
casa de culto mórmon em Donetsk num palácio matrimo-
nial (Departamento de Registo Matrimonial).21

As autoridades ocupantes de Donetsk levaram a cabo 
ataques semelhantes contra os Cristãos pentecostais. 
Em Makiivka, região de Donetsk, em Junho e Julho de 
2018, as autoridades ocupantes encerraram e selaram 
casas de culto sem qualquer explicação, incluindo a Igreja 
Evangélica Baptista Cristã “Nova Vida”. De acordo com os 
líderes da União de Igrejas de Cristãos-Baptistas Evangé-
licos de toda a Ucrânia, algumas das suas casas de culto 
na região de Donetsk foram encerradas apenas porque 
não estavam registadas como edifícios religiosos.22

No caso da República Popular de Lugansk, o principal 
instrumento de repressão das organizações religiosas foi 
a manipulação do procedimento de registo discricionário. 
As organizações religiosas que não foram registadas até 
15 de Outubro de 2018 tornaram-se alvo de um ataque 
administrativo.23 Em 2019, por exemplo, o fornecimento 
de gás foi cortado a edifícios não registados que serviam 
funções religiosas, com ameaças de alargar os cortes 
para restringir o acesso à electricidade e à água.24 Mais 
tarde, a 26 de Novembro, 12 livros baptistas foram adicio-
nados a uma lista estatal de material extremista, incluindo 
o Evangelho de S. João. Não foram dadas quaisquer ex-
plicações para esta acção.25

Os líderes religiosos que levem a cabo actividades religio-
sas apesar de não se terem registado enfrentam assédio 
e perseguição. Isto afecta principalmente a Igreja Católica 
Grega, a Igreja Ortodoxa da Ucrânia, as Igrejas Protes-
tantes e as Testemunhas de Jeová.26

Antes da ocupação russa da Crimeia, cerca de 50 orga-
nizações religiosas actuavam na península. Em 2019, o 
seu número baixou para 9.27 As autoridades russas estão 
a tomar medidas decisivas contra algumas organizações 
religiosas, especialmente as que não apoiam as novas 
autoridades. Na capital da Crimeia, Simferopol, a 27 de 
Março de 2019, as autoridades russas ocupantes pren-
deram 24 tártaros da Crimeia por alegadas actividades 
terroristas. Os detidos eram membros activos do Solida-
riedade Crimeia, um grupo secular de direitos humanos.28 

A causa de inúmeros conflitos entre os fiéis e o clero da 
Igreja Ortodoxa da Ucrânia (IOU) e da Igreja Ortodoxa 
Ucraniana do Patriarcado de Moscovo (IOU-PM) foi a 
conquista da autocefalia ou independência eclesiásti-
ca da IOU em relação à IOU-PM, a 15 de Dezembro de 
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2018. A decisão provocou uma profunda divisão no seio 
das Igrejas Orientais, incluindo entre o Patriarcado Orto-
doxo Russo de Moscovo e o Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla, que concedeu a autocefalia. Hoje, mais 
de “520 igrejas IOU-PM mudaram para a IOU, que agora 
regista 7.000 paróquias, 77 mosteiros e 47 dioceses, ou 
distritos eclesiásticos”.29

Para além desta tensão, outros ataques religiosos ocorre-
ram na Ucrânia.

Durante o período abrangido por este relatório, inúmeros 
ataques foram dirigidos contra as Testemunhas de Jeová 
na Ucrânia, incluindo um ataque com uma faca (Kremen-
chuk, 7 de Julho de 2019)30 e dois (ambos em Junho de 
2019: um em Kiev31 e outro em Vinnytsia),32 em que foi 
destruída literatura religiosa que os membros das igrejas 
traziam consigo.

A 25 de Novembro de 2019, o monumento ao escritor 
judeu Sholem Aleichem em Kiev foi destruído.33 Em res-
posta, o Conselho Ucraniano de Igrejas e Organizações 
Religiosas emitiu uma declaração que condenava vee-
mentemente os actos de vandalismo.34

A 20 de Abril de 2020, em Kherson, criminosos tentaram 
incendiar a histórica sinagoga. Um cocktail molotov foi 
lançado ao edifício. No entanto, o ataque não causou da-
nos significativos.35

As restrições relacionadas com a pandemia da COVID-19 
afectaram fortemente as possibilidades de culto religioso. 
Devido a casos de incumprimento de certas restrições por 
parte de vários locais religiosos durante a Páscoa, hou-
ve inúmeros ataques verbais às igrejas por funcionários 
ucranianos do Ministério da Saúde através da comunica-
ção social. Em resposta, o Instituto para a Liberdade Reli-
giosa emitiu uma declaração afirmando que menos de 2% 
dos crentes visitaram locais de culto durante a Páscoa.36

A persistência das restrições impostas pela Covid-19 
suscitou preocupações entre algumas organizações re-
ligiosas, principalmente sobre os vários requisitos para 
manter a distância social nas instituições culturais e nas 
igrejas. Nas instituições culturais, o requisito era de atri-
buir 5 m2 por pessoa, enquanto nas instituições religiosas 
era de 10 m2 por pessoa.37

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O maior desafio à liberdade religiosa é, de longe, a si-
tuação nos territórios ocupados. Com a imposição de no-

vas restrições legais e outras formas de discriminação, a 
tendência não revela sinais de melhoria. Há, no entanto, 
esperança de mudança com a implementação da Lei de 
Apoio à Liberdade Religiosa EUA-Ucrânia. Em Dezembro 
de 2019, a lei foi apresentada na Câmara dos Represen-
tantes e no Senado dos EUA. O projecto de lei exige que 
o presidente da República considere as inúmeras viola-
ções da liberdade religiosa que a Rússia continua a au-
torizar na Crimeia ocupada pela Rússia e em Donbass 
controlado pela Rússia.38

Nos termos da lei, serão aplicadas sanções especiais: (1) 
a qualquer pessoa que, enquanto funcionário do Governo 
da Rússia, tenha sido responsável ou tenha directa ou in-
directamente cometido violações particularmente graves 
da liberdade religiosa no território da Ucrânia que a Rús-
sia ocupa e controla, ou que controla através de grupos 
armados não estatais que comanda; e (2) ao cônjuge e 
aos filhos de tal pessoa, se existirem.39

Na área controlada pelas autoridades de Kiev, os casos 
de discriminação religiosa são principalmente incidentes 
cometidos contra indivíduos e não violações sistemáticas 
da liberdade religiosa. 

UCRÂNIA
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A Constituição do Uganda proíbe qualquer forma de dis-
criminação religiosa e declara que não haverá religião es-
tatal. O artigo 29.º (n.º 1, alínea c) da Constituição dá aos 
Ugandeses a “liberdade de praticar qualquer religião e 
manifestar tal prática, o que inclui o direito de pertencer e 
participar nas práticas de qualquer organismo ou organi-
zação religiosa de uma forma consistente com a presente 
Constituição”.1 Embora os cidadãos ugandeses possam 
gozar de liberdade de pensamento, consciência e cren-
ça, o Governo pode limitar estes direitos com “medidas 
que sejam razoavelmente justificáveis para lidar com um 
estado de emergência” (artigo 46.º, n.º 2).2 É proibida a 
criação de partidos políticos baseados na religião (artigo 
71.º, n.º 1, alínea b). Os grupos religiosos são obrigados 
a registar-se como organizações sem fins lucrativos junto 
do Serviço de Registo do Uganda, a fim de obterem um 
estatuto legal. Para poderem funcionar, devem também 
obter uma licença do Ministério dos Assuntos Internos. 
Grandes grupos religiosos, tais como “as Igrejas Cató-
lica, Anglicana, Ortodoxa, Adventista do Sétimo Dia e a 
UMSC” (Conselho Supremo Muçulmano do Uganda) es-
tão isentos deste requisito.3

A educação religiosa é opcional nas escolas públicas. Se 
uma escola optar por ensinar religião, deve seguir o currí-
culo aprovado pelo Estado.4 

Em meados de 2017, o Departamento de Assuntos Reli-
giosos da Direcção de Ética e Integridade (no âmbito do 
Gabinete do Presidente) propôs um projecto de lei para 
expandir os poderes de fiscalização do departamento e 
permitir-lhe regulamentar mais amplamente os grupos re-
ligiosos existentes. O projecto de lei destinava-se a com-
bater a alegada falta de transparência e desarmonia entre 
os vários grupos religiosos.5 Também se destinava a pôr 
fim a práticas corruptas e fraudulentas levadas a cabo por 
alguns clérigos desonestos. Muitas Igrejas “renascidas” 
afirmaram que o projecto era um ataque à liberdade de 
culto, enquanto outros líderes religiosos e o Conselho In-
ter-religioso do Uganda saudaram a nova legislação. No 
momento em que escrevemos, o projecto de lei ainda não 
foi aprovado.

Num movimento sem precedentes, a Autoridade da Ca-
pital de Kampala (KCCA) emitiu uma ordem em Abril de 
2017 ao abrigo do Decreto de Manutenção da Lei e Or-
dem de 2006, proibindo todos os tipos de pregação de 
rua, especialmente os pregadores que utilizam altifalan-
tes.6 Os infractores estão sujeitos a uma multa de 400.000 
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UGANDA
xelins (9 euros), dois meses de prisão ou ambos. Alguns 
grupos cristãos viram esta decisão como um ataque con-
tra o Cristianismo.7 Outros observadores consideraram 
que a KCCA não tinha autoridade para tomar esta medida 
sem a aprovação prévia do Parlamento ugandês.8

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
As práticas governamentais não parecem restringir signi-
ficativamente a liberdade religiosa dos cidadãos ugande-
ses. A Constituição é cumprida de acordo com as expec-
tativas. No entanto, surgem frequentemente tensões entre 
grupos religiosos, especialmente em eventos públicos. 

