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YARIM é um projeto inovador coordenado pelo IRTS 
Hauts-de-France com seis parceiros vindos de seis 
países europeus com a ambição de desenvolver so-
luções inovadoras para o benefício dos atores de Ju-
ventude na prevenção da radicalização violenta e de 
forma mais abrangente de como lidar com o facto re-
ligioso nos jovens que eles acompanham.

Os processos de radicalização que levam ao extre-
mismo violento estão em ascensão em toda a Eu-
ropa há vários anos e afetam particularmente os 
jovens entre os 13 e os 30 anos de idade. A radica-
lização é um processo dinâmico e não linear e ba-
seia-se numa combinação de factores multifacto-
riais, sociológicos e políticos, integrando aspectos 
ideológicos e psicológicos. A radicalização violenta 
compromete principalmente o futuro e o bem-es-
tar do jovem em questão.

Como parte do YARIM, propomos convidar os jovens 
profissionais que trabalham com jovens a usar o diá-
logo interconfessional como apoio à sua intervenção 
com  os jovens que eles acompanham.

O diálogo interconfessional abrange pessoas que se 
referem ou aderem a uma religião, mas também para 
ateus ou agnósticos. O diálogo interconfessional favo-
rece o encontro entre pessoas com diferentes convic-
ções, possibilitando reforçar a aceitação da alteridade 
e, assim, ganhar na humanidade.

Por que incentivar os jovens trabalhadores a pro-
mover o diálogo inter-religioso com os jovens que 
apoiam?

Associações, centros sociais ou centros de lazer, cen-
tros de férias e centros de formação são locais de 
encontro social onde crianças e jovens de diferentes 
origens e culturas sociais se encontram. Como tal, são 
lugares privilegiados para a aprendizagem, pois ine-
vitavelmente ocorrem, durante as atividades propos-
tas, situações de incompreensão, oposição, conflito 
ou mesmo confronto. Jovens profissionais  precisam 
para enriquecer os seus métodos de intervenção com 
os jovens, a fim de recriar as condições para um diá-
logo positivo (especialmente em questões religiosas), 
de forma a cnseguirem contraporem esse diálogo aos 

Os processos de radicalização que 
levam ao extremismo violento 
estão em ascensão em toda a 
Europa há vários anos e afetam 
particularmente os jovens 
entre os 13 e os 30 anos

“
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discursos de arregimentação das ideologias totalitá-
rias. O trabalho com jovens tem um papel a desempe-
nhar ao permitir que os jovens sejam cidadãos ativos 
e preservá-los de ideologias extremistas que podem 
levar à violência. Os profissionais devem adquirir a 
capacidade de despertar os anseios dos jovens e a 
possibilidade de apreender o facto religioso nas suas 
práticas de mediação social.

 A religião é um universo de significado e é um recur-
so pessoal que permite que alguns jovens floresçam. 
Desperta emoções, crenças e esperança. Em muitos 
países, os profissionais consideram que o facto reli-
gioso deve ser mantido fora do âmbito da sua inter-
venção (princípio da neutralidade, princípio do secu-
larismo ou em nome da razão). Esse distanciamento 
leva a um fenómeno de dupla vitimização, em si mes-
mo um factor de aumento da estigmatização vivida 
pelos jovens em questão. Em seguida, observamos si-
tuações de estigma cruzado, um processo que leva à 
fragmentação e à violência. O lugar desses processos 
de ressentimento e raiva foi identificado em jovens 
com percursos de radicalização violenta.

É neste contexto que o projeto YARIM convida à tran-
sição da “dupla vitimização para o duplo reconheci-
mento”, baseando-se no diálogo e na escuta ativa. Os 

profissionais que trabalham com jovens, que acom-
panham os jovens que enfrentam dificuldades sociais 
e económicas, e que estão em risco de marginaliza-
ção, devem ser treinados para oferecer espaços para 
o diálogo inter- convicções. Trata-se de apoiar os jo-
vens num processo democrático, aberto à aceitação 
do outro e à diversidade.

O guia fornece aos trabalhadores de juventude, 
atores e políticas da sociedade civil boas práticas 
que podem ajudá-los a implementar ferramentas 
para incentivar o diálogo inter-religioso entre os 
jovens.

O guia começa com uma primeira parte focada no 
quadro legislativo da União Europeia, que recorda a 
liberdade de crença e culto, em seguida, refere-se ao 
quadro legislativo de cada país parceiro de YARIM. 
Continua com um inventário das convicções de cada 
um dos nossos 6 países. A primeira parte termina 
com os resultados do benchmarking realizado como 
parte do projeto YARIM. A segunda parte apresenta 
as cinco boas práticas identificadas pelos parceiros. 
O guia conclui com recomendações, sugestões e di-
cas para os profissionais que trabalham com jovens e 
um apelo à conscientização e mobilização de poderes 
políticos.

O projeto YARIM convida 
à transição da dupla 
vitimização para o 
duplo reconhecimento, 
baseando-se no diálogo 
e na escuta ativa

“
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EM QUE QUADRO LEGISLATIVO SE ENQUADRA 
O DIÁLOGO INTERCONFESSIONAL?

1ª
PARTE
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O principal instrumento internacional para a proteção 
dos direitos das crianças é a Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança (CNUDC), apre-
sentada pela Comissão das Nações Unidas à Assem-
bleia Geral em março de 1989, adotada e aberta a 
assinaturas em novembro do mesmo ano. 

O artigo 30 da Convenção afirma que as crianças 
têm o direito de salvaguardar a sua própria cultura, 
mesmo que ela faça parte de um grupo minoritário: 
“Nos Estados em que existam minorias étnicas, reli-
giosas ou linguísticas ou pessoas de origem indígena, 
a criança pertencente a essa minoria ou que seja indí-
gena não poderá negar o direito de, em comunidade 
com outros membros de seu grupo, gozar de sua pró-
pria cultura, professar e praticar sua própria religião, 
ou usar sua própria língua. ”

No que diz respeito ao quadro europeu, a “Conven-
ção Europeia dos Direitos do Homem” (CEDH) é o ins-
trumento político para proteger os direitos humanos. 
A CEDH foi elaborada pelo Conselho da Europa em 
novembro de 1950 e entrou em vigor em 3 de setem-
bro de 1953. No Art.º 9 da CEDH declara o direito à 
liberdade de pensamento, consciência e religião. O 
texto é relevante porque afirma que:

1 “Toda pessoa tem direito à liberdade de pensa-
mento, consciência e religião; este direito inclui 
a liberdade de mudar sua religião ou crença e 

liberdade, sozinho ou em comunidade com outros e 
em público ou privado, para manifestar sua religião ou 
crença, em adoração, ensino, prática e observância.

2 A liberdade de manifestar a sua religião ou 
crenças deve estar sujeita apenas às limitações 
prescritas por lei e necessárias numa sociedade 

democrática no interesse da segurança pública, para 
a proteção da ordem pública, da saúde ou moral, ou 
para a proteção dos direitos e liberdades dos outros.”

Os direitos humanos e a sua proteção não eram o 
objetivo principal da criação da União Europeia. No 
entanto, em 7 de janeiro de 2000, a Comissão da UE, 
o Parlamento da UE e o Conselho de Ministros assi-
naram e a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia (Nizza Charter), o primeiro instrumento eu-
ropeu para salvaguardar os direitos humanos dos ci-
dadãos da UE. A Carta entrou em vigor em dezembro 
de 2009, segundo o art.º 6 do Tratado de Lisboa (EU 
Constitutive Act, 13 de dezembro de 2007).

A Carta é mais inovadora do que o anterior instru-
mento da UE para a salvaguarda dos direitos hu-
manos. Na verdade, a Nizza Charter oferece uma 
contribuição mais ampla do que o EHCR, pois inclui 
mais direitos.

No Artigo 21 Capítulo III - declara o “direito de não 
discriminação com base, por exemplo, em sexo, raça 
ou origem étnica”; enquanto o art.º22, declara que 
“A União Europeia respeita a diversidade cultural, re-
ligiosa e linguística”.

O Art.º53, da Carta consagrara a relação entre a Car-
ta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e 
o EHCR. O artigo 53 estipula que: “Nada nesta Con-
venção deverá ser interpretado como limitando ou 
derrogando qualquer um dos direitos humanos e li-
berdades fundamentais que possam ser assegurados 
sob as leis de qualquer Alta Parte Contratante ou sob 
qualquer outro acordo do qual ela seja parte.”

Além disso, a subsecção 2 do art.º6, do Tratado de 
Lisboa menciona que

“A União aderirá à Convenção Europeia para a Pro-
teção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais. Essa adesão não afectará as com-
petências da União, tal como está definidas nos 
Tratados ”.

QUADRO LEGAL EUROPEU
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O principal instrumento 
internacional para a proteção 
dos direitos das crianças é a 
Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança

“
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QUADRO LEGAL ITALIANO

O quadro jurídico italiano é definido em dois níveis 
de fontes: o nível constitucional e o nível normativo, 
que consiste na implementação executiva dos artigos 
contidos na Constituição.

No que diz respeito ao direito à liberdade religiosa e 
ao direito à cultura, deve-se atestar a falta de regu-
lamentação ad hoc ao nível normativo. Portanto, a 
proteção deste direito é confiada a alguns artigos da 
Constituição italiana e os juízes produzem a jurispru-
dência que serve para a defesa destes direitos através 
da interpretação da lei.

Para o tópico discutido, é importante o artigo n. 3 da 
Constituição italiana:

 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] 
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, 
di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di 
opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali 
e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli os-
tacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedisco-

no il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese.”(“Todos os ci-
dadãos têm igual dignidade social e são iguais peran-
te a lei, sem distinção de sexo, raça, idioma, religião, 
opinião política, condições pessoais e sociais”).

Este artigo n.º 3, declara a igualdade de todas as pes-
soas para a lei italiana e introduz dois artigos os, art. 
8 e 19 - que protegem o direito à religião para as mi-
norias religiosas.

Art. 8:“Tutte le confessioni religiose sono egualmente 
libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20]. Le confessioni 
religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organiz-
zarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino 
con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con 
lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con 
le relative rappresentanze.(”Art. 8 “Todas as confissões 
religiosas são igualmente livres perante a lei. As con-
fissões religiosas que não a católica têm o direito de 
se organizar de acordo com os seus próprios estatutos, 
desde que esses estatutos não estejam em conflito 
com a lei italiana. As suas relações com o Estado são 

ITALIA
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reguladas por lei com base em acordos entre o Estado 
e os respectivos representantes ”). 

No Art.º 19, declara-se: “Tutti hanno diritto di profes-
sare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi 
forma, individuale o associata, di farne propaganda e 
di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché 
non si tratti di riti contrari al buon costume.” (“Todas 
têm o direito a professar livremente a sua própria fé 
religiosa sob qualquer forma, individualmente ou em 
associação, para disseminá-la e para fazer o culto em 
público ou privado, desde que os ritos religiosos não 
sejam contrários à moralidade pública”).

Embora possam parecer muito semelhantes, na rea-
lidade os dois artigos estabelecem regras diferentes 
para o estado italiano. De facto, no que diz respeito às 
minorias religiosas, o art. 8 afirma que o juiz não pode 
considerar permitido o que não pode ser considera-
do legal de acordo com os princípios fundamentais 
de todo o sistema legal italiano. Enquanto o art. 19 
permite qualquer coisa que não seja expressamente 
proibida, no que diz respeito à igualdade e aos direi-
tos fundamentais.

Em Itália, as minorias religiosas podem ser conside-
radas “de facto” ou “reconhecidas”. Uma “religião 
reconhecida” recebeu o reconhecimento civil pelo 
Ministério do Interior, tornando-se “culto ammesso 
nello Stato (religião permitida e aceita pelo governo 
italiano)”, de acordo com a lei n. 1159 de 1929 ”. No 
entanto minorias “de facto” não obtiveram tal reco-
nhecimento.

As relações entre o governo italiano e as minorias 
religiosas são geridas através de “Acordo(s)”, que 
permite às minorias beneficiar de um cert número 
de vantagens. Para encaminhar uma solicitação do 
Acordo, as minorias religiosas precisam de identifi-
carem-se mais cedo como “confissão religiosa reco-
nhecida” pela lei nacional. Graças aos acordos, as 
“religiões reconhecidas” obtêm um maior número 
de direitos, por ex. o direito de se casar de acor-
do com os próprios rituais religiosos e o reconheci-
mento legal do casamento. Pelo contrário, as mino-
rias religiosas “de fato” têm apenas uma liberdade 
geral de professar o seu culto religioso, de acordo 
com o art. 19.

Respeito ao direito à 
liberdade religiosa e ao 
direito à cultura, deve-
se atestar a falta de 
regulamentação ad hoc 
ao nível normativo

“
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O QUADRO LEGAL EM FRANÇA

O princípio da neutralidade do Estado em relação às re-
ligiões é o resultado de um longo processo histórico que 
encontra seu ponto de partida na Revolução Francesa. O 
estado secular francês, neutro de todos os cultos, inde-
pendente de todo o clero, livre de todas as concepções 
ideológicas, foi construído progressivamente.

Vários textos que estabelecem o quadro legal, apli-
cam-se hoje:

A Declaração Dos Direitos Humanos E Cívicos datada 
de 1789 define os princípios básicos através dos arti-
gos 3 e 10:

. Art. 3. - “O princípio de qualquer soberania reside 
principalmente na nação. Nenhum corpo corporativo, 
nenhum indivíduo pode exercer qualquer autoridade 
que não emane expressamente dele ”
. Art. 10 - “Ninguém pode ser perturbado por causa 
de suas opiniões, mesmo religiosas, desde que a ma-
nifestação dessas opiniões não interfira na Lei e Or-
dem estabelecidas.”

