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Entendendo o secularismo moderno 
Estudo dos instrumentos de financiamento das igrejas e 
confissdes religiosas europeias. 
  

Jorge Botelho Moniz* 

Entendendo o secularismo moderno 

Estudo dos instrumentos de financiamento das igrejas e confissédes religiosas 

europeias. 

Resumo: Este artigo examina os modelos de financiamento publico e privado e 
Os processos administrativos concomitantes existentes em seis paises europeus, 

onde vigora um tipo de secularismo especifico: separagao com cooperacao, hie- 

rarquizacao de igrejas, por meio de leis especiais, e liberdade religiosa. Através do 

exame do nosso objeto de estudo, o financiamento da religiao, sera possivel criar 

um dialogo mais abrangente acerca do secularismo. Para este fim, propomos uma 
analise dos limites e evolugdes dos mecanismos de alocagao de verbas — contra- 

partidas financeiras, beneficios fiscais diretos e indiretos ou consignacées fiscais 
— que os Estados e os contribuintes oferecem ou podem oferecer as igrejas e con- 

fissdes religiosas. O recurso ao método comparativo, entre Austria, Eslovaquia, 

Espanha, Italia, Polonia e Portugal, far-nos-a refletir sobre os novos desafios e ten- 

déncias, em matéria de subvengao da religiao, colocados em face das sociedades 

europeias contemporaneas. 
Palavras-chave: secularismo, financiamento, igrejas, confissGes religiosas, Europa. 

Understanding modern secularism 

Study of the funding instruments of churches and religious denominations in 

Europe 

Abstract: This article examines the models of public and private funding and the 

concomitant administrative processes in practice in six European countries, where 

a specific type of secularism prevails: separation with cooperation, churches’ hi- 

erarchy, through special laws, and religious freedom. By examining the object of 

our study, the funding of religion, we will be able to create a more comprehensive 

dialogue on secularism. To that end, we propose an examination of the funding 
  

* Universidade Nova de Lisboa e Universidade Federal de Santa Catarina. Bolseiro de doutoramento 

da FCT — Fundagao para a Ciéncia e a Tecnologia. E-mail: jobomoniz@gmail.com.
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mechanisms — financial compensations, direct or indirect tax advantages or tax 

assignation — that the States and taxpayers offer or can offer to churches and re- 

ligious denominations. The use of the comparative method, between Austria, Italy, 

Poland, Portugal, Slovakia and Spain, will make us think over the new challenges 
and trends placed in front of European contemporary societies in the field of public 

funding. 
Keywords: secularism, funding, churches, religious denominations, Europe. 

1. INTRODUCAO: RELIGIAO, CIENCIA POLITICA E SECULARISMO 

Varios autores afirmam que o desenvolvimento da ciéncia politica esteve longe de 
uma trajetoria propicia para a analise dos assuntos religiosos. Responsavel por isto 

seria, segundo Wald e Wilcox, a resisténcia dos pressupostos vestefalianos do século 

XVII, durante a maior parte do periodo pos II Grande Guerra; ou a continuidade de 
uma atitude secular similar aos ensinamentos dos filosofos franceses do século 
XVIII'. Fadada ao desaparecimento, por conta do avanco da industrializacao, bu- 

rocratizacao e racionalizagao, a religiao, vista pelos cientistas politicos através das 

lentes de Weber, Durkheim ou Marx, era tida como uma reliquia pré-moderna e 

anacronica’. 
Segundo Bellin, esta conjugagao de fatores ajudou os investigadores interessados 

nos fendmenos politicos a afastar-se do estudo da religido’. Isto deve-se, em parte, a 

adogao, implicita ou explicita, pela disciplina de uma “categoria fundacional da mo- 

dernidade politica’ que surgiu em meados do século XIX em Inglaterra: 0 secula- 

rismo. Este termo esta relacionado com o programa do britanico George Holyoake 

(1846), cuja pretensdo era a emancipacao agressiva da esfera politica (entre outras) 

das suas ligacGes a igreja e religiao. Atualmente, segundo Casanova, o secularismo 

refere-se mais amplamente a um escopo de cosmovisoes e ideologias nao religiosas 
que podem ser mantidas conscientemente ou elaboradas explicitamente em filosofias 
da hist6ria e projetos estatais ideolégico-normativos, em projetos de modernidade e 
  

' WALD, Kenneth D., WILCox, Clyde, Getting Religion: Has Political Science Rediscovered the Faith 

Factor?, American Political Science Review, vol. C, n.° 4, 2006, p. 523. 

2 WALD e WILCOX, Getting Religion, op. cit., p. 525. BELLIN, Eva, Faith in politics new trends in the 

study of religion and politics, World Politics, vol. LX, n.° 2, 2008, p. 317. 