Para os Muçulmanos, a conversão ao Cristianismo é uma 
questão muito controversa e pode resultar na expulsão ou 
mesmo na perseguição de indivíduos pelas suas famílias 
e comunidades.9 Em Agosto de 2019, um grupo de muçul-
manos extremistas incendiou a casa de Ali Nakabele, um 
cristão que se tinha convertido do Islamismo em 2018. O 
ataque, que teve lugar perto de Kampala, matou os seus 
dois filhos, bem como a sua mãe e o seu padrasto.10 Num 
outro caso, a 10 de Novembro de 2019, Ronal Nayekuliza 
foi envenenado pela sua família alargada devido à sua 
conversão do Islamismo ao Cristianismo.11

Em Dezembro de 2018, o Governo introduziu um projecto 
de lei que exigia que todos os líderes religiosos adquiris-
sem qualificações certificadas em teologia. A política tinha 
também como objectivo “impor transparência e responsa-
bilidade financeira em organizações religiosas e de fé”.12 

O presidente Yoweri Museveni reuniu-se com líderes re-
ligiosos em Setembro de 2019, a fim de abordar as suas 
preocupações relativamente ao projecto de lei proposto.13 

O Irmão Norbert Emmanuel Mugarura, superior geral 
dos Irmãos de São Carlos Lwanga, foi morto em Julho 
de 2019 em Kampala, onde tinha ido para participar em 
várias reuniões. O Bispo emérito John Baptist Kaggwa de 
Masaka pediu uma investigação sobre as circunstâncias 
da sua morte.14

Durante o Dia Nacional de Oração, em Fevereiro de 2020, 
o Conselho Cristão Conjunto do Uganda, uma organiza-
ção ecuménica cristã, apelou a que população rezasse 
por eleições pacíficas em 2021.15

Em Junho de 2018, os Bispos Católicos do Uganda anun-
ciaram que iriam criar um canal de televisão católica as-
sim que obtivessem a licença da Comissão de Comunica-
ções do Uganda.16 A nova estação de televisão começou 

a emitir em Fevereiro de 2020.17

Em Novembro de 2020, antes das eleições gerais de 14 
de Janeiro de 2021, vários candidatos da oposição foram 
detidos sob o pretexto de terem infringido as regras de 
confinamento da COVID-19. Foram libertados sob fiança. 
No entanto, o incidente desencadeou dois dias de mani-
festações que provocaram pelo menos 37 mortos. A Igre-
ja Católica e outros grupos religiosos protestaram contra 
estas acções. Anteriormente, em 2019, a Igreja tinha-se 
oposto publicamente a um projecto de lei proposto pelo 
actual presidente Museveni, então com 76 e candidato 
pela sexta vez, que eliminava o limite de idade para con-
correr à presidência.18

Com a aproximação das eleições, os tumultos e a violên-
cia aumentaram, levando os líderes da Igreja Católica a 
dirigirem uma longa e detalhada mensagem a todos os 
interessados nas eleições. Em linguagem inequívoca, la-
mentaram a deterioração dos direitos humanos e defen-
deram a sua protecção, defendendo também a segurança 
dos jornalistas e que as eleições produzissem resultados 
positivos para o povo. “A ligação entre as eleições no nos-
so país e os direitos humanos tem sido preocupante. Per-
guntamo-nos como um processo democrático deveria ser 
um terreno fértil para a violação dos direitos previstos na 
nossa Constituição nacional”.19 A vitória do actual presi-
dente Museveni não apaziguou a população e o líder da 
oposição, Robert Kyagulanyi, também conhecido como 
Bobi Wine, anunciou que iria contestar os resultados atra-
vés de todos os meios legais disponíveis.20

Todos os locais de culto foram encerrados em Março de 
2020 para conter a propagação da COVID-19.21 A Igreja 
Católica procurou meios para prosseguir com a evangeli-
zação durante a pandemia “através da rádio e dos meios 
digitais”22 e para ajudar a combater o vírus.

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O presidente Museveni, que está no poder desde 1986, 
foi reeleito nas eleições presidenciais de Janeiro de 2021, 
no meio de alegações de fraude.23 Como a Igreja avisou, 
as tensões aumentaram nos meses que antecederam o 
dia das eleições. 

De acordo com o Armed Conflict Location & Event Data 
Project, em 2020 registou-se o mais alto nível de violência 
no país em mais de uma década, na sua maioria rela-
cionado com acções repressivas por parte das forças de 
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DA segurança.24 Entretanto, não é claro se o projecto de lei 
que exige que os líderes religiosos certifiquem as suas 
qualificações alguma vez será aprovado.  

Embora os direitos humanos sejam garantidos e geral-
mente exercidos no Uganda, estes direitos, incluindo o 
direito à liberdade religiosa, enfrentam um futuro incerto.
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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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UZBEQUISTÃO

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Embora a Constituição1 do Usbequistão garanta a liberda-
de religiosa (artigo 31.º) e preveja a não interferência do 
Estado nos assuntos religiosos das comunidades (artigo 
61.º), vários regulamentos limitam o seu exercício efecti-
vo. 

As principais restrições foram introduzidas em 1998 com 
a Lei da Liberdade de Consciência e das Organizações 
Religiosas.2 A lei criminaliza todas as actividades religio-
sas não registadas, proíbe as actividades missionárias e 
o proselitismo, e dá às autoridades o poder de aprovar 
o conteúdo, produção, distribuição e armazenamento 
de publicações religiosas. A lei permite o ensino religio-
so apenas em escolas aprovadas pelo Governo e proí-
be qualquer ensino religioso em casas particulares.3 Os 
grupos religiosos não estão autorizados a actuar fora das 
áreas onde estão registados e devem solicitar a aprova-
ção do Governo para todas as actividades religiosas não 
incluídas no culto formal.4

A 15 de Setembro de 2020, foi apresentado ao Parlamen-
to usbeque (Assembleia Suprema) um novo projecto de 
lei.5 O seu objectivo era alinhar o país com as normas in-

ternacionais, mas desiludiu vários grupos religiosos, uma 
vez que mantém muitas das características repressivas 
da lei existente. De facto, inclui a censura de materiais re-
ligiosos e ainda exige o registo de grupos religiosos (mas 
o número mínimo de crentes necessário para criar uma 
entidade religiosa diminuiu de 100 para 50).6

O projecto de lei continua a proibir as actividades mis-
sionárias. Requer que os grupos religiosos notifiquem as 
autoridades de qualquer evento que planeiem realizar 
fora das suas instalações normais, fornecendo razões, 
endereço, data, financiamento, participantes previstos, 
incluindo estrangeiros, e o material que será utilizado. O 
projecto de lei proíbe o ensino religioso privado, mas per-
mite aos pais ensinar aos seus filhos os princípios básicos 
de ética e religião.7

Pelo lado positivo, a lei remove a proibição de usar ves-
tuário religioso em público e coloca a decisão de encerrar 
uma organização religiosa nas mãos dos tribunais e não 
da administração.8

A 30 de Julho de 2018, foi aprovada a lei “da luta contra 
o extremismo”.9 Muitas organizações internacionais criti-
caram-na por ser demasiado ampla e vaga, e não dife-
renciar entre crenças religiosas não violentas e ideologias 
que apoiam a violência. A nova legislação poderá ser uti-
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UZBEQUISTÃO
lizada para limitar indevidamente a liberdade religiosa, de 
expressão e de associação.10

Numa nota positiva, o porta-voz do Ministério do Interior, 
Nulifar Turakhonova, disse que, uma vez levantadas as 
restrições relacionadas com o coronavírus, os menores 
também serão autorizados a rezar em mesquitas “na 
companhia de pais, irmãos e outros parentes próximos”.11 
Isto acaba com uma proibição introduzida durante a era 
Karimov.

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Foram dados muitos passos nos últimos dois anos no 
sentido de uma maior protecção da liberdade religiosa. 
Milhares de pessoas foram retiradas das “listas negras” 
de extremistas religiosos e alguns prisioneiros religiosos 
foram libertados ou as suas penas reduzidas. As rusgas 
contra as comunidades religiosas diminuíram gradual-
mente, reduzindo-se quase a zero.12

A Igreja Católica conseguiu finalmente organizar um cam-
po de férias para jovens católicos no Vale de Fergana.13 
Actualmente, a pequena comunidade católica usbeque é 
composta por cerca de 3.000 membros e está a tentar re-
gistar uma sexta paróquia em Angren. Durante o encerra-
mento a nível nacional causado pelo coronavírus, a Igreja 
Católica conseguiu realizar o seu apostolado utilizando as 
redes sociais para se manter em contacto com os seus 
membros através da transmissão online de Missas, ora-
ções e encontros bíblicos.14

Outro desenvolvimento extremamente positivo em termos 
de liberdade religiosa é o registo de oito Igrejas cristãs em 
2018 e 2019, oito anos após a última vez que isto acon-
teceu.15 No entanto, apesar das melhorias, alguns grupos 
continuam a queixar-se de que o caminho para o registo 
continua a ser uma batalha difícil. Entre os que se regis-
taram estão as Testemunhas de Jeová, que têm apenas 
uma congregação reconhecida em Chirchik. Em Setem-
bro de 2018, tentaram registar mais sete comunidades,16 
mas os seus pedidos foram rejeitados pelas autoridades 
locais (comités mahalla), cuja aprovação é necessária. 
Foram citados diferentes motivos, desde uma desapro-
vação geral do grupo religioso até um possível conflito e 
divisão dentro da comunidade.17

Em comparação com anos anteriores, as rusgas policiais 
contra grupos religiosos diminuíram. O número diminuiu 
consideravelmente em 2018, chegando a praticamente 

zero em 2019.18 Isto é provavelmente consequência de 
uma directiva emitida em Dezembro de 2018 pelo presi-
dente Shavkat Mirziyoyev que proibia os serviços secre-
tos e as agências que fazem cumprir a lei de realizarem 
rusgas a comunidades religiosas.19