O código civil de 1804, vetor de secularização, ainda 

está em vigor na França. O código civil reúne todas as 
leis civis comuns a todos os franceses. Baseia-se na 
igualdade dos cidadãos perante a lei, sem distinção 
de religião.

A lei de 1905 sobre separação entre igrejas e estado 
é fundamental. É uma lei de pacificação. Introduz o 
princípio do secularismo. O secularismo é um princí-
pio legal baseado em três princípios fundamentais:
. Liberdade de consciência e opinião

. Culto religioso livre

. Igualdade e não discriminação entre cidadãos

. A separação entre os poderes políticos e religiosos

O princípio do secularismo (Laïcité) garante a todos 
os cidadãos, quaisquer que sejam suas convicções 
políticas, filosóficas ou religiosas, a liberdade de:

. Acredite ou não,

. Praticar ou não praticar;

. Mudar de crenças.

A constituição de 4 de outubro de 1958 é baseada no 
caráter secular da República Francesa e reafirma a li-

FRANÇA
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berdade de consciência no artigo 2, nestes termos:
“A França é uma república indivisível, laica, democrá-
tica e social. Garante igualdade perante a lei de todos 
os cidadãos sem distinção de origem, raça ou religião. 
Respeita todas as crenças”.

Este princípio é refletido nas regras que regem o tra-
balho:

. O código do trabalho garante os princípios de igual-
dade e não discriminação: O princípio da não discri-
minação é um aspecto central da legislação traba-
lhista francesa. O princípio da não-discriminação tem 
valor constitucional, em virtude do Preâmbulo da 
Constituição de 1946, que proíbe a discriminação em 
relação aos critérios de sexo, raça, crença e atividade 
sindical, e da atual Constituição de 1958 que contém 
uma disposição de acordo ao qual “a nação assegura 
a igualdade perante a lei de todos os cidadãos, seja 
qual for sua origem étnica, raça ou religião” (artigo 2 
da Constituição Francesa).

O Código do Trabalho francês contém várias disposi-
ções sobre discriminação, especialmente uma dispo-

sição que lista todos os fundamentos da discrimina-
ção proibida (artigo L.1132-1 e seguintes).

“O serviço público tem um status especial. Assim, os 
textos proíbem aos oficiais franceses (ou assimilados) 
expressar suas convicções filosóficas, religiosas ou 
políticas no exercício de suas funções, de acordo com 
o princípio da neutralidade. Essa neutralidade não se 
aplica ao público. Uma exceção: estudantes de esco-
las públicas e secundárias de acordo com a recente lei 
de 15 de março de 2004.

Lei nº 2004-228, de 15 de março de 2004, que tra-
ta, como uma aplicação do princípio da separação 
entre igreja e estado, do uso de símbolos ou trajes 
que mostram afiliação religiosa em escolas primárias 
e secundárias públicas:

No trabalho social, a lei de 2 de janeiro de 2002, reno-
vando a ação social e a ação médico-social, reafirma 
os direitos e liberdades do usuário individual. Esta lei 
reconhece os direitos das pessoas acompanhadas de 
serem respeitadas nas suas escolhas: A liberdade de 
opinião, religião e culto.

O princípio da neutralidade 
do Estado em relação às 
religiões é o resultado de um 
longo processo histórico que 
encontra seu ponto de partida 
na Revolução Francesa

“
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O ENQUADRAMENTO LEGAL EM CATALUNHA

CATALUNHA
ESPANHA

A liberdade religiosa é um direito fundamental consa-
grado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a 
liberdade, seja sozinho ou com outros e em público 
ou privado, manifestar a religião ou crença de alguém 
através do ensino, prática, adoração e observância.

Na Catalunha, a liberdade religiosa é regulada pela 
lei espanhola. A Constituição espanhola declara 
que “nenhuma religião deve ter um caráter esta-
tal” e que “as autoridades públicas devem levar em 
conta as crenças religiosas da sociedade espanhola 
e, consequentemente, manter relações de coope-
ração apropriadas com a Igreja Católica e outras 
confissões”. Toda a discriminação em razão de na-
scimento, raça, sexo, religião, opinião ou qualquer 
outra condição ou circunstância pessoal ou social 
também é proibida.

Este direito constitucional é implementado pela Lei 
de Liberdade Religiosa, que prevê acordos com as reli-

giões. A Espanha assinou acordos de cooperação com 
as religiões católica, evangélica, judaica e muçulmana 
por meio dos seus representantes.

O Ministério da Justiça administra o Registro de En-
tidades Religiosas, que reconhece a personalidade 
jurídica de entidades com fins religiosos. Também 
criou o Conselho Consultivo sobre Liberdade Reli-
giosa que resolve questões no quadro da implemen-
tação da Lei.

Nos termos do artigo 161 do Estatuto de Autonomia 
da Catalunha (2006), “A Generalitat tem poder exclu-
sivo sobre as entidades religiosas que realizam as 
suas atividades na Catalunha.” A abertura dos locais 
de culto é regulada pela Lei dos Locais de Culto apro-
vada pelo Parlamento da Catalunha em 2009 com três 
objetivos: 1. Facilitar o exercício do direito à liberdade 
religiosa; 2. Apoiar os conselhos locais a garantir esse 
direito; 3. Assegurar condições adequadas de saúde e 
segurança das instalações utilizadas. 
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“
A abertura dos locais de culto é regulada 
pela Lei dos Locais de Culto aprovada 
pelo Parlamento da Catalunha em 2009 
com três objetivos: facilitar o exercício 
do direito à liberdade religiosa; 
apoiar os conselhos locais a garantir 
esse direito; assegurar condições 
adequadas de saúde e segurança das 
instalações utilizadas
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ENQUADRAMENTO LEGAL EM PORTUGAL 

No sistema jurídico português, a liberdade de cons-
ciência, religião e de culto é reconhecida no artigo 41 
da Constituição, consagrando três direitos distintos, 
mas relacionados: “A liberdade de consciência, de re-
ligião e de culto é inviolável” (Artigo 41 n º 1). Nesse 
sentido, “Ninguém pode ser perseguido, privado de 
direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos 
por causa de suas convicções ou observância religio-
sa” (Artigo 41 no. 2). O princípio é repetido em rela-
ção à religião, com enormes consequências práticas, 
em não. 3: “Nenhuma autoridade pode questionar al-
guém em relação às suas convicções ou observância 
religiosa, exceto para coletar dados estatísticos que 
não podem ser identificados individualmente, e nin-
guém pode ser prejudicado de alguma forma por se 
recusar a responder”.

Associado a esta liberdade está também o princípio 
da igualdade e proibição da discriminação, baseada 
na religião, ideologia política e crenças (Artigo 13): 
“Ninguém pode ser privilegiado, favorecido, pre-
judicado, privado de qualquer direito ou isento de 
qualquer dever por razões de ascendência, sexo, 
raça, língua, território de origem, religião, crenças 
políticas ou ideológicas, educação, situação económi-

ca, circunstâncias sociais ou orientação sexual ”. Em 
conformidade, a Constituição portuguesa estabelece 
um princípio geral de não discriminação por diversas 
razões, incluindo a religião, e considera a promoção 
ativa da igualdade como uma tarefa fundamental do 
Estado. Essas disposições devem ser interpretadas de 
acordo com o Artigo 16: “1. Os direitos fundamentais 
contidos nesta Constituição não excluem quaisquer 
outros direitos fundamentais previstos nas leis ou 
resultantes das regras aplicáveis do direito interna-
cional; 2. As disposições desta Constituição e das leis 
relativas aos direitos fundamentais devem ser inter-
pretadas em harmonia com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos”. Entre as regras aplicáveis do 
direito internacional estão as da Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos.

Lei sobre Liberdade Religiosa

Nos termos da alínea c) do artigo 161 da Constituição, 
a Assembleia da República aprovou em 2001 a Lei da 
Liberdade Religiosa nº 16/2001, que reconhece como 
princípios da Liberdade Religiosa: 

− A liberdade de consciência, religião e culto. (Art.1) “A 
liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolá-

PORTUGAL
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vel e garantida a todos em conformidade com a Consti-
tuição, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
o direito internacional aplicável e a presente lei.”

− O princípio da Igualdade, (Artigo 2); “1. Ninguém 
pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, per-
seguido, privado de qualquer direito ou isento de 
qualquer dever por causa das suas convicções ou prá-
tica religiosa.” 2. “O Estado não discriminará nenhu-
ma igreja ou comunidade religiosa relativamente às 
outras.”

− O principio da Separação “As igrejas e demais co-
munidades religiosas estão separadas do Estado e são 
livres na sua organização e no exercício das suas fun-
ções e do culto.” (Artigo 3); 

− Princípio da não confessionalidade do Estado, onde 
logo no n.º1., refere que “O Estado não adota nenhu-
ma religião ... ”(art. 4); 

− O princípio da Cooperação em que se compromete 
em “O Estado irá cooperar com as igrejas e comuni-
dades religiosas estabelecidas em Portugal…” (Art.5).

Igrejas e comunidades religiosas são independentes 
do estado e têm a liberdade de determinar sua pró-

pria organização e realizar suas próprias atividades e 
cultos (Art 22). A constituição concede a cada comu-
nidade religiosa a liberdade de ensinar a sua religião 
e usar a sua própria media para divulgar informações 
públicas sobre as suas atividades (Art. 25). Isso impe-
de que os partidos políticos usem nomes diretamente 
associados, ou símbolos que possam ser confundidos 
com aqueles dos grupos religiosos.

O art. 24 sob o nome “Educação religiosa em es-
colas públicas” refere que “1 - As igrejas e demais 
comunidades religiosas ou, em sua vez, as organi-
zações representativas dos crentes residentes em 
território nacional, desde que inscritas, por si, ou 
conjuntamente, quando para o efeito professem 
uma única confissão ou acordem num programa 
comum, podem requerer ao membro do Governo 
competente em razão da matéria que lhes seja per-
mitido ministrar ensino religioso nas escolas públi-
cas do ensino básico e do ensino secundário que 
indicarem.”

Todos os grupos religiosos com uma presença orga-
nizada no país podem requerer o registo junto ao Re-
gistro de Entidades Religiosas no Ministério da Justiça 
(Art.34).

No sistema jurídico português, a 
liberdade de consciência, religião 
e de culto é reconhecida no 
artigo 41 da Constituição, 
consagrando três direitos 
distintos, mas relacionados

“
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ENQUADRAMENTO LEGAL NA BÉLGICA

O quadro legislativo belga baseia-se na Constituição 
da Bélgica, aprovada e aprovada em 7 de fevereiro de 
1831 pelo Congresso Nacional e coordenada em 17 
de fevereiro de 19941 .

A Constituição2 estipula que todos os cidadãos belgas 
são iguais em lei e liberdade: art. 11 da Constituição: 
“O gozo dos direitos e liberdades reconhecidos aos 
belgas deve ser assegurado sem discriminação. Para 
tanto, as leis garantem, em particular, os direitos e li-
berdades das minorias ideológicas e filosóficas3“.

No que diz respeito à religião e cultos, os cidadãos 
belgas têm a liberdade de praticar e manifestar as 
suas opiniões religiosas: art. 19 da Constituição: “A 
liberdade de culto, o exercício do culto público e a li-
berdade de expressar opiniões sobre qualquer assun-
to são garantidos, exceto pela repressão de ofensas 
cometidas por ocasião do uso dessas liberdades”4. 
Assim, todos têm a liberdade de escolher sua religião 
ou culto e não podem ser forçados a praticar alguma, 
art. 20: “Ninguém pode ser obrigado a contribuir de 
qualquer forma para os atos e cerimónias de um cul-
to, nem para observar os dias de descanso.”5 

A Bélgica também estabeleceu uma série de regras 
na escola para garantir a neutralidade da educação 

regido pelo Art. 24: § 1. “[...] A comunidade organiza 
um ensino que é neutro. Neutralidade inclui o respei-
to às concepções filosóficas, ideológicas ou religiosas 
de pais e alunos. As escolas organizadas pelo poder 
público oferecem, até o final da escolaridade obriga-
tória, a escolha entre o ensino de uma das religiões 
reconhecidas e a da moralidade não-sectária “.6 

Além disso, os cultos reconhecidos beneficiam-se do 
apoio financeiro das autoridades públicas segundo o 
art. 181 § 1. “Os salários e pensões dos ministros da 
religião são da responsabilidade do Estado, os mon-
tantes necessários para os cumprir são anualmente 
incluídos no orçamento.”7 

Atualmente, existem seis cultos reconhecidos pelo 
Estado Belga: Católico Romano (desde a criação do 
Estado Belga em 1831), Judaísmo (1808), Anglicano 
(1835), Protestante-Evangélico (1876), Muçulmano 
(1974) e Ortodoxo (1985). Apesar do Budismo não 
ser oficialmente reconhecido, a União Budista Belga 
beneficia de um apoio financeiro.8 

O Código Penal9 prevê penas para crimes de ofensas 
contra o livre exercício da religião. Desde janeiro de 
2004, o Código Penal protege os praticantes do culto, 
Art. 142: “Qualquer pessoa que, através de violência 
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ou ameaças, tenha forçado ou impedido uma ou mais 
pessoas de adorar, participar no exercício de um cul-
to, celebrar certas festas religiosas, observar certos 
dias de descanso e, consequentemente, abrir ou fe-
char as suas oficinas, lojas ou supermercados e fazer 
ou não fazer certas obras, será punido com prisão de 
oito dias a dois meses e multa de vinte e seis [euros] 
a duzentos [euros] “.10 

O Código Penal, também protege os ministros e o 
ministério do culto, Art. 145: “Será punido pelas 
mesmas penas quem, por atos, palavras, gestos ou 
ameaças, ultrajar o ministro de um culto, no exer-
cício de seu ministério. Se alguém bate nele, esta 
pessoa será punida com prisão de dois meses a dois 
anos e com um multa de cinquenta[euros] a qui-
nhentos [euros].”