> BELLIN, ibid. 

+ Hurp, Elizabeth, The Politics of Secularism in International Relations, Nova Jérsia: Princeton Uni- 

versity Press, 2007, pp. 14-15.
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programas culturais*. Alternativamente pode ser visto como um regime de conheci- 
mento epistemoldégico ou assumido fenomenologicamente como uma estrutura ga- 

rantida (taken for granted) da realidade social moderna. 

Nao obstante o peso negativo que lhe esta, por norma, associado, 0 secularismo po- 

litico per se nao assume, obrigatoriamente, qualquer desenvolvimento histérico pro- 

gressivo que convertera a religiaéo numa dimensdo social insignificante. Ele é “na 

verdade, compativel com uma perspetiva positiva da religiao”®. Falamos, portanto, 

de um conceito contestado e ambiguo. Por um lado, refere-se a principios de sepa- 

racao estrita da religido e politica, justificados pela utilizagao de fundamentos se- 
culares ou de uma ética publica. Por outro lado, ele nao é unilinear ou determinista. 
Reporta-se a diferentes tradigdes argumentativas e a institui¢des e politicas concretas 

dentro das quais as contendas para regular a relagao entre religiao e politica t¢m 

lugar, refletindo varios costumes e culturas politicas contextuais’. 
O secularismo moderno surge, assim, em varias formas historicas; através de di- 

ferentes modelos normativos de separacao legal-constitucional do Estado secular 

e da religido*. E por este motivo que se deve falar dele no plural®. No campo da 

teoria, falar de secularismo no plural prova que a sua estrutura conceptual € con- 
trovertida. Ou seja, os principios guiadores que justificam a separacao da religiao 

e politica — liberdade e tolerancia, igualdade e imparcialidade, neutralidade e uni- 

versalidade — sdo pesados e hierarquizados diferentemente de uma versao de se- 

cularismo para outra. No campo empirico, reflete o modo como a relagao entre 
religiao e politica se articula em contextos distintos e sob condigées divergentes. 

Concordamos entéo com Bhargava e Stepan quando defendem uma interpretagao, 

sensivel contextualmente (context-sensitive), de diferentes ou multiplos secularis- 

mos’. Para tal, a reinterpretacao e redefini¢ao do secularismo devem ser feitas a 

luz do atual desafio do pluralismo religioso europeu. Para Bhargava isto deve-se 

  

> CASANOVA, José, The secular, secularizations and secularisms, in, Rethinking Secularism, Nova lor- 

que: Oxford University Press, 2011, p. 55. 

5 Ibid., p. 69. 

7 BERG-SORENSEN, Anders, Introduction: contesting secularism, in, Contesting Secularism: Compar- 

ative Perspectives, Nova Iorque: Routledge, 2013, p. 4. 

® Casanova, The secular, op. cit., p. 55. 

° Ibid., pp. 66-73. STEPAN, Alfred. (2011), The multiple secularisms of democratic and non-democratic 

regimes, in, Rethinking Secularism, Nova lorque: Oxford University Press, 2011, p. 139. BHARGAVA, 
Rajeev, Multiple secularism and multiple secular states, in, Contesting Secularism: Comparative Per- 

spectives, Nova lorque: Routledge, 2013, pp. 20-23. BERG-S@RENSEN, Introduction, op. cit., p. 4. 

'0 BHARGAVA, Rajeev, Rehabilitating Secularism. In: Rethinking Secularism, in, Rethinking Secular- 

ism, Nova Iorque: Oxford University Press, 2011, pp. 108-109. STEPAN, The multiple secularisms, 

op. cit. Tanto a ideia de Bhargava como a de Stepan parecem inspirar-se no conceito de multiplas 

modernidades de Shmuel Eisenstadt.
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a imigrac¢ao de trabalhadores das antigas colonias e a globalizacao e, acrescentamos 
nos, ao elevado fluxo de refugiados de guerra e econdmicos vindos, em particular, 
do Norte de Africa e do Médio Oriente!!. Na Europa, tal como na ciéncia politica, 

vaticinou-se que os assuntos religiosos eram periféricos, circunscrevendo-se a es- 
fera privada'’. Todavia, o acentuar da diversidade, integracdo e assimilacao reli- 

giosas tem obrigado a repensar o “‘fraco, mas distinto, monopdlio publico”™’ das 

religides dominantes nestas sociedades. 

Dado o desafio cientifico inerente ao secularismo europeu, consideramos ser util 

examina-lo através de um conceito-chave que os Estados modernos aplicam e de 
seus concomitantes sub-conceitos, a saber: a acomodacao positiva e as tolerancias 

gémeas (twin tolerations) e a distancia acordada (principled distance). 