Em Setembro de 2018, a polícia fez uma rusga a um gru-
po de 40 protestantes reunidos na região de Tashkent. 
Alguns dos participantes foram alvo de pesadas multas, 
num caso até 20 vezes o salário mínimo mensal, enquan-
to quatro sul-coreanos foram deportados. Uma mulher e 
uma menina de 5 anos tiveram de procurar tratamento 
hospitalar devido à pressão psicológica exercida sobre 
os fiéis durante o interrogatório, que durou mais de 12 
horas.20

Pela primeira vez, soldados participaram numa rusga em 
Novembro de 2018 contra uma comunidade baptista du-
rante o culto dominical em Yashnobod, um distrito da ca-
pital Tashkent. Catorze crentes foram levados à força para 
a esquadra de polícia local, registados e interrogados du-
rante mais de nove horas.21

Em Novembro de 2018, oito protestantes foram sujeitos 
a interrogatórios extremamente longos após terem sido 
detidos numa rusga policial num apartamento onde se 
tinham reunido para ler a Bíblia. Embora devidamente 
aprovada e comprada à Sociedade Bíblica do Usbequis-
tão, a literatura religiosa foi confiscada, juntamente com 
um computador portátil e um computador pessoal.22

Nesse mesmo mês, após uma rusga a uma casa em 
Urgench, os protestantes ali reunidos sofreram intensas 
pressões. Uma das pessoas presentes, Lolakhon Uma-
rova, foi convidada a acusar publicamente o anfitrião e o 
pastor da realização de “encontros religiosos não auto-
rizados”.23 Quando recusou, foi ameaçada com um pro-
cesso judicial. A polícia também exerceu pressão sobre o 
Pastor Ahmadjon Nazarov, que foi acometido de proble-
mas cardíacos e teve de ser hospitalizado. Esta não foi a 
primeira vez que o pastor foi alvo da atenção da polícia.24

Em Agosto de 2018, o Tribunal de Chust City, na região de 
Namangan, condenou o Pastor Alisher e o seu assistente 
Abror a 10 dias de detenção administrativa, depois de ele 
e outros confrades terem sido apanhados em sua casa 
a beber chá. Seis mulheres presentes no evento foram 
também consideradas culpadas de “actividade religiosa 
ilegal” e multadas em 100 euros cada, uma soma que re-
presenta mais de cinco meses de salário mínimo.25

O Usbequistão censura toda a literatura religiosa impres-
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religioso fora dos edifícios religiosos registados é consi-
derada uma violação do Código Administrativo.26 A 25 de 
Dezembro de 2019, a Comissão dos Assuntos Religiosos 
actualizou a sua lista de textos islâmicos proibidos, que 
contém mais de 200 livros, incluindo textos de muçulma-
nos ahmadi e do falecido teólogo turco Said Nursi.27

Os baptistas queixaram-se de que algum do seu material 
religioso foi apreendido em Julho e Novembro de 2019. 
Em Julho, as autoridades aeroportuárias encontraram o 
baptista alemão Viktor Klassen na posse de 44 exempla-
res de um livro intitulado “Aprender a Bíblia” em usbeque. 
Depois de ter sido interrogado durante várias horas, foi 
multado em 335 euros porque as autoridades considera-
ram que os livros se destinavam a trabalho missionário.28

Embora o Governo tenha adoptado uma abordagem mais 
descontraída à liberdade religiosa, as pressões sociais 
contra a conversão do Islamismo continuam fortes. Num 
caso, a 9 de Fevereiro de 2019, um homem matou a sua 
mulher porque ela se tinha tornado cristã. Quando a en-
controu no aeroporto de Tashkent a tentar fugir do país, 
cortou-lhe a garganta.29

Tal como noutros lugares da Ásia Central, as autoridades 
têm lutado para encontrar o equilíbrio certo na sua rela-
ção com o Islamismo, apanhadas entre a necessidade de 
controlar o risco potencial do radicalismo e o seu próprio 
secularismo de longa data. 

O Conselho Muçulmano do Usbequistão assegura que as 
várias comunidades islâmicas do país expressam a reli-
giosidade “adequada”.30

O Islamismo sunita anafi é uma componente fundamental 
para a construção da nação. O presidente Mirziyoyev tem 
procurado promover o renascimento e o conhecimento do 
Islamismo,31 encorajando concursos de recitação do Alco-
rão, permitindo que o azan, o apelo à oração, seja nova-
mente ouvido após 10 anos de silêncio, e expandindo a 
oferta de cursos corânicos.32

Ainda assim, a retórica anti-religiosa intensificou-se em 
2019, dirigida em particular às práticas islâmicas que pro-
movem uma interpretação mais conservadora do Islão, 
considerada não conforme com as tradições nacionais.33 
Em Agosto de 2018, o primeiro-ministro Abdulla Aripov 
assinou uma ordem para impor um código de vestuário 
secular, proibindo explicitamente o vestuário ou símbolos 

religiosos nas escolas, incluindo hijabs, yarmulkas e cru-
zes.34

Em Setembro de 2018, um número desconhecido de alu-
nas foram expulsas da Academia Islâmica Internacional 
de Tashkent por se recusarem a remover os seus hijabs. 
Algumas das estudantes tentaram, sem sucesso, fazer 
com que a decisão fosse anulada em tribunal.35 Em Abril 
de 2019, o Governo concedeu às estudantes o direito de 
usarem um lenço na cabeça ao estilo tradicional usbeque, 
conhecido como ikat.36 Na sequência desta controvérsia, 
vários blogueres que criticaram o Governo pelas suas po-
líticas religiosas foram presos em Agosto e Setembro de 
2018. Muitos foram subsequentemente multados e con-
denados a 15 dias de prisão.37

Em Setembro de 2018, o Conselho Muçulmano do Usbe-
quistão despediu o imã da mesquita Omina em Tashkent, 
Fazliddin Parpiev, por este ter pedido num vídeo ao presi-
dente Mirziyoyev que impulsionasse ainda mais as suas 
reformas e levantasse a proibição de as mulheres usarem 
hijabs e os homens terem barba.38 Em finais de 2018, Par-
piev e a sua família deixaram o Usbequistão por medo de 
retaliação.39

Em Agosto de 2019, a polícia prendeu cerca de 100 ho-
mens num mercado de Tashkent, forçando-os a rapar a 
barba para que se parecessem com a imagem nos seus 
passaportes biométricos, devido a alegadas “preocupa-
ções com segurança”. Um incidente semelhante ocorreu 
em Namangan no mês seguinte.40

Em Setembro de 2019, funcionários governamentais de 
alto nível convocaram imãs de todo o país para uma reu-
nião em Tashkent, onde foram instruídos a discutir apenas 
questões morais gerais nas orações de sexta-feira, evi-
tando questões abertamente religiosas.41 A discussão de 
questões islâmicas, especialmente se feita fora dos locais 
autorizados, tem causado problemas a alguns crentes, 
acusados de proselitismo ou mesmo extremismo. 

Em meados de Agosto de 2020, um tribunal de Tashkent 
condenou oito muçulmanos a penas de prisão até 11 anos 
e meio por terem discutido a sua fé nas redes sociais. Os 
homens foram acusados de descarregar sermões extre-
mistas e de outros crimes terroristas. Num caso anterior, a 
13 de Março de 2020, o mesmo tribunal condenou a uma 
pena de prisão até seis anos quatro jovens que estavam 
a tentar aprender mais sobre o Islamismo.42
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O Usbequistão monitoriza de perto os muçulmanos que 
querem ir a Meca. Para viajar para a cidade sagrada, os 
peregrinos devem satisfazer uma série de requisitos pes-
soais, financeiros e religiosos. A complexidade do proces-
so e a incerteza sobre o resultado induzem muitos aspi-
rantes a peregrinos a recorrerem a subornos para facilitar 
as suas candidaturas.43

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Sob a liderança do presidente Shavkat Mirziyoyev, que 
substituiu Islam Karimov em 2016, o Usbequistão desen-
volveu um plano abrangente de reformas para moderni-
zar as instituições estatais e as políticas governamentais, 
dando prioridade à liberalização económica e ao fim do 
isolacionismo regional. 

Em Dezembro de 2018, o Departamento de Estado nor-
te-americano anunciou a sua decisão de retirar o Usbe-
quistão da lista de Países Particularmente Preocupantes 
(CPC na sigla inglesa), à qual tinha sido acrescentado em 
2006, transferindo-o para a sua Lista de Observação Es-
pecial.44 O The Economist escolheu o Usbequistão como 
o “País do Ano”45 para 2019, uma vez que “nenhum outro 
país foi tão longe» em termos de reformas.46

O ano passado também assistiu a acções genuínas para 
alargar a liberdade religiosa, sobretudo passos como a 
decisão de 2018 do presidente Mirziyoyev que proibiu os 
serviços secretos e os serviços que fazem cumprir a lei de 
realizarem rusgas às comunidades religiosas.47 Embora 
o Governo usbeque ainda seja muito autoritário e ainda 
não tenha tomado medidas significativas para permitir o 
desenvolvimento de uma sociedade civil livre, há alguns 
sinais importantes de esperança de que reconhecerá 
cada vez mais o valor de uma abordagem mais tolerante 
à religião, mais que não seja para persuadir a opinião pú-
blica internacional (e os investidores estrangeiros) de que 
o Usbequistão está a mudar profundamente.

UZBEQUISTÃO
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Vanuatu é constituída por um grupo de 80 ilhas no Pacífi-
co Sul. Cerca de 65 destas não são habitadas.