O Código Penal também protege a prática e o exer-
cício da religião, Art. 143: “Aqueles que, por per-
turbações ou desordens, impedirem, atrasarem ou 
interromperem os exercícios de adoração que são 
praticados em um lugar pretendido ou usualmente 
usado para adoração ou no culto em cerimónias pú-
blicas, será punido com pena de prisão de oito dias a 
três meses e multa de vinte e seis[euros] a quinhen-
tos[euros].”

Finalmente, o Código Penal protege os locais de cul-
to, Art 144: “Qualquer pessoa que, por factos, pala-
vras, gestos ou ameaças, tenha insultado os objetos 
de adoração, ou em lugares designados ou ordinaria-
mente usados para o seu exercício, seja em cerimó-
nias públicas deste culto, será punido com pena de 
prisão de quinze dias a seis meses e multa de vinte e 
seis[euros] a quinhentos[euros]”.11 

1   Sítio da Internet da Informação e Serviços oficiais, « The first, 
unitary constitution », https://www.belgium.be/en/about_bel-
gium/country/history/belgium_from_1830/foundation_and_
growth/first_unitary_constitution
2 Sítio da Internet Parlamento Belga (in FR and NL) « La Constitu-
tion belge »,  http://www.senate.be/www/?MIval=/index_sen-
ate&MENUID=22000&LANG=fr
3 Ibidem, Título I, artigo 11
4 Ibidem., título II, artigo 19
5 Ibidem., título II, artigo 20
6 Ibidem., título II, artigo 24§ 1º
7 Ibidem., título IV, artigo 181§ 1º
8 Serviço Público Federal - Justiça: Cultos Reconhecidos em Fança 
e Holanda: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/cul-
tes_et_laicite/cultes_reconnus
9 SPF Justiça, «Código Penal» em França e Holanda, http://www.
ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&caller=list&c-
n=1867060801&la=f&fromtab=loi#LNK0040
10 Ibidem, título II, capítulo 1, artigo 142.
11 Ibidem., título II, capítulo 1, artigo 145

O gozo dos direitos e liberdades 
reconhecidos aos belgas deve ser 
assegurado sem discriminação. Para 
tanto, as leis garantem, em particular, 
os direitos e liberdades das 
minorias ideológicas e filosóficas

“
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ENQUADRAMENTO LEGAL NA HOLANDA

Na Holanda, existe uma divisão formal entre o Es-
tado e a Religião. A liberdade religiosa é garantida 
pelo Artigo 6 da Constituição:

“Todos têm o direito de praticar livremente a sua 
religião ou crença, individualmente ou em comu-
nidade com outros, sujeitos à responsabilidade de 
todos, de acordo com a lei.” No que diz respeito 
ao exercício deste direito fora dos edifícios e lo-
cais privados, a lei pode estabelecer regras para a 
proteção da saúde, no interesse do tráfego e para 
combater ou prevenir a desordem. Esta é uma ex-
tensão do princípio geral estabelecido no Artigo 1 
da Constituição.

Todos os que habitam na Holanda são tratados 
igualmente em casos iguais. Discriminação por mo-
tivos de religião, crença, opinião política, raça, sexo 
ou por qualquer motivo não é permitido.

O marco legal que define o princípio da separação 
entre Igreja e Estado é formado por lei e jurispru-
dência e pode ser lido como uma extensão do Ar-
tigo 6 ponto 2 da Constituição12. Os motivos em 
que esta divisão pode ser exercida são dados no 
Artigo 6, ponto 2 e no Artigo 1, bem como no Ar-

tigo 9 da Convenção Europeia para a Proteção dos 
Direitos Humanos (CEDH). Além disso, o governo 
vê este princípio como uma postura de neutrali-
dade em relação a qualquer convicção religiosa ou 
filosófica em particular, e uma obrigação de criar 
condições para uma sociedade pluriforme13. Isto 
permite envolvimento governamental ativo, atra-
vés do apoio financeiro para organizações religio-
sas.

Atenção especial é dada à interseção entre liber-
dades religiosas e proteção das minorias. Existem 
vários municípios que trabalham em rede com 
organizações islâmicas para ajudar a integração 
e participação de novos cidadãos holandeses. Es-
tas ações municipais são, por vezes, dificultadas 
quanto às organizações islâmicas em relação às 
organizações cristãs. No entanto, como afirmou o 
ex-presidente do Conselho Científico de Políticas 
Governamentais (WRR), Van der Donk, estas orga-
nizações são menos centralizadas (organizações is-
lâmicas) tanto em termos organizacionais como em 
termos de práticas e quanto em termos de tradi-
ções. Idealmente, o governo local mantém contac-
tos abertos e informais com instituições religiosas 
e não as considera “agentes do Estado”.

HOLANDA
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Escolas fundadas numa visão religiosa são per-
mitidas na Holanda. A liberdade de educação 
é um direito na Holanda por isso todos podem 
criar uma escola. A liberdade de educação tam-
bém significa que os pais podem escolher entre 
escolas públicas, educação baseada em uma vi-
são religiosa ou filosófica (educação especial) e 
educação em casa. Este direito pode ser deduzido 
do artigo 26 da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, onde é declarado que s pais têm o 
direito de escolher o tipo de educação que seus 
filhos receberão.

12 Como os juízes são proibidos de testar a lei ou jurisprudência 
normal contra a constituição holandesa (art. 120), o art. 9 é mais 
comumente invocado em casos judiciais.
13 Memorando Direitos Fundamentais numa Sociedade Pluri-
forme.

Todos têm o direito de praticar 
livremente a sua religião ou 
crença, individualmente ou em 
comunidade com outros, sujeitos 
à responsabilidade de todos, de 
acordo com a lei

“
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RESUMO: 
ALGUNS PRINCÍPIOS-CHAVE PARA LEMBRAR
**
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A ordem constitucional das sociedades democráticas 
liberais e dos instrumentos internacionais e regionais 
de direitos humanos garantem a liberdade religiosa e 
o respeito pelas consciências e crenças. A liberdade 
de pensamento, consciência e crença é essencialmen-
te considerada como um direito individual, embora 
muitas vezes exercida em associação com os outros.

A União Europeia defende e promove, no âmbito das 
Nações Unidas, os princípios da “liberdade de religião 
ou crença” e “liberdade de opinião e expressão”, dois 
princípios intrinsecamente ligados e complementa-
res, baseados no caráter universal indivisível e inse-
parável de todos os direitos humanos.

A partir daí, o profissional que trabalha com jovens 
terá o delicado papel de ensinar os jovens (ou adul-

tos), sob sua responsabilidade, o respeito do “outro” 
nas diferenças. Ele/ela terá que ensinar-lhes a tole-
rância contra crenças que ele/ela não partilham, duvi-
dar de si mesmo para melhor esclarecer e perguntar.

Aprender o respeito, a liberdade de consciência e o 
desenvolvimento da liberdade de pensamento não 
apenas em situações de conflito, mas particularmen-
te no acolhimento do tempo e no desenvolvimento 
do elo com o outro, na escuta, no encontro, na par-
tilha e na construção de soluções individuais e cole-
tivas.

Em todos os quadros legislativos, o respeito é a pala-
vra-chave sobre a qual o trabalho educativo e a parti-
lha com os jovens devem basear-se. 

o profissional que trabalha com 
jovens terá o delicado papel de 
ensinar os jovens (ou adultos), sob 
sua responsabilidade, o respeito 
do “outro” nas diferenças

“
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VISÃO GERAL DAS DIFERENTES CONVICÇÕES 
NOS VÁRIOS PAÍSES PARCEIROS
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1. VISÃO GERAL DA SITUAÇÃO EM ITÁLIA

A Itália é frequentemente vista como um país católico 
por excelência e as razões para esta  conotação está 
que em solo italiano se encontra a casa do Vaticano e 
o facto de que a religião católica tem sido a religião do 
Estado durante cem anos, de 1848 a 1948.

A Constituição italiana entrou em vigor em 1948 e, 
desde então, o direito à religião foi protegido gra-
ças ao art. 19, que afirma: “Toda pessoa tem o di-
reito de professar livremente a sua fé religiosa de 
qualquer forma, individual ou associada, para fazer 
propaganda e exercer o culto em particular ou em 
público, excepto rituais contrários à boa moral”. 
(Veja outro documento). A partir deste momento, 
o Estado italiano assinou vários acordos, mais ou 
menos formais, com as minorias religiosas presen-
tes no território.

As últimas estimativas do CESNUR (Centro de Es-
tudos em Novas Religiões) atestam que 3,5% dos 
cidadãos italianos pertencem a minorias religiosas, 
em percentagens variadas. A minoria mais signifi-
cativa em solo italiano é a comunidade protestante, 
equivalente a 24% em 3,5%. A linha média são as 
Testemunhas de Jeová (21,7%) e apenas a terceira 
linha é muçulmana, que é de 18,7% do total. Uma 
minoria dessa comunidade muçulmana faz parte 
da comunidade xiita, concentrada principalmente 
no sul da Itália. Além disso, estima-se que em Itá-
lia apenas 32,5% dos imigrantes são muçulmanos 
(Dossier Statistico Immigrazione, 2017). Os judeus 
são cerca de 1,9% dessas minorias.

Existem outras minorias na Itália, por ex. Hinduístas e 
budistas, respectivamente 2,1% e 9,1% das minorias 
(3,5%). Além dessas minorias, outras estão a enrai-
zar-se em Itália nos últimos anos. Estes últimos são 
principalmente esotéricos, tais como: Movimentos 
da Sabedoria Antiga (0.8%), Movimentos de Potencial 
Humano (1.5%), Movimentos da Nova Era e da Próxi-
ma Era (1.0%). As comunidades religiosas japonesas 
também emergiram recentemente (0,2%) (CESNUR, 
2017).

Hoje em dia, apenas uma parte dos fiéis que se 
proclamam católicos é praticante. Em particular, 
é possível dividir a comunidade católica em: pra-
ticantes engajados (igual a 11,25%), participantes 
assíduos, mas pouco engajados (15,8%), irregula-
ridades (35,6%), não praticantes (11,8%). Os não 
crentes ou crentes de outras religiões que não da 
religião católica representam 25,6% da população 
(Ipsos, 2017). É importante sublinhar que as consi-
derações mais xenófobas e islamofóbicas em rela-
ção à migração (igual a 39%) provêm do segmento 
da população que se diz “não praticante”. Esta é a 
prova de que a islamofobia e a xenofobia são fenó-
menos sociológicos e culturais e não têm nada ou 
pouco a ver com a religião.

Hoje em dia, os problemas que mais preocupam o 
legislador italiano e a comunidade italiana estão inti-
mamente ligados à necessidade de iniciar um diálogo 
intercultural entre as diferentes facções religiosas, 
para alcançar a coexistência pacífica.

3,5%
OUTRAS 

RELIGIÕES

74% 26%
CATÓLICOS 

ATEUS, AGNÓSTICOS E 
OUTROS INCRÉDULOS
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2. FRANÇA

De acordo com a lei, a França não tem estatísticas ofi-
ciais sobre a adesão de comunidades religiosas, por 
isso os números devem ser baseados em pesquisas 
de opinião.

A grande maioria dos franceses não pertence a ne-
nhuma religião (63%) sendo ateus (29%) ou sem re-
ligião (34%), e especialmente entre os jovens, onde 
esta tendência coexiste com a progressão de formas 
difusas de sacralidade ou sectária.

O catolicismo continua a ser a religião maioritária, 
embora esteja em declínio desde os anos 1970, espe-
cialmente no que diz respeito à percentagem de pra-
ticantes (1,8% da população francesa). Uma extensa 
pesquisa publicada em 2017 surge dessa dicotomia 
entre “praticantes” e “não-praticantes” e introduz o 
conceito de católicos “comprometidos” unindo pra-
ticantes e aqueles que, sem praticar, se sentem liga-
dos à vida da Igreja. Na França, 23% dos católicos são 
“comprometidos”, um grupo dentro do qual existe 
uma grande diversidade de opiniões e práticas.

O Islão tornou-se a segunda maior religião da França, 
com uma grande diversidade de expressão. Estima-se 
que haja atualmente cerca de 4 milhões de muçul-
manos na França, dos quais um terço são praticantes 
regulares (2% da população francesa). Se a prática re-
ligiosa é mais forte na população migrante da religião 
muçulmana, observa-se a lenta tendência de secula-
rização, em oposição à crescente visibilidade dos mu-
çulmanos, especialmente dos jovens.

Pelo contrário, há um “retorno à religião”, que se opõe 
ao discreto islão dos pais, um islamismo mais visível; 
A adesão a uma prática forte é forte entre os jovens. 

Essa prática é ativada pelas correntes islâmicas, pietis-
tas e palafitas que lutam por sinais de forte afirmação 
no espaço público de pertença à comunidade: vesti-
mentas e sinais de alimentação. Essa lógica pode levar 
a uma forma de separatismo cultural e de confronto 
com o secularismo apercebido como coercitivo.

O protestantismo permanece estável 2% da popula-
ção, mas diversifica com o aumento de evangelistas e 
pentecostais. O budismo com 1,5% da população de-
senvolve-se em França com uma grande maioria (3/4) 
das pessoas da Ásia.