De acordo com Stepan, é possivel identificar quatro modelos de secularismo ou, 

como o autor precisa, “‘padrdées democraticos de relagdo Estado, religiao e socie- 
dade”"*. O primeiro é 0 modelo separatista; o segundo é 0 padrao de religido esta- 
belecida; 0 terceiro é 0 de acomodagao positiva; e 0 ultimo, mais abrangente e 

idealizado, é o modelo de respeito por todas as religides, cooperagao positiva e de 
distancia acordada. A analise destes conceitos, a luz realidade europeia, leva-nos a 

concordar com a opiniao de Torfs de que o modelo de cooperagao ou acomodacao 

positiva, entre as esferas estatal e religiosa, é o mais comum'». A acomodagao po- 

sitiva representa um tipo de secularismo que estabelece as bases para um exercicio 

governativo de intensa negociacao e de indispensaveis partilhas de espa¢go (publico 

ou simbélico) com as igrejas e comunidades religiosas'*. Para cumprir esta acomo- 

dacao, os Estados recorrem, por um lado, 4 nogao de tolerancias gémeas que deter- 
mina os limites minimos de liberdade de acdo estabelecidos pelas instituigdes 

politicas, relativamente as autoridades e confissdes religiosas e vice-versa'’. Por 
outro lado, usam a distancia acordada para estipular os limites da inclusao ou ex- 

clusdo publica da religido e a medida na qual as autoridades estatais se empenham, 

ou nao, nesta agao'®. 

  

'’ BuarGava, Rehabilitating Secularism, op. cit., p. 93. BHARGAVA, Multiple secularisms, op. cit., pp. 

17-18. 
'2 WALD e WILCOX, Getting Religion, op. cit., p. 525. BELLIN, Faith in politics, op. cit., p. 317. 

'3 BHARGAVA, Rehabilitating Secularism, op. cit., p. 93. 

'4 STEPAN, The multiple secularisms, op. cit., p. 114. 
'S Torrs, Rik, Religion and State relationships in Europe, Religious Studies Review, vol. I, n.° 4, 

2007, pp. 40-41. 

'6 STEPAN, The multiple secularisms, op. cit., pp. 123-125. 
'7 Srepan, Alfred, Religion, democracy and the “twin tolerations”, Journal of Democracy, vol. XI, 

n.° 4, 2000. 
'8 BHARGAVA, Rehabilitating Secularism, op. cit., pp. 105-108.
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Ambos os conceitos tém em comum a perspetiva de que, na resposta aos distintos 
desafios intelectuais e politicos colocados a secularidade dos Estados, devemos 

olhar além das construcées tedricas de secularismo e examinar, preferencialmente, 

praticas estatais realmente existentes, derivando a partir delas uma conceg¢ao re- 

desenhada de secularismo. Esta € a abordagem que pretendemos seguir no desen- 
volvimento do nosso trabalho, nomeadamente através do topico do financiamento 

da religiao’’. 
A escolha deste tema nao é casual. Segundo Fox, o tipo mais comum e mais rele- 

vante de apoio a religiao atualmente existente € o financiamento das igrejas e con- 

fiss6es religiosas”’. A sua tangibilidade, associada 4 maior exposigao e controlo 
estatal que estas instituigdes sofrem?', tornam-na num lugar de destaque para se 

analisarem os contornos do secularismo moderno. Com o recurso a fontes primarias 

e secundarias, enveredaremos por uma observag¢ao de facto dos atuais sistemas de 

subvencao da religiao na Europa. 

Assim sendo, 0 nosso plano de trabalho levar-nos-a inicialmente a andlise, inter- 

pretacao e justificagao dos nossos casos de estudo, passando ainda por uma sinopse 

acerca dos primordios dos seus atuais modelos de auxilio financeiro 4a religiao. 

Num segundo momento, quando ja estivermos prontos para penetrar nas questdes 

mais técnicas e complexas do financiamento, entraremos nas esferas das contra- 

partidas financeiras, das isengoes fiscais diretas e indiretas e da consignagao fiscal, 

comparando os paises selecionados. O exame aprofundado dos casos de estudo 
far-nos-a refletir, no final do trabalho, sobre os desafios futuros colocados aos Es- 

tados e as igrejas e confissdes religiosas em matéria de financiamento. 

2. SOBRE OS CASOS DE ESTUDO 

Como vimos, 0 modelo de cooperagao ou acomodacaéo positiva entre as esferas 

estatal e religiosa € o mais comum no contexto europeu. Nele o Estado reconhece 

o valor publico da religido, estabelecendo diferentes modelos de colaboragao com 

  

'? Visto que o presente artigo trata do financiamento publico do religioso, 0 objeto religido é analisado 

nas suas dimens6es organizacionais e institucionais. Perto do que Bourdieu denominou de campo 

religioso, ou seja, uma esfera relativamente aut6noma, caracterizada pela produgdo, reproducgao e 
difusao de bens e servicos religiosos e, sobretudo, por um processo de complexificagao institucional 

crescente. BOURDIEU, Pierre, Genése et structure du champ religieux, Revue frangaise de sociologie, 
vol. XII, n.° 2, 1971, pp. 295-334. 