O preâmbulo da Constituição afirma que Vanuatu é “ba-
seada nos valores tradicionais melanésios, na fé em Deus 
e nos princípios cristãos”.1 O artigo 5.º (n.º 1) da Consti-
tuição reconhece que “todas as pessoas têm direito […] 
à liberdade de consciência e de culto, sujeita a quaisquer 
restrições impostas por lei aos não cidadãos”. Este direito 
é “sujeito ao respeito pelos direitos e liberdades dos ou-
tros e ao legítimo interesse público na defesa, seguran-
ça, ordem pública, bem-estar e saúde”. De acordo com 
o artigo 6.º (n.º 1), uma pessoa que acredite que este di-
reito constitucional foi infringido tem direito a recorrer ao 
Supremo Tribunal. Esta solução judicial existe “indepen-
dentemente de qualquer outra solução legal possível”. O 
Supremo Tribunal pode “dar qualquer ordem ou orienta-
ção que considere adequada, incluindo o pagamento de 
compensação de danos, se o considerar adequado para 
fazer cumprir o direito” (artigo 6.º, n.º 2).

O Conselho Cristão de Vanuatu (VCC) é uma organização 
não governamental constituída pela Igreja Presbiteriana, 

Igreja Católica, Igreja de Cristo, Igreja Apostólica e Igreja 
da Melanésia. As Assembleias de Deus e os Adventistas 
do Sétimo Dia são membros observadores.2

Os eventos com significado nacional são celebrados com 
uma oração cristã, liderada pelas Igrejas que fazem parte 
do VCC.

Desde Agosto de 2016, o Governo tem pago 10 milhões 
de vatu (77.515 euros) por ano ao VCC.3

Segundo a lei, as crianças não podem ver recusada a ad-
missão numa escola ou serem tratadas de forma menos 
favorável por causa da sua religião. As escolas secun-
dárias públicas disponibilizam educação religiosa duran-
te uma hora por semana, supervisionada pelo VCC.4 O 
Governo paga os salários dos professores nas escolas 
religiosas que abriram antes de 1980 e dá subsídios às 
escolas religiosas.5

Segundo a Lei da Educação de 2014, os pais podem isen-
tar os seus filhos da frequência das aulas de educação 
religiosa.6

O registo das religiões junto das autoridades governa-
mentais foi introduzido em 1995, mas a lei foi revogada 
dois anos mais tarde. Desde então, está a ser considera-
da a reintrodução do registo religioso obrigatório ao nível 
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VANUATU
estatal em vários pontos. Os grupos religiosos podem re-
gistar-se como organizações caritativas.

O Governo de Vanuatu respeita em geral os princípios da 
liberdade religiosa estabelecidos na Constituição e nas 
leis do país.

Vanuatu é signatário do Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos.7

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
No período em análise, o VCC alegadamente ainda pro-
curou uma alteração governamental à Constituição para 
reconhecer Vanuatu como um país cristão.8 Inicialmente 
sugerida durante uma reunião9 entre o VCC e o então pri-
meiro-ministro em Abril de 2016, a proposta ainda não foi 
implementada. Apesar disso, o VCC continuou a desen-
volver a sua parceria com o Governo, observando que 

uma declaração explícita da sua identidade cristã seria 
adequada para o país. 

Se a Constituição fosse alterada para implementar este 
objectivo, os membros de outras religiões poderiam visitar 
o país, mas a construção de locais de culto não cristãos 
seria ilegal.10 

Durante o período abrangido por este relatório, não houve 
incidentes nem quaisquer outros desenvolvimentos rela-
cionados com o estatuto constitucional do Cristianismo, 
ou qualquer outra questão relacionada com a liberdade 
religiosa no país. 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
As perspectivas de liberdade religiosa em Vanuatu são 
positivas, não se prevendo alterações significativas nos 
próximos anos.
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O preâmbulo da Constituição venezuelana1 invoca a pro-
tecção de Deus com o supremo objectivo de estabelecer 
uma sociedade democrática que garante os direitos, in-
cluindo a liberdade de não ser discriminado.

Segundo o artigo 59.º da Constituição, o Estado garante 
a liberdade de culto e religião. O artigo afirma que todos 
têm “o direito de professar a sua fé religiosa ou credo”, e 
de “manifestar as suas crenças, em privado ou em públi-
co, através do ensino ou de outras práticas, desde que 
não vão contra a moral, os bons costumes e a ordem 
pública”. A independência e a autonomia das Igrejas e 
denominações religiosas também é garantida. Os pais 
têm direito a educar os seus filhos de acordo com as 
suas crenças.

O artigo 61.º defende a liberdade de consciência e ex-
pressão. E afirma que a objecção de consciência não 
pode ser invocada para evitar cumprir a lei.

Segundo o artigo 89.º (n.º 4), todas as formas de discri-
minação no trabalho com base no credo são proibidas.

O Estado reconhece os direitos dos povos indígenas no 

âmbito do artigo 119.º da Constituição, incluindo o seu 
direito à liberdade religiosa. Segundo o artigo 121.º, os 
povos indígenas também têm direito a manter e desen-
volver os seus costumes e valores, incluindo a sua espi-
ritualidade e locais de culto. Estes direitos também são 
defendidos noutros locais, na Constituição e legislação 
do país.

O artigo 97.º da Lei Orgânica dos Povos e Comunidades 
Indígenas de 20052 reconhece ainda que a espiritualida-
de e credo das comunidades indígenas são componen-
tes fundamentais das suas mundivisões. Não é permiti-
do impor crenças religiosas aos povos indígenas, nem 
se lhes pode negar as suas práticas e crenças (artigo 
98.º). A educação religiosa das crianças e adolescentes 
indígenas é da responsabilidade dos seus pais, familia-
res e membros do seu povo (artigo 100.º). Os povos indí-
genas têm direito a ser protegidos do fanatismo político 
e religioso (artigo 107.º).

Outras leis3 reconhecem o direito das crianças e ado-
lescentes à liberdade de pensamento, consciência e re-
ligião. Os seus pais e encarregados de educação têm o 
direito e o dever de os orientar no exercício deste direito. 
Os menores têm direito à sua própria vida cultural, a pro-
fessar e praticar a sua própria religião ou crenças, e a 
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usar a sua própria língua, em especial os que pertençam 
a minorias étnicas, religiosas ou indígenas.

Na área da educação,4 o Estado declara-se secular, pre-
servando a sua independência em relação a todas as 
religiões. Os pais têm direito a escolher a educação reli-
giosa dos seus filhos.

De acordo com a reforma fiscal de 2014,5 foram limita-
das as isenções fiscais para instituições dedicadas a ac-
tividades religiosas, artísticas, científicas e outras. Essas 
isenções estão agora restritas às organizações de cari-
dade e assistência social.

O Código Penal6 da Venezuela categoriza tipos de con-
duta que ameaçam a liberdade de culto. O artigo 168.º 
diz respeito à punição de pessoas que tentem impedir ou 
perturbar serviços ou cerimónias religiosas ou que dani-
fiquem intencionalmente itens usados no culto.

As Igrejas também são reconhecidas como entidades 
legais.7 No âmbito de um acordo com a Santa Sé, as-
sinado em 1964, a Igreja Católica é reconhecida como 
entidade legal internacional e pública.8 Em 1994, foi as-
sinado outro acordo com a Santa Sé relativo à disponi-
bilização de assistência espiritual nas forças armadas.9

Em 2017, a Assembleia Nacional Constituinte adoptou a 
Lei Constitucional contra o Ódio, pela Coexistência Pa-
cífica e Tolerância,10 que impõe penas até 20 anos de 
prisão para quem disseminar mensagens de ódio – pela 
rádio, televisão, meios de comunicação social – devido à 
filiação de uma pessoa em certos grupos definidos, entre 
outros, pelo seu estatuto social, etnia, religião, opiniões 
políticas ou orientação sexual.

A lei é ampla e imprecisa e é altamente discricionária na 
sua aplicação. Na opinião da ONG Espacio Público, é 
um meio de limitar a liberdade de expressão, especial-
mente qualquer opinião dissidente.11

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
REPRESSÃO, VIOLÊNCIA E LIBERDADE RELIGIOSA

Em Janeiro de 2019, um grupo de 20 pessoas invadiu 
a Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe de Mara-
caibo durante a Missa. Empunhando paus, armas de 
fogo e granadas, profanaram o Santíssimo Sacramento 
e atacaram o pároco e os fiéis presentes. O Arcebispo 
denunciou a falta de acção policial e de protecção.12 
Nesse mesmo mês, perante manifestações anti-gover-

namentais, as tropas do exército cercaram a Catedral de 
Maturín, onde mais de 700 pessoas se tinham refugia-
do, incluindo seminaristas e sacerdotes.13 A Igreja Dulce 
Nombre de Jesús em Petare, Caracas, foi sitiada duran-
te vários dias em Fevereiro de 2019, por indivíduos que 
usavam chifres e tocavam música, entre outros. A igreja 
foi vandalizada com graffiti pintados na sua fachada a 
denegrir o pároco, porque este tinha criticado o Gover-
no.14

Em Maio de 2019, membros da Guarda Nacional Boliva-
riana da Venezuela atacaram a Paróquia Nuestra Seño-
ra de Fátima, na cidade de San Cristóbal, durante a Mis-
sa. Invadiram a igreja de motocicleta, atirando latas de 
gás lacrimogéneo.15 Em Outubro e Novembro de 2019, a 
Eucaristia foi profanada e uma série de artigos roubados 
em duas igrejas no Estado de Miranda.16 Em Outubro, 
a Direcção-Geral de Contrainteligência Militar prendeu 
o Pastor José Albeiro Vivas, um oficial da Força Aérea 
Venezuelana. No início da tradicional Marcha por Jesus, 
ele disse: “Venezuela, chegou a tua hora de liberdade”. 
Foi acusado de uso indevido de condecorações e insíg-
nias militares.17