O judaísmo experimentou um período de expansão com 
a chegada à metrópole dos judeus do norte da África, 
mas representa apenas 1% da população francesa. Se-
gundo a Agência Judaica para Israel, cada vez mais ju-
deus estão migrando para Israel. Em 2015, a França tem 
pela primeira vez o maior contingente global de emigra-
ção para Israel (10 mil judeus). Essas saídas são parcial-
mente devidas a motivos religiosos, mas também são 
atribuídos ao aumento da violência antissemita.

Os outros cristãos históricos: Igreja Ortodoxa 0,5% e 
a Igreja Apostólica Arménia 0,5% e as várias Igrejas 
Orientais independentes ou unidas em Roma 0,25% 
(Copta, Siríaco, Caldeu, Maronita ...). Finalmente, mo-
vimentos religiosos atípicos estão experimentando 
uma certa vitalidade, particularmente nos territórios 
ultramarinos.

Para concluir, em França, como no resto do Ocidente, 
podemos notar um aumento na diversidade religio-
sa. Enquanto as religiões estabelecidas parecem estar 
enfraquecendo, formas mais difusas e individualiza-
das de religiosidade estão se desenvolvendo.

7,5% 23% 63%
RELIGIÃO CATÓLICARELIGIÃO MUÇULMANA

ATEUS, AGNÓSTICOS E 
OUTROS INCRÉDULOS



29

3. CATALUNHA (ESPANHA)

Depois de um longo período de ditadura (1939-1975) 
em Espanha, onde o catolicismo era a religião oficial 
e única do país (o estado era católico e a Igreja detin-
ha o monopólio da transmissão das crenças e valores 
da sociedade), a Constituição Espanhola de 1978, as-
sinada com o levantamento da democracia, declara 
claramente que “nenhuma religião terá um caráter 
estatal” e que “as autoridades públicas levarão em 
conta as crenças religiosas da sociedade espanhola e, 
consequentemente, manterão relações de cooperação 
apropriadas com a Igreja Católica e outras confissões 
”. Toda a discriminação em razão do nascimento, raça, 
sexo, religião, opinião ou qualquer outra condição ou 
circunstância pessoal ou social também é proibida.

Este direito constitucional é implementado pela Lei 
da Liberdade Religiosa, que prevê acordos com as re-
ligiões. Em 1992, a Espanha assinou acordos de coo-
peração com as religiões católica, evangélica, judaica e 
muçulmana por meio de seus representantes.

Porque a Espanha é dividida em várias comunidades 
autónomas, a realidade do país é plural, por isso, neste 
estudo preferimos estar focados na Catalunha, devido 
às suas particularidades. Devido à sua alta densidade 
populacional - com 7.453.957 habitantes, a Catalunha 
é a comunidade com mais população e com maior den-
sidade populacional; o fluxo de imigração nomeada-
mente desde 1990, é um dos maiores da Espanha, com 
mais de 13% (toda a Espanha é de 9%); o importante 
papel das organizações da sociedade civil - sem para-
lelo no resto do país; a histórica fractura entre a Igreja 
Católica espanhola e catalã no século XX e as políticas 

engajadas das autoridades públicas ao nível regional e 
local; com Barcelona a ser a primeira cidade que legisla 
a pluralidade religiosa e onde se promove o diálogo e a 
tolerância inter-religiosos, a Catalunha oferece alguns 
dados e exemplos que diferem do resto do país. Por 
esta razão, termos desenvolvido este capítulo sobre a 
Catalunha.

Em 2015, o governo catalão produziu seu primeiro 
Barómetro sobre religião e gestão de diversidade. Foi 
um estudo pioneiro, que forneceu informações sobre 
como os catalães se veem do ponto de vista religioso. 
O estudo também mostra como os catalães aperce-
bem a diversidade religiosa e as suas opiniões sobre 
as políticas para gerir essa diversidade. Os resultados 
são representativos para toda a Catalunha e para cada 
uma das suas províncias. Ao contrário de outros estu-
dos, esta investigação também incluiu os  migrantes, 
de modo que as suas conclusões nos fornecem uma fo-
tografia bastante precisa da atual posição da sociedade 
catalã em relação às questões religiosas.

O Barómetro sobre religião e gestão da sua diversidade 
revela que 52,4% da população se define como cató-
lica, 18,2% ateu, 15% como crente de outra fé e 12% 
agnóstica. Destes 15% da população que pertencem a 
uma fé não católica podemos encontrar: (7,3%) como 
muçulmanos evangélicas (2,5%), budistas (1,3%) e or-
todoxas (1,3%). 

12% da população diz que vai a atos de culto uma vez 
por semana ou mais, 11,8% pelo menos uma vez por 
mês, 10,2% pelo menos uma vez por ano e 65,8% nun-
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ca. 8,7% da população afirmam que gostariam de ir a 
um local de culto com mais frequência.

Embora o nível de conhecimento sobre estas comu-
nidades seja geralmente baixo, os catalães estão ple-
namente conscientes da necessidade de se conhecer 
a diversidade religiosa na sociedade contemporânea. 
61,1% dos entrevistados acham que é muito ou muito 
importante que o público tenha conhecimentos bási-
cos sobre religiões para entender certas expressões 
culturais e artísticas ou situações políticas. A esse res-
peito, 70% dos entrevistados são a favor de escolas que 
ensinem um assunto que forneça a todas as crianças 
informações sobre as principais religiões do mundo.

O Barómetro também revela a opinião da população 
da Catalunha sobre o estabelecimento de uma diversi-
dade de grupos religiosos no nosso país. A esse respei-
to, 55,1% dos entrevistados disseram que concordam 
muito ou totalmente com o facto de que os vários gru-
pos religiosos poderem abrir novos locais de culto em 
todo o país. Apenas 5,3% da população percebe tensão 
e/ou hostilidade entre pessoas de diferentes grupos 
religiosos na sua cidade. A maioria acredita que há res-
peito, apesar de haver pouca interação (53,5%) ou exis-
te um bom relacionamento (35,7%). Além disso, 52,9% 
dos entrevistados disseram que a diversidade religiosa 
enriquece a vida cultural da Catalunha, enquanto ape-
nas 14% consideram que ela ameaça o estilo de vida 
do seu país.

A maioria dos entrevistados (58,1%) acredita que o go-
verno e os grupos religiosos devem cooperar entre si 

mais do que hoje. Quanto às políticas a serem imple-
mentadas no nível municipal, mais de 60% das pessoas 
concordam que os governos locais devem reunir-se 
com representantes de entidades religiosas e partici-
par em atos de culto de entidades religiosas e que enti-
dades religiosas devem ser consultadas sobre assuntos 
que os afetam.

Além disso, 60,5% consideram importante ou muito 
importante que o governo promova o diálogo inter-re-
ligioso e 66,3% acreditam que é muito ou muito im-
portante que as diferentes religiões cooperem entre si.

O 60,5% consideram importante ou 
muito importante que o governo 
promova o diálogo inter-religioso 

“
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4.  PORTUGAL

Portugal é um estado secular, não confessional, onde 
a liberdade de religião e crença prevalece. A liberda-
de religiosa individual também inclui o direito de in-
formar e ser informado sobre a religião, transmiti-la a 
outras pessoas, expressá-la através de sinais externos 
- por exemplo, roupas ou certos símbolos religiosos 
- e casar e praticar outras cerimónias de acordo com 
ritos religiosos.

Durante o período da ditadura de 1926 a 1974, a 
religião oficial de Portugal era o catolicismo, ou-
tras religiões eram toleradas, mas não tinham os 
mesmos direitos legais. Desde abril de 1974, existe 
em Portugal a Lei da Liberdade Religiosa que se-
para o Estado das Religiões. Existem, desde então, 
existem 772 comunidades religiosas não católicas 
registadas em Portugal.

O número exato de crentes de cada religião em Portu-
gal é frequentemente difícil de determinar, porque no 
Censo a questão sobre a religião é de resposta opcio-
nal. De acordo com o censo de 2011, o catolicismo é 
prevalente em Portugal. 81% da população portugue-
sa são católicos. O Censo de 2011 em Portugal reve-
lou os seguintes dados:
. Igreja Católica 81% da população;
. Protestantes e Evangélicos 2,8% da população;
. Testemunha de Jeová 1,5% da população.
Entre as religiões minoritárias, que somam 6%, estão 
as seguintes religiões:
. 56.000 portugueses são ortodoxos;
. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
(Mórmon) - cerca de 41.917 fiéis em Portugal (dados 
divulgados pela Igreja Mórmon);

. Islão 20.640 (de acordo com o Censo de 2011);

. Judaísmo 3.061 fiéis (segundo o censo de 2011);

. 615.000 portugueses afirmam não ter religião.

De acordo com um estudo recente da Universidade 
Católica de Lisboa, judeus, budistas, hindus e muçul-
manos juntos representam apenas 0,8% da popula-
ção de Portugal.

Já o número de pessoas sem religião em Portugal 
cresceu nos últimos anos e passou de 8,2% para 
13,2%. Entre os que afirmaram não ter religião, o nú-
mero de ateus em Portugal subiu de 2,7% para 4,1%, 
o indiferente representou 3,2% e o agnóstico 2,2%.

Segundo dados recolhidos pelo Inquérito Social Eu-
ropeu nas edições de 2014 e 2016 para analisar o 
comportamento dos jovens em Portugal, 57% dos 
jovens afirmaram professar uma religião cristã e ape-
nas 1% afirmaram professar uma religião não cristã. 
Uma análise mais atenta mostra que 53% dos jovens 
portugueses dizem que são católicos, 1% dizem que 
são protestantes e 2% dizem que se identificam com 
outra denominação cristã. Muçulmanos, judeus e ou-
tras denominações cristãs representam uma minoria 
residual entre os jovens portugueses.

Além de se identificar com a confissão religiosa, o 
estudo também analisa a frequência da prática reli-
giosa. Em Portugal, 20% dos jovens dizem participar 
pelo menos uma vez por semana em celebrações reli-
giosas, independentemente de religião ou confissão. 
Já 35% dos jovens dizem que nunca participam. O res-
tante corresponde àqueles que dizem não professar 
nenhuma religião.

3,9%
OUTRAS 

RELIGIÕES

81% 6,8%
RELIGIÃO CATÓLICA

ATEUS, AGNÓSTICOS E 
OUTROS INCRÉDULOS



32

5. BÉLGICA

Atualmente, existem seis cultos reconhecidos pelo 
Estado belga: Católica Romana (desde a criação do 
Estado Belga em 1831), Judaísmo (1808), Anglicana 
(1835), Protestante-Evangélica (1876), Muçulmana 
(1974) e Ortodoxa (1985)14. Por fim, a concepção 
filosófica não confessional é reconhecida desde 
2002.

No entanto, é importante ressaltar que não há es-
tatísticas oficiais belgas sobre as crenças dos cida-
dãos, já que os números nacionais não levam em 
conta a afiliação religiosa.

O ORELA (Observatório de Religiões e Laicidade), no 
entanto, realizou em 2016 uma pesquisa do IPSOS 
de 600 pessoas, intitulada “Belgas de língua fran-
cesa e religião”15. Desta pesquisa, resultaram várias 
informações importantes:

A religião dominante na Bélgica francófona é o cato-
licismo, com 63% dos entrevistados se identificando 
como tal. O Islão é a segunda religião mais preva-
lente, com 7% das pessoas a identificarem-se como 
muçulmanas.

Estas duas comunidades distinguem-se pelo seu 
número de praticantes: na Bélgica francófona, 31% 
dos católicos declaram-se praticantes, isto é, qua-
se um terço. Ao mesmo tempo, 89% dos muçulma-
nos declararam-se praticantes. Se associarmos a 
componente  idade então a maioria dos católicos 
praticantes são idosos, ao contrário nos praticantes 
muçulmanos em que é entre os mais jovens que 
existem mais praticantes .

No entanto, ateus, agnósticos e não-crentes são os 
mais numerosos depois dos católicos. Este grupo 
representa 26% dos inquiridos em toda a Bélgica 
francófona.

Finalmente, outras identidades religiosas também 
são declaradas, incluindo as que se dizem protes-
tantes e evangélicas que  representam cerca de 3% 
dos entrevistados.

14 Serviço Publico Federal - Justiça : Cultos Reconhecidos dis-
poníveis sobre: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/
cultes_et_laicite/cultes_reconnus
15 Observatório das Religiões e da Laicidade, Uma sondagem 
ORELA/IPSOS/Le Soir/RTBF : «Les Belges francophones et la reli-
gion», janvier 2016, disponible sur : http://www.o-re-la.org/index.
php?option=com_k2&view=item&id=1476:un-sondage-orela/
ipsos/le-soir/rtbf-les-belges-francophones-et-la-religion&Ite-
mid=85&lang=fr
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6.  HOLANDA

A Holanda tem sido historicamente predominan-
temente cristã. Durante os séculos XVI e XVII, a 
Holanda esteve na vanguarda do cisma entre ca-
tolicismo e protestantismo. Consequentemente, 
o país tem sido tradicionalmente visto como um 
refúgio seguro para a perseguição religiosa, com 
muitos protestantes e judeus a encontrarem um 
refúgio na região oeste do país. 

As tensões surgiram periodicamente, com a acei-
tação judaica sendo intermitente e os protestan-
tes promulgando uma série de medidas anticatóli-
cas nos séculos XVIII e XIX.

Após a Segunda Guerra Mundial, a migração trou-
xe o islamismo e, em menor grau, o budismo e o 
hinduísmo para as costas holandesas. Ao mesmo 
tempo, a sociedade holandesa tornou-se mais se-
cular. O estado holandês protege constitucional-
mente as liberdades religiosas. Novas religiões se 
cruzam com antigas religiões de maneira comple-
xa e sua prática é socioculturalmente um desafio 
de tempos a tempos.