20 Fox, Jonathan, Political Secularism, Religion and the State: A time series analysis of worldwide 

data, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, pp. 84 e 90. 

*! [bid., p. 85.
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as igrejas no sentido de alcancar fins sociais comuns. Na Austria, Eslovaquia, Es- 

panha, Italia, Polonia e Portugal este sistema é um marca indelével das relagdes 

Estado-Igreja(s)** e, por consequéncia, corresponde ao ponto de partida do qual 
inauguramos a escolha dos nossos casos de estudo. 

Tal como exige o rigor cientifico, a selegdo deste grupo de paises respeita critérios 

amplos e objetivos, nado so com o fim de oferecer maior consisténcia cientifica ao 

nosso objeto de estudo — financiamento das confissées religiosas —, mas essencial- 

mente para permitir a sua melhor compreens4o. 

Assim sendo, o primeiro critério funda-se no facto de todos os paises terem separagao 

Estado-igrejas. Sem excegao, as relacdes entre 0 temporal e 0 espiritual baseiam-se, 

formalmente, em principios de separacao, igualdade, neutralidade e aconfessionali- 

dade. Genericamente, em Portugal, estes preceitos vém plasmados no n.° 4 do artigo 

41.° eno artigo 13.° da Constituicao e nos artigos 2.°, 3.° e 4.° da Lei da Liberdade 

Religiosa (LLR). Nos restantes paises vém fixados nas respetivas Constituigdes. Na 

Eslovaquia no artigo 1.° e n.° 3 do artigo 24.°, na Austria no n.° 1 do artigo 7.°, em 

Espanha nos artigos 14.° e 16.°, em Italia nos artigos 7.° e 8.° da Constituicao e na 

Polonia nos artigos 25.° e 53.°. Todavia, como previamente alertamos, elas também 

se desenvolvem com base no conceito de cooperac¢ao. Em Portugal este principio 

vem plasmado no artigo 5.° da LLR e artigo 1.° da concordata; em Espanha no n.° 3 
do artigo 16.° da Constituigao e no artigo 7.° da LLR; na Eslovaquia no n.° 5 do artigo 

4.° da Lei 308/1991 sobre liberdade religiosa, emendado pela concordata de 2000; 

na Austria no artigo 15.° da lei de bases do direito constitucional; na Italia e na Po- 

lénia nos artigos 7.° a 8.° e n.° 3 a5 do artigo 25.° das respetivas Constituicdes. E, de 

certa forma, um exemplo de twin tolerantions. Ou seja, um estadio de secularidade, 

mas onde existe uma relacdo amigavel ou positiva entre 0 politico e 0 religioso”. 
O segundo concerne a sua tipologia de relacionamento Estado-igrejas. Os casos 
de estudo est4o perto do conceito de principled distance, na medida em que lhes 

é permitido um tratamento diferenciado das varias igrejas e confissées religiosas. 

Esta tipologia é baseada na separagao com lei especial, hierarquiza¢ao de igrejas 

e liberdade religiosa™*. Para compreender este modelo*> devemos analisa-lo a luz 

  

22 TorFs, Religion and State, op. cit., p. 38. 
3 STEPAN, Alfred, Religion, democracy, op. cit., p. 42. 
*4 Matos, Luis Salgado, Para uma tipologia do relacionamento entre o Estado e a Igreja, in, Jnteracdes 
do Estado e das Igrejas: Homens e Instituigées, 1." ed., Lisboa: Imprensa de Ciéncias Sociais, 2013, 

pp. 93-100. 

25 A separacao com hierarquizagao de igrejas é uma variante da separagao a francesa, na qual a lei estatal 

dispde de modo a singularizar uma ou varias igrejas. O Estado passa a gerir a sua propria ordem simb6- 

lica, conferindo distingdes positivas e negativas as diferentes igrejas e comunidades religiosas. Para maior 
detalhe sobre este modelo de separagao Estado-igrejas. MATOS, Para uma tipologia, op. cit., p. 68.
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do esforgo de regulamentag4o estatal das igrejas, por meio de uma ou mais leis 

especiais — v.g., as concordatas, as leis de liberdade religiosa ou acordos formais 

com as confissdes religiosas. Na Austria e Eslovaquia existem dois escalées di- 

ferentes de hierarquizac¢4o**. Em primeiro lugar, as igrejas oficialmente reconhe- 

