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A modernização, marcada pela urbanização, 
industrialização e pelo progresso técnico e científico, 
retirou a religião do centro da vida política e social, 
que passou a ser gerida por valores isentos de matiz 
teológica.

Não obstante, a religião, por ser um dos muitos 
domínios simbólicos que perpassa a vida de todos 
nós, vincula-nos a identidades coletivas específicas, 
constituindo-se como um importante campo de 
análise da forma como concebemos a própria 
cidadania.

Vivemos tempos de racionalização e de globalização, 
em que muitas organizações religiosas são parceiras 
incontornáveis no combate a muitos dos problemas 
sociais da humanidade e somos paradoxalmente 
convocados, de novo, para fenómenos de diluição 
das fronteiras entre público e privado, entre religioso 
e secular, sendo o espaço público e mediático 
crescentemente ocupado por acontecimentos e 
fenómenos radicais, extremistas e fundamentalistas.

É neste enquadramento sociopolítico, por vezes 
paradoxal e com um potencial conflituante, que se 
justifica prosseguir com a reflexão sobre as condições 
de exercício da liberdade religiosa num Estado laico, 
democrático e social. 
 
A tomada de posse do Presidente da Comissão da 
Liberdade Religiosa é, por isso, o mote para o Ministério 
da Justiça promover um evento que convoca juristas 
e não juristas, crentes e não crentes, a ponderar 
sobre o pluralismo religioso, a laicidade portuguesa 
e o compromisso entre o exercício da liberdade 
religiosa e o exercício dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais e dos princípios 
constitucionais da igualdade e da não discriminação 
pilares incontornáveis de uma cidadania inclusiva
e plural.  

14:00  ~  14:40 
Abertura Ministra da Justiça, Dra. Francisca Van Dunem 

Conferência inaugural Conselheiro José de Sousa e Brito 

Comentário Professor Doutor Luís Salgado de Matos 

14:40  ~  15:00 Pausa

15:00  ~  17:00 Painel / Debate
A LIBERDADE RELIGIOSA E A LAICIDADE PORTUGUESA.
OS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO E DA COOPERAÇÃO
ENTRE ESTADO E COMUNIDADES RELIGIOSAS

MODERADOR Carlos Vaz Marques 

MESA 
Professora Doutora Lúcia Amaral, Universidade Nova de Lisboa
Prof. Doutor Jónatas Machado, Universidade de Coimbra 
Prof. Doutor Pedro Bacelar de Vasconcelos, Universidade do Minho 

DEBATE
Mesa e representantes de várias comunidades religiosas 

17:00 Encerramento Presidente da Comissão da Liberdade Religiosa
        Dr. José Eduardo Vera Cruz Jardim