As práticas do Governo de Nicolás Maduro contra as 
Igrejas Católica e Evangélica estão listadas nos relató-
rios sobre liberdade religiosa na Venezuela, preparados 
pelo Departamento de Estado Norte-Americano. São tan-
tas e de natureza tão diversa que apresentamos apenas 
casos representativos. O Relatório de 2018 cita insultos, 
ameaças, a expulsão de trabalhadores religiosos estran-
geiros e obstáculos burocráticos que tornam mais difícil 
obter o reconhecimento como entidades religiosas.18 O 
Relatório de 2019 inclui serviços religiosos interrompi-
dos, ataques a igrejas e a detenção de um pastor pro-
testante enquanto dirigia um momento de oração.19 Em 
Abril de 2019, devido a ordens “vindas de cima”, o Bispo 
de San Cristóbal não foi autorizado a entrar na Prisão 
Occidente, onde deveria celebrar a Missa na Quinta-Fei-
ra Santa.20 Em Julho de 2019, o Cardeal Baltazar Porras 
observou que na Venezuela a Igreja é perseguida pelas 
suas posições sobre a crise social, política e económica 
do país. As escolas são bloqueadas, as homilias dos sa-
cerdotes são monitorizadas e o apoio social é dificultado, 
entre outras limitações.21

A CRISE POLÍTICA E A IGREJA

A Igreja Católica tem criticado o Governo venezuela-
no, apontando a crise humanitária e a deslocação de 
milhões de venezuelanos causada pelas profundas cri-
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ses sociais, políticas e económicas do país. Em Janeiro 
de 2019, a Igreja disse que a Venezuela estava “numa 
situação trágica e extremamente grave” devido à cres-
cente pobreza e aos males que a afligem: “políticas de 
fome, perseguição política, repressão militar e policial, 
prisioneiros políticos, tortura, corrupção”.22 Além disso, 
os líderes da Igreja denunciaram o novo mandato pre-
sidencial, afirmando que este era de origem ilegítima e 
que carecia de apoio democrático. Em relação aos pro-
testos populares, a Igreja exortou o Governo a respei-
tar os direitos dos manifestantes e a evitar a repressão 
e detenções arbitrárias. Vários bispos participaram em 
manifestações pacíficas.23

Em Maio de 2019, o Bispo de San Cristóbal disse que 
altos funcionários do Governo pediram à Igreja que lhes 
concedesse asilo no caso da queda do regime de Ma-
duro.24 O bispo observou que a Igreja tem o direito de 
dar refúgio aos perseguidos. Nesse mesmo mês, a Con-
ferência Episcopal Católica da Venezuela condenou as 
mortes durante um motim na prisão do comando geral 
da polícia em Acarigua, na sequência da intervenção das 
forças de segurança para voltar a impor a ordem.25

Em Outubro de 2019, o Bispo de Carúpano disse que o 
país se encontra numa situação semelhante à da Europa 
após a Segunda Guerra Mundial, com pessoas a sofrer, 
crianças a morrer devido à subnutrição, medicamen-
tos em falta e grupos violentos autorizados a controlar 
as pessoas. Nas palavras do prelado, a situação é tão 
extrema «que as famílias nem sequer têm dinheiro para 
enterrar os seus mortos de uma forma digna». Tudo isto 
obrigou as pessoas a partir, deslocando quase 15% da 
população até ao final de 2019.26

Em Janeiro de 2020, a Conferência Episcopal Católi-
ca da Venezuela criticou a eleição ilegal do presidente 
da Assembleia Nacional. Para os bispos, ao impedir os 
membros da Assembleia de entrarem no edifício legis-
lativo, os militares envolveram-se em abusos de poder, 
prova da ideologia totalitária e antidemocrática do Go-
verno.27 Em Maio de 2020, a Conferência Episcopal ape-
lou a um acordo nacional inclusivo para permitir ao país 
ultrapassar a sua grave crise e recuperar social, política 
e economicamente.

Após o surto da pandemia da COVID-19, a Igreja apelou 
às autoridades para prestarem mais atenção à opinião 
de médicos e especialistas, bem como para garantirem 
o direito e o dever da comunicação social de informar. 
Os líderes da Igreja também destacaram a solidariedade 

que emergiu entre a população e o trabalho de apoio 
social da Igreja Católica juntamente com outras Igrejas 
e grupos religiosos.28 Em Setembro de 2020, o Cardeal 
Porras falou da profunda crise do país, observando que 
aos Venezuelanos foi negado o direito de expressar opi-
niões ou de mostrar dissidência, e que as pessoas estão 
a sofrer muito.29

Tal como noutros países latino-americanos, as expres-
sões populares de religiosidade são uma característica 
importante da vida na Venezuela. Por exemplo, em Agos-
to de 2019 teve lugar a peregrinação do Santo Cristo de 
la Grita em que sacerdotes da Diocese de San Cristóbal 
carregaram a cruz sobre os ombros.30

OUTROS ACONTECIMENTOS RELEVANTES

Em Dezembro de 2019, o presidente Maduro decretou 
que o dia 15 de Janeiro seria o Dia Nacional do Pastor 
Evangélico. Ao fazer este anúncio, disse: “Eu sou cristão 
de Cristo e o povo de Cristo pode contar comigo, Ni-
colás Maduro, o presidente e operário cristão”! Maduro 
também estabeleceu a Vice-Presidência dos Assuntos 
Religiosos no seio do Partido Socialista Unido da Ve-
nezuela, criou a primeira Universidade Evangélica e os 
“Conselhos de Governo Pastoral”, e deu terras a grupos 
religiosos. Para alguns, isto faz parte de uma estratégia 
política para obter o apoio de grupos evangélicos.31

Em Abril de 2020 foi anunciada a criação do Conselho 
Social Inter-Religioso. Este inclui várias Igrejas (Católi-
ca, Evangélica, Anglicana, Adventista do Sétimo Dia), a 
Comunidade Judaica e várias organizações sociais. O 
objectivo é que o Conselho se empenhe num trabalho 
conjunto em prol da compreensão e da paz.32

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A situação da liberdade religiosa não se alterou signifi-
cativamente na Venezuela desde o relatório anterior. O 
país continua a atravessar uma profunda crise social, 
política e económica, com um Governo cuja legitimidade 
é questionada por amplos sectores da sociedade, pela 
Igreja e pela comunidade internacional. A Igreja tem 
denunciado a escassez de alimentos e medicamentos, 
bem como a tragédia das pessoas deslocadas.

De acordo com relatos dos meios de comunicação, os 
elementos estatais e os grupos armados pró-governa-
mentais são responsáveis pela violência, pois actuam 
contra qualquer pessoa que discorde do regime ou o 
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critique. Com ataques às igrejas e actos de agressão e 
assédio aos membros do clero, a defesa da liberdade re-
ligiosa é um grande desafio. Tendo em conta a situação 
dos últimos anos, é de esperar que o futuro seja mais 
negativo.

VENEZUELA
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Tal como acontece com todos os regimes comunistas, o 
Vietname tem uma Constituição e uma série de leis que, 
no papel, parecem respeitar os princípios básicos da li-
berdade religiosa.

A Constituição1 da República Socialista do Vietname re-
conhece formalmente que cada “cidadão goza do direito 
à liberdade de opinião e de expressão, à liberdade de im-
prensa” (artigo 25.º), e que todos “gozam da liberdade de 
crença e de religião” para “seguir qualquer religião ou não 
seguir nenhuma. Todas as religiões são iguais perante a 
lei. O Estado respeita e protege a liberdade religiosa e de 
crença. Ninguém tem o direito de infringir a liberdade de 
religiosa e de crença ou de tirar partido da crença e da 
religião para violar as leis” (artigo 24.º, n.º 1-3). 

Ao mesmo tempo, a Constituição define o Vietname como 
“um Estado de direito socialista” (artigo 2.º) e descreve o 
Partido Comunista do Vietname no poder como “a van-
guarda da classe trabalhadora vietnamita” e “a nação viet-
namita” e “a força líder do Estado e da sociedade” (artigo 
4.º, n.º 1). 

Nos termos do artigo 70.º (n.º 5), a Assembleia Nacional 

do Vietname tem uma série de deveres e poderes, incluin-
do o poder de “decidir sobre as políticas do Estado em 
termos de nacionalidade e sobre as políticas em termos 
de religião”. O artigo 9.º (n.º 1) também reconhece a Fren-
te Pátria do Vietname como “uma aliança política e uma 
união voluntária” de vários grupos, incluindo as religiões.

Para além da Constituição, os assuntos religiosos são re-
gidos por várias leis. A 1 de Janeiro de 2018 entrou em 
vigor a Lei sobre Crenças e Religião.2 Antes da sua apro-
vação pela Assembleia Nacional a 16 de Novembro de 
2016, a lei passou por um longo processo de verificação. 
Para surpresa de todos, o Gabinete para os Assuntos Re-
ligiosos do Governo submeteu-a às comunidades religio-
sas do país para comentários. Na apresentação, a 1 de 
Junho de 2017, os bispos católicos apresentaram as suas 
“observações sinceras e francas”,3 dizendo que a propos-
ta de lei representava um retrocesso em relação à Porta-
ria sobre Crenças e Religião de 2004. A Igreja lamentou 
que as autoridades vietnamitas ainda estivessem apega-
das ao conceito do chamado sistema de “procura e con-
cessão”.4 Este sistema obriga as organizações religiosas 
a agirem como requerentes e não como cidadãos com 
direitos e legitimidades; como tal, são obrigadas a apelar 
às autoridades para aprovarem e autorizarem, numa base 
ad hoc, caso a caso, quaisquer actividades particulares 
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que desejem empreender.5

Ainda assim, em geral, estes e outros decretos e regu-
lamentos governamentais vietnamitas ao longo dos últi-
mos 20 anos reflectem uma mudança na orientação para 
a religião. Efectivamente, o Partido Comunista Vietnami-
ta abandonou em grande medida uma rigorosa doutrina 
marxista-leninista sobre religião. Já não se espera que a 
religião entre em declínio ou esmoreça, mas é cada vez 
mais vista como uma parte positiva da cultura e tradições 
nacionais do país, e capaz, pelo menos em princípio, de 
contribuir para o seu bem-estar e desenvolvimento. 