Em 2015, 50,1% da população adulta declarou não 
ter  nenhuma religião. Os cristãos compreendiam 
43,8% da população total e estavam divididos en-
tre os católicos com 23,7% e os membros da Igre-
ja Protestante dos Países Baixos com 15,5%, os 
membros de outras denominações cristãs eram os 
4,6%. O islamismo compreendia 4,9% da popula-
ção total, o hinduísmo 0,6%, o budismo 0,4% e o 
judaísmo 0,1%.

A religião desempenha um papel modesto na vida 
pública e política entre 3 a 13 partidos políticos são 
baseados em princípios cristãos religiosos. Muitas 
escolas têm uma fundação religiosa original e são 
financiadas pelo estado. Algumas instituições de 
caridade religiosas continuam a oferecer serviços 
de assistência. Ateísmo e agnosticismo estão em 
ascensão e amplamente aceitos, 82% disseram 
que nunca ou quase nunca visitaram uma igreja.

O catolicismo é a fé com taxas de observância 
maiores. As pessoas no sul historicamente e cultu-
ralmente consideram-se católicas. Algumas gran-
des instituições católicas continuam existindo, 
incluindo duas universidades públicas e grandes 
instituições de assistência. A maioria dos católicos 
é de respeita a autoridade papal.

O protestantismo existe em muitas denominações 
descentralizadas. Um pequeno subconjunto de 
protestantes forma o culto religioso “cinturão da 
Bíblia”, que observa uma forma ortodoxa da fé e 
apoia estritas divisões de género na vida familiar 
e pública. As mulheres são permitidas intermi-
tentemente para servir mais papéis públicos. Nas 
comunidades afro-holandesas, o protestantismo 
evangélico, incluindo as Testemunhas de Jeová e 
as comunidades pentecostais estão a crescer, com 
destaque entre a área de Bijlmer, em Amsterdão.

O islamismo é a religião de crescimento mais rá-
pido das “novas religiões”. Em 10 cidades, mais 
de 10% dos habitantes são de origem islâmica. As 
instituições islâmicas estão frequentemente orga-
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nizadas ao lado de linhas étnico-nacionais. O sen-
timento anti-islâmico constitui um núcleo de sen-
timento anti imigrantes no país. Ao mesmo tempo, 
as instituições islâmicas estão lutando com a) a 
sua relação com o Estado holandês e a sociedade 
holandesa b) a sua relação com os financiadores 
estrangeiros (financeiros) c) a existência de lutas 
socioeconómicas e radicalização entre os jovens. 
Estes problemas são exacerbados e vistos através 
de uma lente polarizada, reforçada pelos estere-
ótipos dos media sobre o Islão. Muitos povos is-
lâmicos são considerados culpados nos atentados 
no meio social por um crescente subconjunto da 
população dominante holandesa. O governo local 
apoia novas mesquitas, mas frequentemente atrai 
protestos de extrema-direita.

O judaísmo tem estado em declínio na Holanda 
desde que a maioria dos judeus na Holanda foi 
deportada e assassinada no Holocausto da segun-
da guerra mundial. Uma pequena comunidade de 
judeus unidos continua a viver na Holanda, pre-
dominantemente nas principais áreas urbanas. 
A aceitação do judaísmo é alta, embora a comu-
nidade judaica relate o antissemitismo vindo de 
membros da comunidade islâmica e de grupos da 
extrema direita.

A religião desempenha um 
papel modesto na vida pública 
e política entre 3 a 13 partidos 
políticos são baseados em 
princípios cristãos religiosos

“
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RESUMO: 
O QUE LEMBRAR? 
**
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Os seis países parceiros do projeto 
YARIM escrevem a sua história numa 
tradição católica dominante. Hoje, 
testemunhamos um aumento 
do número de católicos que se 
dizem “não praticantes”

“

Os seis países parceiros do projeto YARIM escrevem a 
sua história numa tradição católica dominante. Hoje, 
testemunhamos um aumento do número de católicos 
que se dizem “não praticantes”. A Europa continua a 
tornar-se mais secular.

A segunda religião dos nossos 6 países parceiros é o 
islamismo. O número de muçulmanos aumentou con-
stantemente nos últimos dez anos. O Islão parece ter 
um efeito atraente sobre os jovens. Algumas vezes, o 
Islão é visto como tranquilizador porque afirma atitu-
des e comportamentos que servem como referência. 
Os jovens, que se sentem desligados da sociedade e 
do mundo adulto, procuram outros projetos, para ou-
tros propósitos, para outros valores.

O que importa é que os crentes façam da religião uma 
religião de paz (é assim que a grande maioria deles 
vive sua religião). O uso da religião para fins políticos 
não é da alçada do Islão. Assim, por exemplo, duran-
te a última campanha eleitoral italiana, os políticos 
juraram sobre o Evangelho e carregaram um rosário, 
como símbolo.

A cultura europeia não é mais cristã, mas as igrejas 
ainda estão cheias em alguns países. Da mesma for-
ma, a violência religiosa no mundo islâmico vem de 
uma crise da cultura islâmica tradicional, de uma 
aculturação do islamismo. É por isso que a violência é  
maior entre aqueles que experimentam essa acultu-
ração: quando uma ruptura é criada entre a segunda 
geração e os convertidos, entre a tradição dos pais e a 
cultura do país, então a violência é criada.

Hoje, as religiões não são mais o lugar da cultura tra-
dicional. O que pode ser considerado tanto uma ri-
queza quanto uma desgraça. Infelizmente porque a 
religião torna-se incerta e não está mais enraizada 
na tradição, o que deve ser procurado. No entanto, 
é também uma riqueza, porque as religiões têm uma 
vocação universalista e não são o lugar de uma cul-
tura particular. Neste período de globalização, é ne-
cessário que as religiões redescubram a sua vocação 
universal e universalista, ao invés de se identificarem 
dentro de grupos étnicos ou nacionais, como fazem 
os movimentos populistas hoje.
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REFERÊNCIA: EXPERIÊNCIAS EM 
DIFERENTES PAÍSES PARCEIROS
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Os 6 parceiros do YARIM, localizados na Bélgica, Espa-
nha, França, Itália, Países Baixos e Portugal, realizaram 
um benchmarking europeu de boas práticas para pro-
mover o diálogo e a cooperação entre os diferentes 
atores (jovens, associações, instituições e autoridades 
públicas, atores religiosos, organizações de formação, 
sociedade civil ...). 32 estruturas foram questionadas.

O questionário inicial, disponível no anexo, incluiu as 
atividades realizadas pelas estruturas, as suas rela-
ções e interações com o Jovem, as dificuldades en-
contradas, as necessidades a serem expressas, ou 
mesmo as soluções que foram tentadas para manter 
um diálogo ativo com os jovens.

De acordo com os resultados obtidos, os jovens aco-
lhidos nestes estabelecimentos atendem a um certo 
número de problemas relacionados a diversas dimen-
sões. A nível pessoal, eles têm dificuldade em criar 
uma identidade pessoal e singular, não têm autocon-
fiança e enfrentam sentimentos de injustiça, falta de 
diretrizes, perspectivas futuras e reconhecimento. A 
um nível mais alto, eles enfrentam dificuldades em 
encontrar um lugar na sociedade, às vezes até se sen-
tem socialmente excluídos e deixam para trás a vida 
civil. Eles sentem desconfianças das instituições e en-
frentam situações discriminatórias.

Para responder a estas questões, as estruturas pes-
quisadas realizam ações com jovens por meio de 
espaços de educação e formação, escuta e reflexão, 
acomodação ou apoio social, psicológico ou escolar. 
O objetivo da maioria das estruturas é desenvolver o 
espírito crítico e a capacidade de reflexão dos jovens, 
promovendo o diálogo, a escuta e a participação cívi-
ca. No entanto, eles expressam necessidades especí-
ficas relativas à criação de relações de confiança com 
os jovens ou o conhecimento da religião e a realidade 
dos jovens.

É ao nível local que as estruturas sentem que têm 
o maior impacto, especialmente para os jovens. De 
fato, mais da metade deles acha que as relações 
dos jovens melhoraram graças às atividades pro-
postas e metade delas mostram uma melhoria da 
sua autoestima.

Esse referencial mostra que os sentimentos de 
discriminação, a falta de reuniões baseadas na 
interculturalidade, a falta de informações neutras 
sobre as crenças e costumes de cada um, cons-
tituem uma infinidade de questões que levam a 
criar fronteiras entre mundos que devem, no en-
tanto, coexistir.

O objetivo da maioria das 
estruturas é desenvolver o 
espírito crítico e a capacidade 
de reflexão dos jovens, 
promovendo o diálogo, a escuta e 
a participação cívica

“
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APRESENTAÇÃO DE CINCO 
MELHORES PRÁTICAS EUROPEIAS
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NOSSOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

. TRANSFERIBILIDADE DA 
EXPERIÊNCIA DE UM PAÍS PARA OUTRO

. RELEVÂNCIA DA EXPERIÊNCIA 
PARA O PÚBLICO-ALVO: JOVENS

. POSSIBILIDADE DE MOBILIZAÇÃO 
DA EXPERIÊNCIA POR PROFISSIONAIS 
QUE TRABALHAM COM JOVENS

. A POSSIBILIDADE DE MOBILIZAR 
ESSAS AÇÕES SEM SER UM 
ESPECIALISTA EM RELIGIÕES

. A POSSIBILIDADE DE REPLICAÇÃO 
DAS BOAS PRÁTICAS, ADAPTANDO-
SE A CADA CONTEXTO
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EXPERIÊNCIA DE HOSPEDAGEM 
PARA JOVENS IMIGRANTES 
ASSOCIAZIONE DON MILANI

http://donmilanisorisole.it/ 

OBJECTIVOS 

. Apoiar a socialização dos menores 
estrangeiros desacompanhados por-
tadores de angústia existencial;

. Propor caminhos educativos e tera-
pêuticos personalizados;

. Incentivar o diálogo com e entre os 
que acolhem e a rede local;

. Iniciar planos de carreira para a auto-
confiança, focados no trabalho e nas 
relações sociais;

. Promover valores humanos e espiri-
tuais, como tolerância, perdão, respei-
to próprio e outros.

DESCRIPCIÓN 

««Tem que se criar uma família real 
em torno de uma criança que não tem 
pais e não tem uma casa e colocar 
uma pessoa que o ama, cuida dele ou 
dela como uma mãe, que vive num 
lugar sereno e íntimo como um lar».

A comunidade de Don Lorenzo Mi-
lani, recebe menores estrangeiros 
desacompanhados entre 14 e 18 
anos. Crianças de países não euro-
peus que fugiram do seu país por 
várias razões. Em Itália eles são como 
órfãos sem família, sem lar, sem ami-
gos. Eles são adolescentes que têm 
que viver como jovens adultos.

Os menores são entregues à Associa-
ção Don Milani pelos serviços sociais 
do território em que o jovem está. 
Constroem, então, com cada jovem 
um plano educacional personalizado. 
A Associação oferece a estes jovens 
um lugar semelhante à família, 
uma escola para aprender a língua 
italiana, cursos de formação, a pos-
sibilidade de compreender o mundo 
do trabalho, apoio para o reconheci-
mento do direito de asilo.

A Associação oferece a possibilidade 
de um jovem permanecer na estru-
tura, para além dos 18 anos, até à 
sua total independência.

PORQUÊ? / 
TESTEMUNHOS

Durante a formação que ocorreu em 
Bergamo em novembro, os parceiros 
do YARIM ouviram o testemunho do 
educador da Associação Don Milani.

A filosofia por trás da organização da 
Associação é baseada em três pilares:

1. Partilhar: «vivendo juntos». Partil-
har experiências e criar um espaço 
de relacionamento e abertura são 
maneiras de conhecer e reconhe-
cer os outros como pessoas. Essa 
abordagem é importante tanto para 

1

http://donmilanisorisole.it/
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os educadores na criação de relacio-
namentos com os jovens acolhidos 
quanto para os próprios menores 
que aprendem a construir relaciona-
mentos com os outros numa atmos-
fera de respeito e confiança mútuos.

2. Curiosidade: Partilhar permite 
que eles se abram para experiências 
diárias ricas em diferenças e diver-
sidades. Essa experiência torna-se 
educacional quando surge a opor-
tunidade de perguntar, falar sobre 
seus pontos de vista e confrontar os 
pontos de vista dos outros.

3. Tempo livre: Partilhar, curiosidade 
e diálogo podem ser feitos inteira-
mente durante o tempo livre. As 
atividades de lazer que compõem o 
tempo livre são uma oportunidade 
de experimentar intercâmbios infor-
mais em que as diferenças étnicas ou 
barreiras linguísticas são superadas 
em favor de um momento de partil-
ha de uma emoção, de uma paixão, 
de um prazer comum.

COMO ORGANIZAR E 
ADAPTAR EVENTOS: 
PROPOSTAS

Os três pilares subjacentes à abor-
dagem educacional da Associação 
Don Milani podem e devem estar 
na raiz de todas as relações educa-
cionais.

A capacidade de partilhar o tempo 
livre simplifica as reuniões e a escu-
ta. No entanto, a força da aborda-
gem da Associação está no esforço 
de não julgamento para favorecer 
o entendimento da subjetividade 
e da escuta ativa. É possível criar 
espaços de partilha também nas 
escolas, por exemplo:

- Destacando as cerimónias que 
marcam a cultura ou a origem de 
cada jovem;

- Respeitar as necessidades de to-
dos, mesmo que estejam relaciona-
das com particularidades culturais 
(por exemplo, servir refeições com 
a mão direita e não com a esquerda 
em relação à tradição muçulmana);

- Organizando festas ou refeições 
com pratos típicos de cada cultura 
presente no grupo/comunidade. 

Estas são oportunidades impor-
tantes porque permitem que os 
jovens, por um lado, tenham as 
suas tradições reconhecidas e, por 
outro lado, abram espaços para o 
conhecimento mútuo.