cidas (as igrejas catélica, protestante ou ortodoxa, inter alia), com particular 

destaque para a catdlica por causa do tratado internacional concordatario. Em 

segundo, as associa¢ées, i.e., as comunidades confessionais religiosas na Austria 

e todas as confiss6es que nao cumprem requisitos basicos (v.g., 0 numero minimo 

de fiéis) na Eslovaquia. Nos restantes quatro paises existem, grosso modo, quatro 

escaldes de hierarquizagao. No cume da piramide, apesar de nao formalmente, 

situa-se a Igreja catolica por consequéncia da relagao concordataria; abaixo en- 

contramos as confiss6es religiosas que concluiram acordos com o Estado?’; em 
terceiro lugar os cultos registados mas sem acordo especial; por fim, as igrejas 

e confissdes religiosas sem personalidade juridica por consequéncia da auséncia 

de registo. Com base nestes elementos, desde que se obedega ao principio de 

facto (critérios de representatividade ou longevidade), as autoridades publicas 

passam a estar legitimamente autorizadas a tratar de maneira distinta as diferentes 
igrejas. 

O terceiro critério prende-se com o facto de, em todos os casos de estudo, existirem 

mecanismos de apoio financeiro direto a atividades das igrejas como as capelanias, 

escolas ou instituigdes de solidariedade e indireto por meio de beneficios fiscais 

de ordem varia”*. Estes auxilios financeiros encontram-se, normalmente, previstos 

ao nivel sub-constitucional como, por exemplo, no n.° 2 do artigo 10.° do estatuto 

da liberdade de consciéncia e religido polaco de 1989; nos artigos 13.°; 24.°; 25.°; 

31.° ou 32.° da LLR portuguesa; no acordo concordatario sobre assuntos econo- 

micos de 1979 e o n.° 2 do artigo 7.° da LLR espanhola; nos artigos 13.°, 16.° e 

17.° da concordata eslovaca; na convencao financeira de Latrao em Italia; e no 

Church Funding Act austriaco. 

  

6 Potz, Richard, Etat et Eglises en Autriche, in, Etat et Eglises dans I’Union Européenne, 2.* ed., 

Trier: Institute for European Constitutional Law, 2008, pp. 423-428. MoRAVCIKOVA, Michaela, Etat 

et Eglises en République slovaque, in, Etat et Eglises dans l'Union Européenne, 2.° ed., Trier: Institute 
for European Constitutional Law, 2008, pp. 538-541. 

27 E 0 caso das igrejas radicadas historicamente em Portugal (v.g., a alianca evangélica e as comuni- 

dades islamica e israelita); dos cultos individuais com acordo estabelecido com o Estado na Espanha 

(protestantes, judeus e mugulmanos); das intese na Italia (v.g., as igrejas valdense, adventista, as co- 

munidade judaicas e batistas); e na Polénia dos cultos com estatutos assinados com o Estado (v.g., 

ortodoxos, mucgulmanos, protestantes, judeus ou pentecostais). 

*8 DurFAR, Jean, Le financement des religions dans les Etats de l?Union Européen: rapport de syn- 

these, in, The Financing of Religious Communities in the European Union, 1.* ed., Trier: Institute 

for European Constitutional Law, 2009, pp. 9-85.
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O derradeiro critério foi a estruturagio dos mercados religiosos”®. Em cada um dos 
casos de estudo existe, sem excec4o, uma economia religiosa monopolista (caté- 
lica’®) relativamente ativa, por comparacao as suas congéneres regionais*!. Segundo 
Gill, a representatividade e a vitalidade das igrejas e confissdes religiosas — ou 
seja, O seu peso institucional, politico ou social — estao diretamente relacionadas 
com 0 seu poder negocial junto dos atores politicos nacionais**. Contudo, isto tam- 
bém afeta a sua capacidade de influenciar os contribuintes singulares, quer sejam 
crentes ou ndo-crentes. Estes elementos sao particularmente relevantes, pois in- 
fluenciam o nivel de regula¢ao estatal das igrejas e comunidades religiosas, a di- 
mensao do apoio popular que recebem e, consequentemente, a distribuicdo de 
auxilios financeiros publicos e privados. 
Com base nestes quatro critérios operativos e nas consideragdes que tecemos sobre 
eles, julgamos estar em condigées de mergulhar mais profundamente nos princi- 

pios, de estruturacdo e discriminac4o, que subjazem ao nosso objeto de estudo. 