Como afirmou o relatório do 12.º Congresso do Partido em 
Janeiro de 2016: “Todas as actividades, desde a preser-
vação e promoção do património histórico e cultural; de-
senvolvimento da literatura, arte, imprensa e publicação, 
até à conservação e promoção das culturas das minorias 
étnicas, cultura religiosa e formação de instituições cultu-
rais devem [ser] destinadas a prestar um serviço prático 
para a formação e desenvolvimento cultural e humano”.6 

Encontra-se uma abertura semelhante às contribuições 
positivas e ao potencial da religião, mesmo nas Forças 
Armadas do Vietname. Um artigo do Journal of Natio-
nal Defence de Fevereiro de 2016, intitulado “Religions 
in Vietnam and their mission: to build and defend the ho-
meland”, avaliou o impacto da religião e da fé na política 
e estratégia de defesa do país, constatando que as di-
versas comunidades religiosas do Vietname estão bem 
integradas na cultura vietnamita e funcionam em grande 
parte de formas que contribuem para a saúde e força do 
país. O autor referiu, contudo, que isto é possível graças à 
supervisão e gestão eficazes do Partido Comunista Viet-
namita.7

Apesar destas atitudes positivas, a religião ainda é vis-
ta como uma espada de dois gumes, capaz de contribuir 
para a sociedade, mas também de alimentar a agitação 
e minar a unidade nacional. Além disso, por mais que as 
autoridades vietnamitas dêem a impressão de que a si-
tuação religiosa no Vietname é agradável e harmoniosa 
sob a sua gestão, não se pode negar que a sua monitori-
zação e controlo da rica vida religiosa do país é invasiva 
e coerciva. 

A 11 de Setembro de 2017, um alto funcionário da Segu-
rança Pública, o General Vu Chiên Thang, foi nomeado 
presidente do Comité do Governo para os Assuntos Reli-
giosos, a entidade administrativa responsável pela gestão 
das actividades e organizações religiosas no país.8 O seu 

antecessor, o tenente-general Pham Dung, era também 
um alto funcionário da Segurança Pública e acompanha-
va de perto os assuntos religiosos. Os bispos católicos 
do Vietname acreditam que as agências de Segurança 
Pública têm uma atitude fundamentalmente hostil em re-
lação às organizações religiosas e consideram-nas como 
“forças da oposição”.9

A Lei sobre Crenças e Religião de 2018 reconhece as orga-
nizações religiosas como legítimas “entidades legais não 
comerciais». Em Agosto de 2016, a Conferência Episcopal 
Católica do Vietname declarou que anteriormente «o 
termo ‹entidade legal’ [tinha] sido utilizado de diferentes 
formas para o reconhecimento das organizações religio-
sas” e propôs que a lei vietnamita articulasse mais “clara-
mente” o estatuto e os direitos das entidades legais não 
comerciais, tais como as organizações religiosas.10 Apa-
rentemente, a lei de 2018 responde a estas preocupações 
e poderia habilitar as organizações religiosas a assegura-
rem e defenderem algumas das suas reivindicações le-
gais, incluindo reivindicações sobre bens, especialmente 
em disputas sobre terras entre autoridades civis e organi-
zações religiosas.

Contudo, a lei actual, tal como aprovada pela Assembleia 
Nacional do Vietname, pode ficar muito aquém da protec-
ção adequada da autonomia das organizações religiosas 
de outras formas. Por exemplo, deixa pouco claro até que 
ponto as organizações religiosas gozam da liberdade de 
realizar actividades nos domínios da educação e da saú-
de. Esta questão é particularmente sensível uma vez que 
tem sido uma preocupação constante da Igreja Católica e 
de outras religiões desde a unificação do país em 1975. 
Em Agosto de 2016, a Conferência Episcopal interpretou 
o projecto de lei original como “uma autorização” conce-
dida às organizações religiosas para se envolverem na 
saúde e educação “a todos os níveis: jardins de infância, 
escolas primárias e secundárias, e universidades”.11

Para os bispos católicos, a versão do projecto de lei que 
acabou por ser aprovada pela Assembleia Nacional é 
vaga. O artigo 54.º da lei estabelece que as organizações 
religiosas podem participar em actividades de educação, 
formação, saúde, assistência social, caridade e huma-
nitárias, mas os pormenores de como as organizações 
religiosas podem “participar” nestas actividades perma-
necem imprecisos. Especificamente, não é claro se as 
organizações religiosas gozarão de alguma liberdade sig-
nificativa para abrir, acolher e gerir instituições educativas 
e de saúde de acordo com as suas convicções religiosas 
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O último obstáculo legal à liberdade religiosa no Vietna-
me foi a aprovação de uma lei draconiana de segurança 
cibernética em Janeiro de 2019, que dá ao Governo um 
controlo generalizado sobre as comunicações na Inter-
net, incluindo maiores poderes de vigilância e censura. 
Por exemplo, a agência noticiosa católica AsiaNews foi 
bloqueada no passado pelo Governo. Agora, ao abrigo da 
nova lei, os utilizadores que contornem a restrição visitan-
do sites anónimos podem ser punidos por lei. Isto levou 
D. Paul Van Chi Chu, porta-voz da Federação da Comu-
nicação Social Católica, a declarar que agora parece que 
o “Partido Comunista considera inaceitável que a doutrina 
social católica sobre a dignidade humana e o bem comum 
na sociedade aborde a opressão, o papel do Estado, a 
subsidiariedade, a organização social, as preocupações 
com a justiça social, e as questões de distribuição da ri-
queza”.12

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Os conflitos entre a Igreja Católica e o Partido Comunista 
sobre terras e propriedades continuam inalterados des-
de que o Estado de partido único do Vietname lançou as 
suas reformas económicas Doi Moi (renovação) na déca-
da de 80. Estas resultaram na apreensão de uma vasta 
quantidade de propriedades privadas – incluindo bens da 
Igreja Católica – para construir infra-estruturas estatais 
como escolas governamentais e auto-estradas.13 No iní-
cio de 2019, o Governo demoliu 100 edifícios perto da 
cidade de Ho Chi Minh, incluindo um da Igreja Católica. 
A propriedade católica destruída incluía uma casa dos 
Redentoristas que albergava 18 veteranos de guerra de-
ficientes que tinham perdido os membros superiores e/
ou inferiores na guerra do Vietname.14 Em conversa com 
a agência noticiosa Reuters, o Bispo Vincent Long Van 
Nguyen insistiu que estes incidentes reflectiam “um pa-
drão de comportamento” por parte do Governo em rela-
ção a terras e bens da Igreja.15 

O incidente na cidade de Ho Chi Minh seguiu-se a um 
ataque a uma propriedade da Igreja em Junho de 2018. 
Foi pedido às religiosas da Congregação das Amantes da 
Santa Cruz e da Igreja de Thu Thiem que cedessem as 
suas propriedades ao Governo para que este pudesse 
desenvolver o Novo Projecto Urbano Thu Thiem. Ape-
sar de o Governo ter dito que esperava reconstruir novas 
instalações religiosas e relocalizar a comunidade, a Irmã 

Maria Nguyen Thi Ngoan, superiora geral, disse que as 
irmãs não queriam que o seu convento fosse transferido 
para outra área, porque “esta é uma terra sagrada onde 
as nossas primeiras irmãs construíram a congregação”.16

Em Agosto de 2020, pessoas que se apropriaram indevi-
damente de terras com o apoio do Governo na província 
de Thua Thien Hue do Vietname Central atacaram um 
mosteiro beneditino no âmbito de uma campanha pla-
neada para assediar membros do mosteiro e forçá-los 
a abandonar a propriedade. Os atacantes invadiram o 
complexo e agrediram o Padre beneditino Antony Vo Van 
Giao. O Governo planeia transformar o vizinho lago Thuy 
Tien num destino turístico com a ajuda de uma empresa 
de turismo. Por esta razão, as autoridades queriam que 
os monges vendessem a sua propriedade à empresa. A 
área em disputa incluía uma floresta que os beneditinos 
tinham plantado em 1940. Trinta e cinco anos mais tarde, 
o Governo tinha “emprestado” 57 hectares desta terra à 
empresa florestal Tien Phong.17 

Embora os direitos da Igreja Católica no Vietname sobre 
os seus bens e terras continuem a ser violados em todo o 
país, o Arcebispo Joseph Vu Van Thein de Hanói presidiu 
à cerimónia de inauguração de um novo centro pastoral 
na capital a 5 de Agosto de 2020. A Arquidiocese de Ha-
nói, fundada em 1679, serve mais de 300 mil católicos 
e tem 161 paróquias.18 O Governo permitiu também que 
a Diocese de Thai Binh iniciasse a construção do Semi-
nário Maior do Sagrado Coração, que albergará até 300 
seminaristas. As novas e ampliadas instalações no norte 
do Vietname chegam numa altura em que as vocações 
sacerdotais estão a aumentar em todo o país. Em Dezem-
bro de 2019, o Bispo Nguyen ordenou 26 novos diáconos 
e 11 novos sacerdotes.19

Embora a Lei sobre Crença e Religião, que entrou em 
vigor a 1 de Janeiro de 2018, tenha prometido trazer mu-
danças ao panorama da liberdade religiosa no Vietname, 
muitos líderes cristãos e aqueles que defendem a liberda-
de religiosa têm constatado que a liberdade religiosa dos 
indivíduos e organizações religiosas tem visto poucas, ou 
nenhumas, melhorias concretas.20 De facto, a liberdade 
religiosa dos membros de grupos religiosos independen-
tes e não registados piorou ao longo dos últimos anos. 
Em Março de 2019, um tribunal da província de Gia Lai 
levou o Pastor Ksor Ruk, um líder cristão Montagnard, a 
julgamento e condenou-o a 10 anos de prisão. O Pastor 
Ksor Ruk já tinha cumprido uma pena de seis anos de pri-
são (2005-2011). Seis meses depois, em Agosto de 2019, 
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outro cristão Montagnard, o activista Rah Lan Hip, foi con-
denado a sete anos de prisão.21 Tal como o Pastor Ksor 
Ruk, Rah Lan Hip foi acusado de estar envolvido com o 
Protestantismo Dega, que é uma comunidade religiosa 
independente não registada e classificada como religião 
maligna ou “Gie Sua” por funcionários governamentais.22