PUNTOS FUERTES

- Partilhar momentos da vida quo-
tidiana respeitando os costumes de 
cada cultura ou religião;

- Partilhar interesses comuns, como 
a música ou o futebol, por exemplo. 
Assim, cria-se conivência entre as 
jovens e desenvolve-se a partici-
pação em novos grupos;

- A partilha de momentos de férias: 
As férias/feriados são momentos 
privilegiados onde o convívio e a 
partilha de refeições, sabores, 

A Associação oferece a 
estes jovens um lugar 
semelhante à família

“
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música, músicas de diferentes 
países, geram um prazer partilhado 
e promovem trocas. Através destas 
descobertas, todos aprendem com 
o outro e fazem as suas represen-
tações evoluírem face aos outros;

- A criação de um calendário co-
mum. Várias experiências muito 
positivas foram baseadas na elabo-
ração de um calendário anual co-
mum de celebrações de diferentes 
religiões ou comunidades;

- Reunir as condições favoráveis à 
reunião;

- Ter em conta as necessidades 
primárias das pessoas;

- Garantir uma casa onde as pes-
soas se sintam seguras;

- Ter em conta a necessidade de 
“fazer”, de trabalhar, de ter uma 
perspectiva;

- Respeitar as pessoas na sua indi-
vidualidade, respeitando também, 
por exemplo, as suas práticas ali-
mentares;

-  Respeite as práticas relacionadas 
ao culto.

SÍTIOS INTERNET / 
ARTIGOS

http://donmilanisorisole.it/ 

http://donmilanisorisole.it/mi-
nori-stranieri-non-accompagna-
ti-richiedenti-asilo/ 

https://www.instagram.com/comu-
nitadonmilani/

https://www.facebook.com/Comu-
nitadonlorenzomilani/

Crianças de países não europeus 
que fugiram do seu país por 
várias razões

“
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ASSOCIAÇÃO
COEXISTER
COEXISTER

https://www.coexister.fr/

“Coexister é um movimento in-
terconfessional de juventude e 
educação popular, reconhecido de 
interesse geral, não confessional e 
não-político, permitindo que jovens 
de 15 a 35 anos criem laços sociais 
e promovam uma vida melhor jun-
tos, através de ação coletiva” (ver: 
https://www.coexister.fr )

OBJECTIVOS 

Coexister escolhe transformar a diver-
sidade de convicções num vetor de 
coesão social e inovação social, graças 
ao “caminho de coexistência ativa 
“local. (Ver: https://www.coexister.fr)

Método Coexistência ativa é uma 
filosofia que vem num método de 
ação para permitir que todos os 
cidadãos, especialmente entre 15 
a 35, promovam uma vida melhor 
juntos. Este modelo de sociedade 
é baseado numa convicção tripla: 
a diversidade existe, é uma chance 
e é até mesmo necessário para 
criar um vínculo social “. Coexister 
propõe um modelo de sociedade 
que cria coesão não apesar, mas 
graças às diferenças.

A metodologia depende das dif-
erenças em presença. Divide-se em 
três tipos de abordagem:
- Atividades de Diálogo (para se 
conhecerem), ações de solidarie

dade (para agir em conjunto em 
direção a um objetivo coletivo) e 
oficinas de sensibilização nas esco-
las (para partilhar entre pares)

POPULAÇÃO ALVO 

Jovens entre 15 e 35.
Existem cerca de 2 500 jovens en-
volvidos por ano para participar nas 
três etapas do caminho coexistên-
cia. Mais de 25.000 jovens foram 
sensibilizados em suas escolas se-
cundárias e secundárias.
O nível de participação dos jovens é 
muito elevado neste projeto, dada 
as iniciativas virem de si próprios. 

A Coexister foi fundada por Samuel 
Grzybowski, então com 16 anos, 
com 11 jovens judeus, cristãos e 
muçulmanos, ateus e agnósticos.

DESCRIÇÃO

O lema dos Coexister é “Diversi-
dade de crenças, Unidade na ação”.
Recebeu o prêmio “La France 
s’engage / Foundation” pelas suas 
ações inovadoras e de interesse 
geral. Bem como o prémio “Mel-
hor influenciador” pelo Twitter 
em 2015 para o lançamento do 
#NousSommesUnis após os ataques 
terroristas.

2
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A implementação da “Coexistência 
Ativa” baseia-se na “pedagogia de 
fazer juntos”, onde a diferença é o 
vetor da conquista da unidade. De 
acordo com o site https://www.
coexister.fr, trata-se de “fazer juntos 
para viver melhor juntos”, “apren-
der a valorizar a diversidade de 
cada um e torná-lo uma alavanca 
para viver juntos”.

A associação Coexister, portanto, 
promove o diálogo inter-religioso 
através de várias atividades em 
que judeus, cristãos, muçulmanos, 
ateus e agnósticos se encontram. A 
associação organiza por exemplo:
Refeições e conferências:
− O debate Kawaa ou café sobre a 
convivência e a secularidade
− Visitas de exposição ou locais de 
culto
− Ações solidárias: apoio a sem 
abrigo, distribuição de brinquedos e 
roupas, etc.
− Companheiros de quarto inter-re-
ligiosos (pessoas de fé judaica, 
muçulmana e católica vivem juntas 
suas vidas diárias e sua religião)
− Grupos interconfessionais foram 
organizados e financiados para par-
ticipar no “Interfaith Tours”. Seus 
objetivos são viajar pelo mundo 
para identificar iniciativas inter-re-
ligiosas em diferentes continentes. 
www.interfaithtour.fr
- Conscientização nas escolas sobre 
os estereótipos e descriminações.

PORQUÊ / 
TESTEMUNHOS

A Associação Coexister foi criada 
em 2009. Começou depois de 
uma visita ao campo de Auschwitz 
em 2008, durante a qual surge a 
ideia de “construir pontes entre 
as pessoas”. Depois vem o endu-
recimento do conflito na Faixa de 
Gaza, que reforça os confrontos 
entre pró-palestinos e pró-Israel 
na França. Durante um tempo de 
encontro inter-religioso para a Paz 
que aconteceu em Paris nesta oca-
sião, Christian Samuel Grzybowski, 
(então com 16 anos), propõe uma 
ação de doação de sangue chama-
da “Together 100%”, no nascimen-
to do compromisso com a criação 
de “coexistir” . O princípio era dar 
o sangue para a vida e não para a 
guerra.

COMO ORGANIZAR E 
ADAPTAR EVENTOS: 
PROPOSTAS

O caminho para coexistir é con-
struído em três etapas:
1. Diálogo
2. Solidariedade
3. Conscientização

Criatividade, abertura de espíri-
to, compromisso estão no centro 
desse movimento. O princípio 

é propor experimentar a “con-
vivência”, liderar projetos, agir em 
conjunto dentro da diversidade, 
conceber a “diferença” como uma 
“força propulsora da unidade”.

Depender de necessidades 
primárias que nos tornam, antes 
de mais nada, seres humanos: 
comer, beber, ter um teto, realizar, 
realizar-se ... o que facilitaria o 
convívio, a serenidade ... que le-
varia a estar juntos ... em paz; o 
que provocaria as trocas para rir, 
dar os parabéns, construir, resolver 
problemas, ajudar uns aos outros...

Como explica o fundador da Co-
exister, ele defende a mudança 
da expressão latina “Si vis pacem, 
para bellum” “Se você quer a paz, 
prepare-se para a guerra” em uma 
nova expressão “Si vis Pacem, para 
pacem”: “Se você quiser a paz, 
prepare-se para a PAZ ”.

FORÇAS

Estar em contacto com a “dif-
erença” permite reconhecer a 
nossa própria identidade (vejo e 
ouço, sou visto e sou ouvido). É 
porque estou com alguém difer-
ente que percebo a sua diferença, 
mas também a minha. A presença 
da “diferença” abre-se ao recon-
hecimento de si e dos outros, ao 

O lema dos coexistas é 
“Diversidade de crenças, 
Unidade na ação”

“
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princípio do reconhecimento dual.

Faça da diferença um ativo, uma 
oportunidade, uma oportunidade 
de viver juntos fazendo, por um 
tempo, e com o que é comum, sem 
esquecer a própria diferença. Fazer 
juntos é descobrir o outro e apren-
der com ele; é descobrir um ao 
outro mutuamente e vice-versa.

SÍTIO INTERNET / 
ARTIGOS

https://www.coexister.fr
https://fr-fr.facebook.com/coex-
isterfr 
https://www.interfaithtour.fr 
https://www.youtube.com/
watch?v=qObXb-o9BKI

https://www.saphirnews.com/
Interfaith-Tour-apres-le-monde-
les-jeunes-de-Coexister-fill-filling- 
-la-France_a18784.html
Para Jovens, à cerca da segurança 
(França): www.generationlaicite.fr 

Livros (Francês) :                                                                                                                     
Samuel GRZYBOWSKI, Fraternité 
Radicale, Les Arènes, 2018
Samuel GRZYBOWSKI, Manifeste 
pour une Coexistence active, l’Ate-
lier, 2015
Para Jovens, Cahier de jeux sur les 
religions et la laïcité : Coexistez, 
bons dieux !, Editions du CERF, 
2016

Formações :
A Coexister oferece formações 
para trabalhadores de Juventude, 

assistentes sociais sobre “secu-
ritização”, conhecimento sobre 
religiões, convivência, luta contra 
preconceitos, etc.: contact@coex-
ister.fr 

A implementação da 
“Coexistência Ativa” baseia-se na 
“pedagogia de fazer juntos”

“
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Jardim L’OASIS DE LA RENCONTRE 
from QUARTIER DE LA MEINEAU em 
Estrasburgo (França) 

E outras experiências semelhantes:
. Livro Jardim (Jardim do Livro) em 
Valff
. Jardim em SAVERNE
. Jardim interconfessional em 
Lexington (Massachussetts)

OBJECTIVOS 

- Criar laços
- Usar o jardim como ponto de 
encontro para as religiões
- Para se vincular ao verde
- Para entender
- Descobrir
 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 

Cidadãos, Jovens

DESCRIÇÃO 

Estes jardins dependem de vários 
princípios:

− Encontrando-se a si mesmo e 
a outros num ambiente calmo, 
aberto, sereno e natural e onde 
o senso do esforço, o trabalho 
do solo são partilhados ... para 
retornar ao essencial (cultivar para 
nutrir e alimentar) e as fontes de 

o ser humano (trabalho, colheita, 
partilha).

− Incentivar a reunião inter-
religiosa através da cultura, plantio, 
manutenção de jardins, história da 
planta.

− Descobrir, conhecer em torno de 
refeições coletivas, conhecimentos, 
tradições

Outros projetos podem ser um 
complemento, como:

− Escrever culinária, receitas de 
livros sagrados;

− “Faça doações” para associações, 
bancos de alimentos;

− Educar sobre agricultura orgânica 
(abrindo também para quem 
precisa) e solidariedade;

− Animações por: debates, cultura, 
eventos, festas

 
PORQUÊ? / 
TESTEMUNHOS

FR - A natureza como lugar 
de experiência pacificadora: 
«escolhemos plantas para 
combater o medo», veja o site: 
https://actu.fr/hauts-de-france/
lille_59350/jardin-interreligieux-
lexemple-alsacien_6477713

FR - Saia do discurso intelectual e 
entre no concreto:https://www.
la-croix.com/Solidarite/Idees-
pour-agir/Saverne-cree-un-jardins-
interreligieux.-_NG_-2008-11-26-
542992

FR - Fazendo juntos, trabalhando 
juntos, cultivando juntos, 
rejuvenescendo juntos: https://
www.la-croix.com/Solidarite/Idees-
pour-agir/Saverne-cree-un-jardins-
interreligieux.-_NG_-2008-11-

COMO ORGANIZAR E 
ADAPTAR EVENTOS: 
PROPOSTAS

O ideal é criar um jardim no 
sopé das torres, nos bairros em 
dificuldade, nos telhados dos 
edifícios, onde vive a diversidade 
cultural ... e por que não no centro 
da cidade para destacar uma 
abordagem cidadã: promover a 
ecologia, viver verde , (re)investir 
na terra, promover “fazer juntos” e 
“ficar juntos” e, finalmente, “viver 
juntos”, incentivar a solidariedade e 
a fraternidade ...

− Insista nos aspectos calmantes e 
espirituais que se desenvolvem a 
partir da diversidade de pessoas, 
plantas, cores, cheiros, luzes, obras 
artísticas e símbolos.

− Moldando caminhos onde plantas 

Jardim L’OASIS 
DE LA RENCONTRE 
QUARTIER DE LA MEINEAU em Estrasburgo 3

https://www.oasisdelarencontre.fr

https://www.coexister.fr
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e símbolos seriam agrupados por 
religião ... com sons e música de 
fundo ... projetar um lugar tranquilo, 
um círculo de bancos (a fonte no 
meio?) Onde todos poderiam 
perguntar, falar para cada um de 
outros

- Promover as iniciativas em escolas, 
centros de idosos, centros sociais: 
E livros de receitas, história das 
plantas, os símbolos das plantas ...

 
FORÇAS

O plantio, a colheita e a manuten-
ção do jardim exigem uma presença 
permanente e contínua. O ligação 
interconfessional é quase perma-
nente (em vez de reuniões organi-
zadas pontualmente).

A planta é o suporte para o diálogo 
interconfessional: história comum, 
símbolo, caminhos no jardim ... 
Plantar juntos o solo é um pouco 
como voltar aos tempos iniciais e 
às fundações das primeiras comu-
nidades humanas, particularmente 
se o jardim é «uma conquista» na 
cidade ... «uma conquista espiritual 
de vegetação» que se pode abrir 
em cívico e valores políticos (pelo 
sentimento de pertencer a algo 
mais amplo): solidariedade, frater-
nidade ...