Em particular, eles servirao para responder a dividas que poderiam ocorrer durante 

a fase de desenvolvimento da investigacao, tais como: como justificam os Estados 
o financiamento publico das religides? Quais as suas vantagens e inconvenientes? 
Sob que principios sub-constitucionais se baseia? Qual a razdo para existir discri- 
minag¢ao, positiva ou nao, entre as diferentes confissdes religiosas em matéria de 

apoio financeiro estatal? Por que motivo dispéem os Estados de uma ou mais igre- 

jas destacadas as quais limitam, voluntariamente, o acesso a contrapartidas finan- 

ceiras e beneficios fiscais? 

Na proxima parte do trabalho centramo-nos na sua justificacao histérica. Apesar de 
penetrar j4 em questdes relacionadas stricto sensu com o nosso objeto de investiga- 

¢do, ela também serve de critério orientador para a escolha dos casos de estudo. 

  

~* Os conceitos de mercado ou economia religiosa dizem respeito, em tracos gerais, 4 arena social 

onde as igrejas e comunidades religiosas competem por membros e recursos (privados ou publicos). 
Para mais desenvolvimentos sugerimos a leitura dos trabalhos de Rodney Stark e Roger Finke “Re- 

ligious Economies and Sacred Canopies” (1988) e de Stark e Laurence Iannaccone “A Supply-Side 

Reinterpretation of the «Secularization» of Europe” (1994). 

>” Nao obstante tenham sofrido uma diminuicéo do nimero de pessoas que se autodenominam caté- 

licas entre os inicios do século XXI e a década de 2010, a taxa de catélicos continua a ser maioritaria 

no mercado religioso. De cima para baixo: Polonia 86,7%; Italia 81,2%; Portugal 81,0%, Espanha 

69,6%:; Eslovaquia 62,0%; e Austria 61,4%. Moniz, Jorge Botelho, A secularizacdo na ultramoder- 

nidade cat6lica europeia: uma proposta de analise contextual e multidimensional do fenédmeno da 
secularizacao, Em Tese, vol. XIII, n.° 1, 2016, pp. 194-197. 

3! Moniz, A secularizacao, op. cit., pp. 194-197. 

* GILL, Anthony, The Political Origins of Religious Liberty. Cambridge: Cambridge University Press, 
2008, pp. 53-54.
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3. SOBRE OS PRIMORDIOS DO ATUAL MODELO DE FINANCIAMENTO 

Os nossos casos de estudo tém em comum, em matéria de financiamento das igrejas 

e confissdes religiosas, processos de espolia¢gao e nacionalizagao dos bens ecle- 

siasticos, perda de autonomia financeira do clero e o consequente surgimento de 

mecanismos de compensag¢4o e indemnizacao das igrejas em diversos momentos 

das suas historias. 
No passado, em Portugal e Espanha, a Igreja cat6lica era autossuficiente. No pri- 

meiro, estima-se que possuisse metade da riqueza nacional** e no segundo era-lhe 

permitido receber doagées junto dos seus fiéis (a quase totalidade da populacao)*. 

Nos outros paises, as igrejas e comunidades religiosas estavam dependentes de apoios 

estatais. Em Italia, por exemplo, a Igreja catolica recebia o beneficium e a c6ngrua*; 

e, na Austria, as subvencdes eram providenciadas pelo Church Funding Act de 1939* 
Este status quo foi desafiado pelas vicissitudes historicas de cada pais. A partir do sé- 

culo XIX, comegam a surgir as desamortizagées, nacionalizagoes e a elimina¢ao dos 

subsidios publicos. Em Portugal, Espanha e Italia isto sucede ainda no século XIX e 

inicios do século XX, com o advento do liberalismo (1822) e da 1* Republica (1911), 

das leis de 1837 e 1855 e com a unificac¢ao italiana promovida por Vitor Emanuel IT 

(a partir de 1861), respetivamente. Nos outros casos de estudo desenvolvimentos si- 
milares surgiram mais tarde. Na Austria, com o nazismo e a anexagao austriaca a Ale- 

manha (1938); e, na Polénia e Eslovaquia, com a ascensaéo do comunismo em 1948. 

Nao obstante os diferentes caminhos percorridos, todas estas vicissitudes historicas 

tiveram como consequéncia a perda dos meios de subsisténcia das igrejas e confissdes 

religiosas. Face a incapacidade de se financiarem, os Estados criaram mecanismos de 
compensagio proviséria. Em Italia existiu o Obolo de Sao Pedro, na Eslovaquia a Lei 
218/1949, na Polonia o Fundo da Igreja (1950) e em Portugal e Espanha um sistema 

de pensées estatais. A Austria foi o tnico pais onde nao foi criado semelhante estrutura 
compensatoria. No pais, mesmo que por pouco tempo, a questao do financiamento 

passou a ser considerada como um assunto privado. 
  

> Brito, José de Sousa, Le financement des communautés religieuses au Portugal, in, The Financing 

of Religious Communities in the European Union, |." ed., Trier: Institute for European Constitutional 

Law, 2009, p. 287. 