O Governo considera os cristãos Montagnard e Hmong 
uma ameaça à “segurança nacional” e à “unidade nacio-
nal”. Estes cristãos têm sido fortemente perseguidos, in-
cluindo serem coagidos, ameaçados e forçados a renun-
ciar publicamente à sua fé. Além disso, a muitos deles são 
negados os documentos legais necessários para assegu-
rar a cidadania, a obtenção de documentos de identifica-
ção ou a posse de propriedade própria. Esta discrimina-
ção com base na religião resultou em que cerca de 10 mil 
indivíduos ficaram sem prova de cidadania e, portanto, se 
tornaram essencialmente “apátridas”.23

As preocupações relativas à forte repressão contra indi-
víduos e grupos que não pertencem a grupos religiosos 
controlados pelo Governo são repetidamente expressas 
por Nguyen Bac Truyen, um defensor da liberdade religio-
sa.24 Membro da comunidade budista Hoa Hao e defensor 
convicto dos direitos das minorias religiosas, Truyen foi 
detido em 2017 e condenado em 2018 com o fundamento 
de que estava “a agir para derrubar o Governo do po-
vo”.25 Em Agosto de 2020, 62 parlamentares de todo o 
mundo escreveram uma carta aberta exigindo a liberta-
ção de Truyen. A carta também condenava a campanha 
em curso de intimidação, violência física, destruição de 
propriedade e prisão que o Governo vietnamita está a di-
rigir contra minorias religiosas, incluindo cristãos Hmong 
e Montagnard, católicos, e outros grupos.26

No meio da crescente perseguição aos cristãos Montag-
nard e Hmong, houve algumas mudanças positivas na 
Subdivisão 179 no Distrito de Dam Rong. Em Julho de 
2002, as autoridades locais divulgaram um plano de de-
senvolvimento de infra-estruturas que, se implementado, 
permitirá a construção de uma estrada, um centro comu-
nitário e uma clínica para a comunidade cristã local.27

Em Março de 2020, no início da actual pandemia da CO-
VID-19, o Governo vietnamita prendeu e condenou três lí-
deres da comunidade religiosa Ha Mon não registada. Os 
homens estavam escondidos nas montanhas Jo Mong, 
na província de Gai Lai. Tendo vivido escondidos durante 
oito anos, os três homens enfrentam agora oito anos de 
prisão com a acusação de “sabotarem [a] implementação 
de políticas de solidariedade”.28 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
As perspectivas para a liberdade religiosa no Vietname 
continuam incertas. Por um lado, uma esmagadora maio-
ria de cristãos evangélicos, particularmente de certos gru-
pos étnicos minoritários, experimentam uma repressão 
religiosa sustentada tanto a nível individual como institu-
cional. Por outro lado, a Igreja Católica tem assistido a um 
aumento das vocações e o Governo começou lentamente 
a conceder licenças para a construção de algumas novas 
instalações religiosas.29 Em geral, parece que os grupos 
religiosos registados junto das autoridades têm uma vida 
muito mais facilitada do que os grupos independentes.30 
Globalmente, as perspectivas para a liberdade religiosa 
no Vietname só melhorarão significativamente se o Go-
verno revir as suas políticas intrusivas e restritivas rela-
tivas a instituições religiosas independentes e não regis-
tadas.31
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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
O n.º 1 do artigo 19.º da Constituição da Zâmbia con-
sagra a liberdade religiosa, incluindo o direito a mudar a 
própria fé religiosa, o direito a expressar publicamente a 
própria fé e a propagar a própria religião.1 Uma alteração 
introduzida em 1996 afirma que a Zâmbia é um país 
cristão, que respeita o direito dos cidadãos à liberdade 
de consciência e culto. Embora isto torne a Zâmbia num 
estado confessional cristão, a Constituição garante a 
protecção dos não cristãos, a quem é dado o direito de 
seguirem a religião à sua escolha. Não há outras leis no 
país que cerceiem esta liberdade religiosa.

Os cidadãos são livres de se converterem a uma religião 
à sua escolha. As Igrejas são livres de evangelizar aber-
tamente, de construir locais de culto, de realizar trabalho 
pastoral e catequético e de angariar fundos dentro do 
país, bem como de solicitar e receber fundos do es-
trangeiro. A legislação da Zâmbia proíbe a discriminação 
no local de trabalho, incluindo a discriminação por mo-
tivos religiosos.2

A instrução religiosa é obrigatória do 1.º ao 9.º ano, 
com o currículo centrado no Cristianismo, mas incluindo 

elementos de outras religiões.3 Nos termos do n.º 3 do 
artigo 19.º da Constituição, os grupos religiosos podem 
disponibilizar a sua própria instrução religiosa e gerir as 
suas próprias escolas.4

O Ministério da Orientação Nacional e Assuntos Religio-
sos está autorizado a supervisionar os assuntos religio-
sos e a promover os valores cristãos. Foram anunciados 
novos regulamentos, com indicação de que deveriam ser 
aplicados a partir do início de 2020. No entanto, à data 
em que escrevemos, não é claro se este regulamento 
já está a ser aplicado. De acordo com os novos regula-
mentos, os grupos religiosos são obrigados a registar-se 
junto do Registo das Sociedades, no Ministério dos 
Assuntos Internos, e são obrigados a formar ou aderir 
a uma única organização de cúpula, “que reúne igrejas 
e denominações individuais sob uma única autoridade 
administrativa”, o que requer formação formal para o 
clero.5 O registo pode ser revogado pelo ministro dos 
Assuntos Internos por motivos como o não pagamento 
das taxas de registo ou a constatação de que o grupo 
tem, ou pretende ter, acções contrárias aos interesses 
da “paz, bem-estar ou boa ordem”.6 Segundo o Ministério 
dos Assuntos Internos, o objectivo é aumentar a trans-
parência e a responsabilidade, reduzir o fenómeno da 
auto-ordenação, controlar o rápido crescimento de novas 
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ZÂMBIA
Igrejas e assegurar o cumprimento da lei por parte dos 
grupos religiosos.7

As Igrejas podem candidatar-se à obtenção de um cer-
tificado de isenção do pagamento de impostos, que é 
normalmente aplicável às organizações de “utilidade 
pública”, incluindo as organizações ligadas a grupos reli-
giosos.8

Depois dos Cristãos e das religiões tradicionais, os 
Bahá’ís são a maior comunidade religiosa da Zâmbia. O 
país também acolhe uma pequena comunidade muçul-
mana, centrada sobretudo em Lusaka e nas províncias 
do Leste e da Cintura do Cobre, constituída por imi-
grantes naturalizados (do Sul da Ásia, da Somália e do 
Médio Oriente) e por alguns naturais da Zâmbia. Existem 
ainda cerca de 10 mil hindus, maioritariamente com 
origem no Sul da Ásia.9

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Durante o período abrangido por este relatório, o Gover-
no respeitou em geral a liberdade religiosa e a sociedade 
zambiana foi tolerante nas questões religiosas. Contudo, 
o Ministério da Orientação Nacional e Assuntos Religio-
sos tem sido alvo de crescentes críticas por empreender 

acções “que esbatem a separação entre a Igreja e o 
Estado, incluindo o apoio a um Dia Nacional de Oração 
anual e a construção de uma igreja interdenominacion-
al”.10

Foram relatados incidentes isolados contra pessoas 
suspeitas de envolvimento em feitiçaria, especialmente 
idosos que praticam certos costumes religiosos tradicio-
nais. Em meados de Agosto de 2018, a polícia prendeu 
um homem de 22 anos por matar o seu avô de 86 anos, 
de quem suspeitava ter praticado bruxaria.11 No mesmo 
mês, uma multidão matou um homem também por sus-
peita de bruxaria.12

Embora as organizações religiosas e da sociedade civil 
trabalhem bem em conjunto, a polícia relatou que alguns 
pastores usaram indevidamente a sua autoridade para 
se envolverem em abusos económicos, emocionais e 
sexuais.13 

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
O direito à liberdade religiosa é respeitado na Zâmbia e é 
provável que assim continue num futuro próximo.  Ainda 
que o país se encontre numa encruzilhada política, nada 
indica que a tolerância religiosa será afectada. Os inci-
dentes reportados parecem ser casos isolados de intole-
rância.

NOTAS
1  Zambia 1991 (rev. 2016), Constitute Project, https://www.constituteproject.org/constitution/Zambia_2016?lang=en (acedido a 28 de Março 
de 2020).

2  “Discrimination”, MyWage/Zambia, https://mywage.org/zambia/decent-work/fair-treatment/discrimination (acedido a 28 de Março de 2020).

3  Ibid.

4  Zambia 1991 (rev. 2016), op. cit.

5  Gabinete para a Liberdade Religiosa Internacional, “Zambia”, Report on International Religious Freedom for 2019, Departamento de Es-
tado Norte-Americano, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/zambia/ (acedido a 13 de Setembro de 2020).

6  Ibid.

7  Ibid.

8  Ibid.

9  Ibid.

10  Freedom in the World 2020, Periodical Report - Zambia, Freedom House, 4 de Março de 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2030960.
html

11  “Grandfather killed on suspicion of practicing witchcraft”, Lusaka Times, 15 de Agosto de 2018, https://www.lusakatimes.com/2018/08/15/
grandfather-killed-on-suspicion-of-practicing-witchcraft/ (acedido a 28 de Março de 2020).

12  “Mob kills man in cold blood in Ndola’s Chiwala area”, Lusaka Times, 3 de Agosto de 2018, https://www.lusakatimes.com/2018/08/03/mob-
kills-man-in-cold-blood-in-ndolas-chiwala-area/ (acedido a 28 de Março de 2020).