  

SÍTIOS INTERNET /
ARTIGOS

https://www.ara.cat/estils_i_
gent/Jardins-cultivar-dialeg-inter-
religios_0_1932406743.html

https://amisdelavie.org/2014/10/
strasbourg-visite-du-jardin-inter-
religieux-meinau/

http://www.protestants-meinau.
org/public_files/file/le_jardin_oa-
sisa4_pour_reproduction.pdf

https://www.la-croix.com/
Solidarite/Idees-pour-agir/Sav-
erne-cree-un-jardin-interreli

gieux.-_NG_-2008-11-26-542992

http://www.lavie.fr/bien-etre/
alimentation/un-repas-in-
terreligieux-c-est-possi-
ble-07-12-2016-78367_418.php

https://regardsprotestants.com/
vie-protestante/un-jardin-sym-
bole-de-louverture-et-de-la-con-
naissance/

O ideal é criar um jardim no 
sopé das torres, nos bairros 
em dificuldade

“
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4
ASSOCIAÇÃO AUDIR
ASSOCIACIÓ UNESCO DE DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS I INTERCONVICCIONAL

https://audir.org/

OBJECTIVOS  

Aumentar a conscientização sobre a 
diversidade religiosa e a importância 
do diálogo inter-religioso por meio de 
atividades culturais

POPULAÇÃO ALVO
  
Jovens e Cidadãos

DESCRIÇÃO  

A Associação para o Diálogo In-
ter-Religioso, reconhecida pela UN-
ESCO, a AUDIR, é uma organização 
não confessional sediada em Barce-
lona. Reúne e mobiliza pessoas de 
diferentes tradições religiosas 

que trabalham em conexão com as 
principais organizações internacio-
nais de diálogo inter-religioso, para 
promover o conhecimento, o diálogo 
inter-religioso e a cooperação entre 
as diferentes comunidades religiosas 
presentes na cidade, sob a perspecti-
va da cultura do diálogo e Paz.

As principais atividades do AUDIR 
são: formação em diversidade reli-
giosa; atividades culturais (teatro, 
conferências, exposições ...); publi-
cações e investigações.

AUDIR tem uma seção para jovens. 
Jovens de diferentes comunidades 
religiosas, bem como ateus e ag-
nósticos, reúnem-se regularmente 
para partilhar as suas experiências 

e pontos de vista, bem como para 
preparar atividades culturais.

Uma dessas atividades é chamada 
“Construção de pontes”. O principal 
objetivo do projeto é capacitar e 
educar os jovens para os valores 
das diferentes tradições religiosas e 
crenças não-religiosas. Por exemplo, 
três grupos de jovens realizaram as 
seguintes iniciativas:

- Um grupo de jovens projetou um 
espetáculo de teatro. Este espetácu-
lo foi apresentado em várias escolas 
de Barcelona, para sensibilizar os 
alunos para a diversidade de cren-
ças e para o estrarem disponíveis 
para a diferença.
- Um grupo de jovens fez um brain-
storming sobre diversidade de 
crenças nas quais os jovens partil-
havam as suas respectivas tradições 
religiosas.

- Um grupo de jovens liderou um 
projeto conjunto para conscientizar 
o público sobre a situação dos sem-
abrigo.

Desde 2016, a AUDIR organiza 
“uma noite” em toda a cidade de 
Barcelona, onde mais de 40 co-
munidades religiosas participam. 
O objetivo deste dia é promover a 
pluralidade das religiões e mostrar 
a grande diversidade de tradições 
religiosas da cidade. Todas as co-
munidades envolvidas participam 
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não apenas abrindo seus templos 
e centros, mas também oferecen-
do atividades como shows, jan-
tares, conferências ou exibições. 
Desta forma, todos os cidadãos 
podem, mais profundamente, 
compreender como estas comu-
nidades funcionam e, ao mesmo 
tempo, aprender mais sobre as 
diferentes religiões que se estabe-
lecem na cidade.

Todos os anos, a AUDIR também 
publica um calendário sobre a di-
versidade religiosa. Este calendário 
não apenas menciona as datas 
importantes de cada religião, mas 
também mostra diferentes aborda-
gens de um tópico (por exemplo, a 
noite, a morte ou a infância) através 
de textos e imagens.

Outra iniciativa da AUDIR é o Coro 
inter-religioso, composto de difer-
entes cantores de diferentes origens 
religiosas. Oferece aos participantes 
um musical, um lugar para partilhar 
música, experiência e amizades. 
Dezenas de concertos aconteceram 
em Barcelona.

TESTEMUNHOS

Estas experiências lideradas pelos 
jovens baseiam-se num alto nível de 
participação dos jovens.

Essas ações promovem o processo de 

reconhecimento dos jovens, reconhe-
cimento de suas crenças e, ao mesmo 
tempo, desenvolvem as suas com-
petências para acolher outras cren-
ças usadas por outros membros do 
grupo. Estas experiências promovem 
o “fazer juntos” e vão ao encontro da 
necessidade de expressão e compro-
metimento da Juventude.

Graças a todas as atividades or-
ganizadas pela AUDIR, os cidadãos 
de Barcelona podem encontrar 
diretamente as comunidades reli-
giosas da sua cidade e estarem mais 
conscientes da pluralidade religiosa. 
Os jovens podem envolver-se em 
projetos que eles mesmos iniciam e 
lideram.

COMO ORGANIZAR E 
ADAPTAR EVENTOS: 
PROPOSTAS

Alguns dos eventos do AUDIR tam-
bém são executados em outras 
cidades europeias. Por exemplo, a 
Noite das Religiões é organizada em 
Berlim e outras cidades europeias. A 
Plataforma Interreligiosa de Geneve 
(Suíça) também publica o calendário 
inter-religioso de maneira semel-
hante. 

FORÇAS

A AUDIR tem como principal objeti-
vo promover um espaço de encontro 

entre os cidadãos e as comunidades 
religiosas; uma oportunidade de 
diálogo e conhecimento da diversi-
dade religiosa, graças às suas diver-
sas atividades, por vezes visando os 
jovens e todas as cidadanias.

SÍTIOS INTERNET/
ARTIGOS

Https://audir.org/

Aumentar a conscientização sobre a 
diversidade religiosa e a importância do 
diálogo inter-religioso por meio de atividades

“
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5
GUIAS DE 
DIVERSIDADE 
GOVERNO DE CATALUNHA

OBJECTIVO
 
Promover a diversidade em várias 
organizações e espaços públicos. 

POPULAÇÃO ALVO 

Pessoal trabalhador nos serviços 
públicos.

DESCRIÇÃO 

O Escritório Religioso do Governo da 
Catalunha (Espanha) publica vários 
guias gratuitos (em papel e em forma-
to PDF) com o objetivo de aumentar 
a conscientização sobre a diversidade 
religiosa entre os seus funcionários. 
Os guias publicados são:
− Guia para respeitar a diversidade 
de crenças nas escolas da Catalunha. 
Esta publicação estabelece as regras 
a serem seguidas e os critérios para 
sua implementação. Ele toca em 
festivais religiosos, uso de símbo-
los, comida na escola, materiais do 
currículo escolar e luto no contexto 
educacional;
− Guia para respeitar a diversidade 
de crenças em centros de saúde na 
Catalunha. O guia fornece diretrizes 
e desempenho para garantir o exer-
cício dos direitos da liberdade reli-
giosa no sector da saúde. Esta publi-
cação é editada para todos aqueles 

que trabalham no sector de saúde;
− Guia para respeitar a diversidade 
de crenças nas prisões da Catalunha;
− Guia para respeitar a diversidade 
de crenças no espaço público;
− Guia para respeitar a diversidade 
de crenças nos cemitérios.

 
TESTEMUNHOS

Graças a estes guias, os crentes podem 
beneficiar da liberdade religiosa recon-
hecida pela lei na sua vida diária..

COMO ORGANIZAR E 
ADAPTAR EVENTOS: 
PROPOSTAS

Estes guias podem ser editados 
numa instituição pública ou em col
aboração com organizações cívicas.

FORÇAS

Os guias concentram-se na liber-
dade religiosa e nos respeitos dos 
direitos dos crentes não de uma 
maneira abstrata, mas de uma ma-
neira específica, falando sobre as 
situações quotidianas, das escolas 
aos centros de saúde.

SÍTIOS INTERNET /
ARTIGOS

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/
afers-religiosos/publicacions/Guies/
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O QUE DEVEMOS RETER 
DESSAS BOAS PRÁTICAS?
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OUSANDO O DIÁLOGO 
INTERCONFESSIONAL!

Estamos conscientes de que o diálogo interconfessional 
não é fácil. Mesmo que, como vimos, o quadro legislati-
vo europeu e o dos nossos diferentes países se refiram 
aos direitos humanos e à liberdade de culto, a realidade 
é muito mais complexa. A relutância é múltipla e vem de 
diferentes níveis:

ü Os próprios cidadãos europeus que, para alguns, ten-
dem a aproximar-se da lógica nacionalista e consideram 
a diferença, relacionada com a origem étnica ou a afilia-
ção religiosa, como fonte de insegurança. O medo de “os 
outros” entendidos como “diferentes” é alimentado por 
movimentos políticos e reforçado pela pressão mediática 
ligada aos recentes eventos terroristas.

ü Partidos políticos que defendem nos seus princípios 
programáticos o isolamento nacionalista e, uma vez no 
poder, opõem-se à diversidade.

ü Instituições religiosas, por vezes, desejam manter 
uma posição dominante no país e para as quais a aber-
tura ao diálogo com outros crentes também com ateus e 
agnósticos nem sempre é considerada como uma priori-
dade. Pode até ser entendido como um questionamento 
e não como um enriquecimento mútuo.

No entanto, apesar de todos estes obstáculos ou relu-
tância, estamos convencidos de que a reunião inter-
confessional é uma necessidade. Como os jovens do 
movimento “coexistir”, apresentado de atrás, encontra-
mo-nos no campo de uma sociedade que promove “a 
coexistência ativa”.

Através da pesquisa que fizemos nos diferentes países 
europeus, descobrimos experiências corajosas que tes-
temunham a possibilidade de promover tais encontros 
e acreditamos que isso nos leva a ganhar em termos de 
humanidade!

Estamos conscientes de que o diálogo interconfessional 
não evita todos os riscos, e não pode ser considerado 
como uma “receita milagrosa” que poderia atuar como 
uma barreira para qualquer manifestação de radicaliza-
ção violenta.

O diálogo interconfessional é um espaço de “possibilida-
des” a serem construídas em conjunto, numa perspecti-
va de “fazer o melhor”, convivendo com nossas diferen-
ças, que então se tornam fontes de riqueza, em vez de 
tensões e medos.

É também uma responsabilidade buscar, em conjunto, 
o Significado daquilo que nos motiva, individual e co-
letivamente, sem promover a uniformidade, mas, ao 
descobrir outras perspectivas, outros caminhos e outras 
buscas.

Acreditamos, através das boas práticas que temos estu-
dado, que fomentar o diálogo interconfessional com os 
Jovens que acompanhamos pode ser alcançado através 
da criação de espaços de encontro baseados no princí-
pio de “fazer juntos”, antes de trocarmos as nossas dife-
rentes convicções.

O diálogo é por natureza uma fonte de tensão. As ten-
sões são inerentes ao processo de diálogo. Estes não 
devem ser procurados, mas também não devem nos de-
sencorajar ou nos assustar. Eles podem tornar-se fontes 
de auto-transcendência e descoberta dos outros.
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FAZER 
JUNTOS!

Crie momentos de partilha de experiências para que a 
diversidade se torne uma fonte de reflexão:

ü Partilhar momentos da vida quotidiana: respeitan-
do os costumes de cada cultura ou de cada religião. O 
exemplo do que está acontecendo no centro de acolhi-
mento em Bergamo ilustra perfeitamente a riqueza ine-
rente a esses momentos de partilha e descoberta mútua 
de diferentes culturas e convicções.

ü Compartilhando interesses comuns, como música ou 
futebol, por exemplo. Ser um defensor da mesma equi-
pa de futebol cria uma conivência entre os adeptos e faz 
com que os membros se encontrem com novos grupos 
de membros. Em Bergamo, por exemplo, os anfitriões 
encontram-se em frente à televisão, unidos para defen-
der os talentos da sua de futebol favorito.

ü Trabalhar em conjunto: o exemplo dos jardins de Es-
trasburgo mostra o interesse de trabalhar lado a lado 
para partilhar conhecimentos. Neste experimento, cul-
tivar plantas e coletar frutas, flores e vegetais oferece 
um espaço de encontro comum. Em um experimento 
similar nos Estados Unidos, a associação que desenvolve 
o projeto de hortas de diversidade, também organiza o 
compartilhamento de refeições com alimentos colhidos.

ü Partilhar momentos de festa: As festividades são mo-
mentos privilegiados onde a convivialidade e a partilha 
de refeições, sabores, músicas de diferentes países, 
geram um prazer partilhado e promovem trocas. A ex-
periência de Bergamo demonstra a importância para a 
juventude de encontrar os sabores do seu país, as suas 
tradições, explicar costumes, crenças e desenvolver 
curiosidade, interesse e surpresa nos outros. Através 
dessas descobertas, cada um aprende com o outro e 
muda as suas próprias visões.