4 IBAN, Ivan, The financing of religious communities in Spain, in, The Financing of Religious Com- 

munities in the European Union, |.‘ ed., Trier: Institute for European Constitutional Law, 2009, p. 

a3. 

35 FERRARI, Silvio, Etat et Eglises en Italie, in, Etat et Eglises dans l’Union Européenne, 2: ed., Trier: 

Institute for European Constitutional Law, 2008, pp. 234-235. 
6 KALB, Herbert, The financing of religious communities in Austria, in, The Financing of Religious 

Communities in the European Union, |.* ed., Trier: Institute for European Constitutional Law, 2009, 

p. 88.
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Como sublinham os varios autores, estes mecanismos de compensac4o foram in- 
suficientes, redutores, inoperantes ou nunca funcionaram na pratica*’. Esta situac4o 

sO comeca a ser alterada na segunda metade do século XX. No caso portugués isto 

ocorre com Sidénio Pais (1918) e com o advento do Estado Novo (1933), com a 

concordata de 1940, a LLR de 2001e a concordata de 2004; no italiano, com a as- 

censdo de Mussolini ao poder (1929), com a convencao financeira de Latrao e com 

os acordos de Villa Madama de 1984; em Espanha, com a 2? Republica (1931-36), 

o franquismo (1939), a concordata de 1953 e os acordos concordatarios sobre ma- 

térias financeiras de 1979; e, na Austria, apds a II Grande Guerra, com o Ato de 

Transi¢ao da Lei que reabilitou o Church Funding Act enquanto fundo de reparacaéo 
publica e com as leis de 1951 e 2001. Desenvolvimentos andlogos surgiram mais 
tarde na Eslovaquia e Polonia. Apenas com a queda do comunismo em 1989, os 
dois paises criam leis — Ato Federal de 1990, 0 Ato 308/1991, Ato 282/1993, emen- 

dado pela Lei 97/2002, no caso eslovaco — e reabilitam outras — Fundo da Igreja, 
no polaco — que restituem as propriedades das igrejas e comunidades religiosas, 
Ihes devolvem o seu estatuto juridico ou as compensam financeiramente. 

4. CONTRAPARTIDAS FINANCEIRAS 

As contrapartidas a que nos referimos na epigrafe dizem respeito as verbas pagas 
pelo Estado e pelos seus organismos 4s igrejas e comunidades religiosas reconhe- 
cidas, como compensacao pelos servig¢os que desenvolvem a favor da sociedade. 

Sistematizaremos a nossa analise, dando particular énfase ao aspeto do ensino e 

as questdes do patrimonio, da assisténcia espiritual em estabelecimentos publicos 

e dos media, entre outras especificidades internas de cada pais. 

4.1. Do ensino 

Os deveres de promogao, em geral, dos direitos humanos e, em particular, da li- 

berdade religiosa, nos quais os Estados hodiernos se encontram investidos, tém 

conduzido ao direito dos pais a instru¢Ao religiosa dos filhos. Neste cenario, 0 apa- 
  

7 Brito, Le financement, op. cit., pp. 288-289. IBAN, The financing, op. cit., pp. 313-314. KALB, The 
financing, op. cit., pp. 89-90. Potz, Etat et Eglises, op. cit., pp. 440-441. MARTINKOVA, Jana, The fi- 
nancing of religious communities in Slovakia, in, The Financing of Religious Communities in the 

European Union, 1.* ed., Trier: Institute for European Constitutional Law, 2009, pp. 295-296. 

RYNKOWSKI, Michal, Financing of religious communities in Poland, in, The Financing of Religious 

Communities in the European Union, 1.* ed., Trier: Institute for European Constitutional Law, 2009, 

pear.
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relho estatal, mais do que avocar um non facere, parece assumir um facere tradu- 
zido na promocio do ensino religioso. Com efeito, qualquer um dos nossos casos 

de estudo promove na sua oferta escolar publica a instrugao religiosa, dai derivando 

inuameras subvencoes financeiras, tanto no sistema estatal como no privado. 