13  P. Prudence, “Zambia weighs policy to crack down on unregistered preachers”, Global Press Journal, https://globalpressjournal.com/africa/
zambia/churchgoers-report-increased-exploitation-zambia-lawmakers-propose-new-requirements/ (acedido a 14 de Março de 2020).

https://www.constituteproject.org/constitution/Zambia_2016?lang=en
https://mywage.org/zambia/decent-work/fair-treatment/discrimination
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/zambia/
https://www.lusakatimes.com/2018/08/15/grandfather-killed-on-suspicion-of-practicing-witchcraft/
https://www.lusakatimes.com/2018/08/15/grandfather-killed-on-suspicion-of-practicing-witchcraft/
https://www.lusakatimes.com/2018/08/03/mob-kills-man-in-cold-blood-in-ndolas-chiwala-area/
https://www.lusakatimes.com/2018/08/03/mob-kills-man-in-cold-blood-in-ndolas-chiwala-area/
about:blank
about:blank


844  | ACN - Aid to the Church in Need

ZIM
BA

BW
E

RELIGIÃO

Christians
Área

390,757 Km2

PIB per capita

1,900 US$

População

17,680,465
Indice de Gini*

*Desigualdade econômica
44.3

Christians

Outras

82.9%
Cristãos

1.3%Agnóstico
1.0%

Religiões tradicionais
14.8%

ZIMBABWE

Liberdade Religiosa no Mundo 

 Relatório 2021

DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
A liberdade religiosa e o direito à prática das crenças re-
ligiosas estão consagrados na Constituição do Zimbabué 
de 2013.1 No seu preâmbulo, o documento reconhece “a 
supremacia de Deus Todo Poderoso em cujas mãos resi-
de o nosso futuro” e “implora a Sua orientação e apoio”. 
O n.º 1, alínea d), do artigo 3.º reconhece “a diversidade 
de valores religiosos, culturais e tradicionais do país” e os 
direitos a eles associados, e garante no artigo 60.º (n.º 
1), “o direito à liberdade de pensamento, opinião, religião 
ou crença, bem como a “liberdade de praticar e propagar 
e dar expressão ao seu pensamento, opinião, religião ou 
crença, seja em público ou em privado e seja sozinho ou 
em conjunto com outros”.  O mesmo artigo também afirma 
que “ninguém pode ser obrigado a prestar um juramento 
que seja contrário à sua religião ou crença, ou a prestar 
um juramento de maneira que seja contrária à sua religião 
ou crença”.
O artigo 60º abrange igualmente a educação religiosa. Na 
sua secção 3, afirma que “os pais e tutores de crianças 
menores têm direito a determinar, de acordo com as suas 
crenças, a educação religiosa e moral dos seus filhos, 
desde que não prejudiquem os direitos dos seus filhos 

no âmbito desta Constituição, incluindo os seus direitos 
à educação, saúde, segurança e bem-estar”.2 O n.º 4 
deste mesmo artigo reconhece o direito das comunidades 
religiosas a “estabelecerem instituições onde a instrução 
religiosa possa ser dada, mesmo que a instituição receba 
um subsídio ou outro apoio financeiro do Estado”.3

Formalmente, a Constituição do Zimbabué considera os 
direitos e liberdades humanas como fundamentais, mas 
estes são limitados sempre que o papel do partido no po-
der, ZANU-PF,4 é posto em causa. A Lei da Ordem Pública 
e Segurança de 2002 (POSA,5 na sigla inglesa) restrin-
ge efectivamente a liberdade de reunião e associação, e 
as autoridades usam a POSA para tratar como “políticos” 
quaisquer tipos de encontros, incluindo os encontros reli-
giosos. As organizações de direitos humanos alegam que 
a polícia tem utilizado frequentemente a POSA no passa-
do para suspender reuniões religiosas.6

Em 2019, o novo Governo do Zimbabué – que tomou 
posse em 2017 com Emmerson Mnangagwa, um antigo 
apoiante fiel a Robert Mugabe – substituiu a POSA pela 
Lei de Manutenção da Paz e da Ordem (MOPA, na sigla 
inglesa).7 Os partidos da oposição do Zimbabué criticam 
fortemente a MOPA,8 acusando o Governo de utilizar re-
formas democráticas para instituir uma lei que não é me-
nos repressiva do que a POSA.9 Os críticos afirmam que 
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as leis de 2002 e 2019 são comparáveis à Lei de Manu-
tenção da Lei e da Ordem (LOMA, na sigla inglesa),10 pro-
mulgada pelo regime racista branco pré-independência 
da antiga Rodésia, liderado por Ian Smith,11 para suprimir 
a oposição nacionalista africana do país.12

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
Em 2020, o Zimbabué assinalou 40 anos de independên-
cia. Tradicionalmente, a religião e a observância viva da fé 
têm raízes profundas na sociedade do país. Para além da 
Igreja Anglicana e de várias comunidades protestantes, a 
Igreja Católica desempenha um papel especial. Cerca de 
8% da população identifica-se como católica.13 
Após a independência em 1980, a relação da Igreja com 
o Governo do Zimbabué era relativamente harmoniosa, 
embora isso não tenha impedido os bispos católicos de 
emitirem cartas pastorais críticas do estilo cada vez mais 
autoritário do Governo. O Governo e o partido no poder, 
por sua vez, tentaram manipular a Igreja e usá-la para 
os seus próprios fins.14 Durante a governação de Robert 
Mugabe, representantes do Governo assumiram ocasio-
nalmente um papel central em grandes eventos da Igreja 
em busca de influência junto dos eleitores católicos, mas, 
num ambiente de crescentes violações dos direitos hu-
manos, as promessas não tinham qualquer efeito mobi-
lizador.
Hoje em dia, a posição da Igreja continua a ser precá-
ria. Os bispos são obrigados a cooperar com o Governo 
porque a Igreja opera uma importante rede de escolas 
e hospitais, preenchendo uma lacuna extremamente ne-
cessária nos serviços públicos. No entanto, os bispos, 
dedicados à verdade, paz, reconciliação e justiça, são 
repetidamente empurrados para o conflito com o Estado 
autoritário, colidindo sobre questões como a liberdade de 
reunião, a intolerância e a discriminação. 
Com o agravamento da pobreza, a inflação a ultrapassar 
os 800% e a insegurança alimentar, irromperam protestos 
anti-corrupção que resultaram numa repressão governa-
mental a 31 de Julho de 2020.15 Desde então, o presi-
dente Emmerson Mnangagwa tem procurado intimidar os 
manifestantes através do terror. A violência contra mani-
festações pacíficas deu origem a uma contra-movimen-
tação que utilizou a hashtag #ZimbabweanLivesMatter, 
inspirada no movimento global #BlackLivesMatter.16 
O fosso na relação entre a Igreja e o Estado aprofundou-
-se com a emissão de uma carta pastoral pela Confe-
rência Episcopal Católica do Zimbabué (ZCBC) a 14 de 
Agosto de 2020, abordando os males sociais e a repres-

são governamental.17 “O medo assalta muitos dos nossos 
cidadãos de hoje. A repressão da dissidência é sem pre-
cedentes”,18 disseram os bispos. Além disso, a carta, lida 
em todas as paróquias, afirmava: “O nosso Governo rotu-
la automaticamente qualquer pessoa que pense de forma 
diferente como um inimigo do país: isso é um abuso”.19 
O Núncio Apostólico em Harare, os superiores católicos 
das ordens religiosas do Zimbabué e a Conferência dos 
Bispos Católicos da África do Sul expressaram imediata-
mente a sua solidariedade com os bispos do Zimbabué,20 
tal como a Igreja Anglicana do Zimbabué, que divulgou 
uma carta pastoral igualmente crítica.21

A reacção do Governo foi dura. O Arcebispo Robert Chris-
topher Ndlovu de Harare, presidente da ZCBC, foi sujeito 
a um severo ataque pessoal pela ministra da Informação, 
Monica Mutsvangwa, que criticou a comunicação dos bis-
pos católicos como sendo “uma ‘mensagem maligna’ que 
iria alimentar um ‘genocídio do tipo Ruanda’”.22

De acordo com o missionário do Zimbabué, Pe. Oskar 
Wermter SJ, não há hoje lugar para a Igreja nos meios 
de comunicação estatais e actualmente é difícil os bispos 
católicos dirigirem-se ao público de forma livre e impar-
cial nas suas cartas pastorais. A situação é tal que um 
conhecido jornalista nascido na Alemanha, que escreve 
para um jornal do partido, publicou recentemente artigos 
caluniosos sobre a Igreja, acusando-a de racismo.23 
A situação actual, observa o Pe. Wermter, representa um 
retrocesso em relação ao período 1980-2000, quando a 
Igreja tinha uma liberdade e uma presença muito maiores 
nos meios de comunicação social. Por exemplo, já não 
pode ser comprado espaço publicitário nos meios de co-
municação estatais, nem sequer para cartas pastorais, e 
os padres enfrentam dificuldades por parte do partido por 
lerem mensagens pastorais críticas ou pedirem a outros 
que as leiam.24 
Na sua última tentativa de justificar esta nova repressão 
contra a população, o Governo afirma que as medidas 
repressivas são necessárias para controlar a propagação 
da COVID 19. No entanto, um número crescente de líde-
res religiosos vê estas medidas não só como um meio de 
combater a pandemia, mas também como uma tentativa 
do Governo de manter as vozes críticas sob controlo.25

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
Em teoria, a liberdade religiosa é protegida no Zimbabué, 
mas na prática não. As autoridades estatais respeitam a 
liberdade religiosa até que os líderes religiosos questio-
nem o Estado e qualquer potencial abuso de poder. Nes-
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te sentido, pouco mudou desde o fim da era Mugabe e 
não se esperam melhorias. Pelo contrário, com base na 
carta pastoral26 divulgada em Agosto de 2020 pelos bis-
pos católicos em defesa dos direitos humanos, uma po-
sição apoiada por outras Igrejas,27 há muitas razões para 
prever a continuação da deterioração das relações entre 
o Estado e a Igreja.
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