Para fomentar ações partilhadas em conjunto:

ü A criação de um calendário comum. Várias experiên-
cias muito positivas foram baseadas no desenvolvimen-
to de um calendário anual comum de festividades de di-
ferentes religiões ou comunidades. Assim, por exemplo, 
em Barcelona, o nosso parceiro participa na elaboração 
de um calendário anual que reúne todos os festivais das 
diferentes religiões, com um tema comum. Todos são 
convidados a participar nas festividades de cada uma 
das outras comunidades. Nessa mesma ideia, nosso par-
ceiro italiano iniciou, numa província da Suíça onde ele 
morou há alguns anos, um calendário comum a todas 
na comunidade. O desenvolvimento deste calendário 
permitiu que as comunidades se encontrassem, conver-
sassem entre si, conhecessem umas às outras e estabe-
lecessem os primeiros laços.

ü Atuar em benefício de alguém externo com um pro-
pósito comum: Experiências realizadas pela associação 
“Coexister” mostram a importância para os jovens de 
realizar projetos, juntos, com um objetivo comum, em 
relação aos outros. A concepção de projetos conjuntos, 
ações conjuntas numa dimensão de consciencialização 
sobre o tema da diversidade, mas também de ajuda hu-
manitária, atendendo  à necessidade de engajamento 
dos jovens e promove a criação de um espaço comum 
de ação que fortaleça vínculos, complementaridade, so-
lidariedade.

ü Tomar ações conjuntas para aprender em conjunto: o 
exemplo do jardim de Estrasburgo mostra o interesse de 
aprender, em conjunto, de um apoio comum. Essa expe-
riência desperta curiosidade por outras culturas e cren-
ças através do conhecimento das plantas, os símbolos de 
cada uma delas. Muitos meios de comunicação podem 
ser uma oportunidade para aprender juntos.
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O diálogo interconfessional inicia-se pelo estabeleci-
mento de um espaço onde as pessoas com diferentes 
convicções podem-se encontrar.

O principal obstáculo a este diálogo é quando se 
tenta convencer o outro. O objetivo da troca inter-
confessional é muito diferente. Este diálogo é outra 
maneira de abordar a verdade. Eu posso falar com 
o outro sobre a “MINHA verdade” mas não sobre “A 
verdade”. Esta abordagem torna possível não julgar. 
Envolve acolhimento, escuta, não julgamento e não 
tentar convencer. 

È a dúvida que nos pode proteger da armadilha de “que-
rer convencer” o outro. No diálogo interconfessional, a 
pessoa é exposta à dúvida. Esta dúvida é essencial, nutre 
a verdade. Numa “fé cega”, não há lugar para dúvidas e, 
portanto, não há lugar para outra visão de Deus ou outra 
convicção ou de outro modo.

No diálogo interconfessional, o medo é um sentimento 
a não ser minimizado: o medo da diferença, o medo dos 
outros, o medo de si mesmo, o medo do que nos escapa, 
o medo da dúvida ... O medo pode prejudicar o encontro 
e o diálogo.

A criação de espaços de partilha e escuta mútua deve 
favorecer o reconhecimento da própria identidade, de-
senvolvendo a capacidade de abertura para os outros e 
a evolução das próprias representações.

Amin Maalouf afirma em seu Livro, Em Nome da Identi-
dade: Violência e a Necessidade de Pertencer: “Porque 
muitas vezes é a maneira como olhamos para outras 
pessoas que as aprisiona dentro de suas lealdades mais 
estreitas. E é também a maneira como olhamos para 
eles que pode libertá-los ”. É um tipo de processo de re-
conhecimento duplo.

Diferentes experiências de facilitação de encontros de 
partilha com jovens sobre as suas convicções, mostram 
o interesse de levar em conta os seguintes elementos:

ü Definir o papel do facilitador: o facilitador tem um pa-
pel central na animação dos tempos de diálogo. Promo-
ve o intercâmbio entre jovens, criando um contexto no 
qual a palavra pode ser liberada. O facilitador é neutro; 
ele/ela não toma uma posição. Assegura o funciona-
mento adequado da sessão de trabalho;

ü Garantir a segurança do grupo: o facilitador garante 
a proteção do grupo, aplicando as regras de funciona-
mento do grupo com base no respeito, escuta e no não 
julgamento. Cada sessão de partilha é iniciada e termina-
da com um ato positivo que marca a unidade do grupo 
(aplausos, dança específica do grupo, canto de grupo ...);

ü Usando vários meios de comunicação para promover 
a interação: Podem ser conferências, testemunhos, fil-
mes, peças de teatro que propõem um apoio comum, 
permitindo a expressão da sensibilidade de todos. Sen-
timentos em conexão com a relação com o mundo, com 
a vida, com a morte, para a liberdade ... Este método 
permite-nos lembrar que não existe uma única maneira 
de perceber a mesma realidade, mas uma diversidade 
de possíveis “traduções” de acordo com cada um de nós;

ü Escolha temas para reflexão. Use temas como liberda-
de, obediência, autoridade, diferença, justiça, pobreza, 
vida ... que envolvam todos nós como jovens, cidadãos, 
crentes ou não-crentes.

ü Promover métodos indutivos. Os métodos indutivos 
são interessantes porque permitem partir da experiên-
cia dos jovens e promover o seu próprio questionamen-
to. Pode ser sábio, neste caso, que os adultos não falem 
para deixar a liberdade de expressão aos jovens.

FALANDO SOBRE NOSSAS 
DIFERENTES CONVICÇÕES
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ü Promover o nível de participação dos jovens: As ex-
periências da AUDIR e da Coexister, em que os próprios 
jovens mobilizam-se e formando uma associação, nos 
mostram a força do engajamento dos jovens e a sua 
capacidade de mobilização. A optimização do nível de 
participação dos jovens no desenvolvimento e imple-
mentação do projeto é um factor no sucesso do projeto, 
já que essa participação ativa é o fundamento de qual-
quer mecanismo de aprendizagem e mudanças compor-
tamentais.

ü Ir ao encontro dos jovens: experiências diferentes 
conduzidas pelo nosso parceiro em Barcelona, mostram 
que quando os jovens não se mobilizam espontanea-
mente, podemos solicitar a um, a dois ou três jovens de 
cada religião, mas também jovens ateus ou agnósticos 
para propor construir juntos o projeto. Deste pequeno 
grupo forma-se uma dinâmica à qual se juntam os seus 
próprios amigos, o que expande o grupo e envolve cada 
vez mais jovens.

ü Reunir as boas condições para a reunião. A experiên-
cia de acolhimento com jovens migrantes e jovens com 
dificuldades sociais e familiares em Don Lorenzo Milani 
mostra a importância de:
- Considerando as principais necessidades das pessoas;
. Garantir uma casa/sala onde as pessoas se sintam se-
guras;
- Levar em conta a necessidade de “fazer”, de trabalhar, 
de ter uma perspectiva;
- Respeitar as pessoas na sua individualidade, respeitan-
do também, por exemplo, as suas práticas alimentares.
- Respeite as práticas de adoração

ü Mobilizar recursos da juventude. Experiências mos-
tram que confiar nos recursos dos jovens é uma ala-
vanca necessária e efetiva para o sucesso do projeto. O 
projeto contribuirá para o reconhecimento dos recursos 

próprios dos jovens e fomentará as suas condições para 
que os jovens continuem a desenvolvê-los e a ter cons-
ciência deles.

ü Apoiar-se na experiência da juventude. As experiên-
cias mostram a riqueza das abordagens que se baseiam 
na experiência do jovem, na sua história, carreira, costu-
mes, convicções.

ü Ousar criar um espaço de partilha das emoções: 
como medo, sofrimento, alegria, perda, luto e promoção 
do encontro empático. O encontro empático promove o 
encontro interpessoal e o processo de reconhecimento 
de que cada indivíduo precisa para se sentir seguro psi-
quicamente.

 

ALGUMAS 
DICAS?
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Todas estas boas práticas e experiências de diálogo in-
terconfessional mostram o interesse de tais abordagens 
para jovens engajados. Essas experiências levam em 
conta as diferentes necessidades:

ü Necessidade de autoafirmação: a necessidade de 
autoafirmação corresponde à necessidade de o jovem 
afirmar sua nova identidade emergente. A identi-
dade não é dada de uma vez por todas, é construída 
e transformada ao longo da vida. O diálogo intercon-
fessional permite ao jovem apreender as múltiplas 
filiações que participam da construção da sua iden-
tidade através de um mecanismo de reconhecimento 
positivo.

ü Necessidade de reconhecimento: O diálogo inter-
confessional, como identificamos e descrevemos, con-
tribui para o autorreconhecimento através do processo 
dual de desenvolvimento da autoestima e capacidade 
empática do jovem em relação aos outros.

ü Necessidade de pertença: o diálogo interconfession-
al fortalece o sentido de pertença do jovem à sua cultura 
e crenças, gerando novas pertenças a partir de experiên-
cias partilhadas.

ü Necessidade de espiritualidade: o diálogo interconfes-
sional leva o jovem a falar sobre as suas crenças, dúvi-
das. Responde à necessidade de o jovem trocar ideias 
sobre a sua representação da vida e do mundo, sobre o 
que faz sentido para ele / ela.

ü Necessidade de ideal: as experiências de diálogo in-
terconfessional conduzidas pela associação Coexister 
respondem a essa necessidade de ideal pela busca de 
um modelo de sociedade baseado no princípio da “co-
existência ativa”.

ü Necessidade de expressão: o diálogo interconfession-
al promove o desenvolvimento de capacidades expressi-
vas, expressões que assumem várias formas e o desen-
volvimento de competências de escuta.

ü Necessidade de compromisso: as experiências de 
diálogo interconfessional que selecionamos mobilizam 
as capacidades de implicação. As experiências de coex-
istência e AUDIR testemunham isso.

O QUE OFERECEMOS 
AOS JOVENS?
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CONCLUSÕES
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ü Abertura para chamar a atenção para a conscientiza-
ção e mobilização dos poderes políticos;
ü Para ir mais além: estabelecer contactos com  os jor-
nais especializados e fazer um levantamento das inicia-
tivas neste âmbito.

O trabalho reflexivo e os intercâmbios entre os parceiros 
do YARIM, a escrita deste guia de boas práticas em favor 
do diálogo interconfessional, levou-nos a recomendar 
o estabelecimento de encontros deste tipo em associa-
ções e estabelecimentos socioeducativos.

O processo de radicalização alimenta-se do medo do 
desconhecido, da falta de conhecimento da cultura e da 
religião alheia, do “fantasma” do outro percebido como 
diferente de si e, em contrapartida, de um sentimento 
pessoal de não reconhecimento, estigmatização, discri-
minação, às vezes até, humilhação. A insegurança gerada 
por estes mecanismos pode levar os jovens a buscar a cer-
teza através da extrema radicalização. A chave para des-
construir este processo está no encontro que promove o 

reconhecimento mútuo e o desenvolvimento de um pen-
samento aberto e crítico que permita superar as repre-
sentações iniciais e resistir aos discursos manipulativos.

Estamos convencidos de que o diálogo interconfessional 
pode apoiar um projeto para uma sociedade inclusiva 
que faz da diversidade uma riqueza, uma diferença, um 
património, uma força.

Claro, que isso não pode ser feito sem a forte vontade 
dos atores de terreno, profissionais que trabalham com 
jovens e gestores e diretores das instituições. Essa von-
tade forte só terá eco se for apoiada por um projeto po-
lítico proactivo realizado a diferentes níveis.

Desde cedo, a escola deve oferecer às crianças e jovens 
a oportunidade de viver uma variedade de experiên-
cias que os sensibilize para a riqueza de uma sociedade 
inclusiva baseada no respeito pelas especificidades de 
cada um, o prazer da descoberta, o enriquecimento da 
diferença.

Estamos convencidos de que o 
diálogo interconfessional pode apoiar 
um projeto para uma sociedade 
inclusiva que faz da diversidade 
uma riqueza, uma diferença, um 
património, uma força

“



61

À semelhança da implementação deste projeto ERAS-
MUS +, que promove ações que trazem jovens dos paí-
ses europeus para se conhecerem, descobrirem uns aos 
outros, partilharem experiências juntos, acreditamos 
que o desenvolvimento de convites para projetos de-
dicados à Juventude, permitindo aos jovens ações que 
promovam encontro, expressão e diálogo seriam uma 
alavanca interessante. Experiências de “parlamentos de 
jovens” em França, a formação em debate cívico con-
duzida pelo nosso parceiro IDEA são exemplos de mo-
bilização de jovens que lhes permitem satisfazer as suas 
necessidades de envolvimento, enquanto trabalham nas 
dimensões da alteridade.

Uma sociedade inclusiva e plural é também a criação 
de lugares de encontro entre cidadãos de diferentes 
origens, diferentes culturas, diferentes convicções, que 
sem essas oportunidades continuarão a afastar-se dos 
seus vizinhos. Várias experiências estão ocorrendo em 
países europeus e são conduzidas, principalmente por 
associações. Essas iniciativas precisam ser apoiadas e 

ganhar visibilidade. A promoção dessas ações pode es-
timular um forte sinal que pode gerar outras ideias e 
outras iniciativas.

Por fim, acreditamos que o trabalho local realizado por 
associações, profissionais e voluntários, com jovens e 
suas famílias é essencial. Somente o conhecimento pro-
fundo das questões locais, a imersão diária na realida-
de do bairro vivo pode apoiar tais projetos de reuniões 
interconfessionais. Os municípios podem-se tornar um 
foco central dessa ação, assim como as iniciativas reali-
zadas pela cidade de Barcelona como meio de acolher a 
diversidade.

Acreditamos que somente um compromisso político for-
te pode enfrentar o desafio de uma sociedade inclusiva.

 “Devemos aprender a viver juntos como irmãos; senão 
morreremos juntos como idiotas”. Martin Luther King

Acreditamos que o trabalho 
local realizado por associações, 
profissionais e voluntários, com 
jovens e suas famílias é essencial

“
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