Neste campo, podemos distinguir dois grupos de paises. De um lado, paises sem 

ou com menores restricdes — Austria, Eslovaquia e Polonia — e, de outro lado, Es- 

tados com maiores salvaguardas — Espanha, Italia e Portugal. 
Os primeiros, apesar das suas diferengas, tém em comum 0 pagamento pelo Estado de 
professores de moral religiosa das escolas publicas, assim como do corpo docente das 
privadas. Na Austria o Estado financia as escolas privadas confessionais das comuni- 
dades religiosas reconhecidas: as Igreja catélica e protestante, a veterocatdélica e a so- 
ciedade religiosa israelita*®. Sio-Ihes concedidos subsidios para custear despesas com 
pessoal escolar e ressarcimentos pelos seus gastos. Ao nivel do ensino superior, o Estado 

financia as faculdades de teologia catdlica de Viena, Graz, Salzburgo e Innsbruck e a 

faculdade de teologia protestante em Viena. Nao obstante em menor escala, a comu- 

nidade islamica também goza destes privilégios*’. Na Polonia, a Igreja catélica e as 
comunidades religiosas reconhecidas podem fundar e dirigir escolas confessionais, 

recebendo uma verba estatal por cada aluno inscrito”. A diferenga é que na Austria o 

custeio das despesas € pago por inteiro e na Polonia equivale apenas a um apoio parcial. 
Em matéria de ensino superior, também existe o financiamento de estabelecimentos de 

ensino superior confessional. Todavia, na pratica, ele circunscreve-se apenas a faculdades 

de inspiracAo crista*!. Uma singularidade do caso polaco € o facto de haver um Fundo 
da Igreja que pode ser utilizado para fins educativos, mormente na restauracao de certas 

partes dos edificios escolares confessionais”. Na Eslovaquia, as escolas privadas nao 
recebem subsidios para a reconstrucao e modernizagao de edificios tal como sucede na 

rede publica. Porém, é licito ao Estado pagar salarios dos membros do clero, das igrejas 
reconhecidas, que trabalham em locais destinados a educacao dos seus eclesiasticos”’. 

Os segundos sao mais restritivos no seu apoio as escolas confessionais, oferecendo 

somente remuneracao aos professores que lecionam religiao e moral nas escolas pu- 

blicas. Em Portugal, sao trés as religides que beneficiam deste apoio: primeira e des- 

tacadamente, a Igreja catélica, depois a alianga evangélica e a comunidade baha’i*. 

  

38 KALB, The financing, op. cit., pp. 92 e 96. 

* Ibid., pp. 94 e 96. 

4° DuFFAR, Le financement, op. cit., p. 39. 

41 RYNKOWSKI, Financing of religious, op. cit., p. 283. 

” Cf. ZAWISLAK, Michal; STANISz, Piotr, Church Fund, disponivel em http://www.eurel.info/, acesso 

em 03 de Junho de 2016 

43 MARTINKOVA, The financing, op. cit., pp. 299-300. 

“ Brito, Le financement, op. cit., pp. 290-291.
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No entanto, os professores de moral evangélica, contrariamente aos seus homdlogos 

catolicos, nao sao equiparados a funcionarios publicos e, como tal, sao trabalhadores 

pagos a hora‘. Assim sendo, no caso portugués, “nenhum financiamento as escolas 
confessionais é permitido, salvo no caso da UCP — Universidade Catolica Portu- 

guesa’*, Contudo, devemos entender esta excegao a luz do Decreto-Lei 307/1971, 

revisto pelo Decreto-Lei 128/1990. Os n.° 1 e 2 do ultimo diploma declaram que a 

UCP pode ser apoiada pelo Estado através de contribuicées financeiras. Este apoio 

deve-se ao facto de a UCP nao ser uma universidade privada, pois possui 0 estatuto 

de pessoa coletiva de utilidade publica*’. Em Espanha e Italia nao existe qualquer 
referéncia ao financiamento direto do ensino superior confessional**, embora haja 
alusdo ao pagamento do treino de lideres religiosos das igrejas e confissdes reconhe- 

cidas em universidades privadas®. No caso italiano, apesar da afirmagdo de nAo fi- 
nanciamento das escolas confessionais, parecem existir alguns mecanismos que 

contornam a questao da nao subsidiacao do ensino privado com inspiracao religiosa. 

E o caso da lei dos patrocinios (2003) das antigas escolas primarias convencionadas 

e dos infantarios e creches*’. Este ultimo ponto é em tudo semelhante ao do caso 
portugués, porquanto o Estado financia diretamente organizag6es com, pelo menos, 

algum tipo de cariz religioso, sendo a Igreja catélica a maior beneficiaria pela di- 

mensao das infraestruturas que tem no terreno. 

4.2. Do patrimoénio 

Outra forma que os Estados tém de custear iniciativas eclesiasticas é através da 

cedéncia de terrenos, previstos nos planos urbanisticos, para a edificagao de novas 

igrejas ou templos e do auxilio financeiro 4 sua construcao. Em Portugal, isto su- 

cedeu, por exemplo, com a comunidade sunita que recebeu em 1978 da Camara 

de Lisboa um terreno em direito de superficie para a construgéo da mesquita central 

  

* Thid,, p. 291, 

 Ibid., p. 294. 
47 GoMES, Manuel Saturnino, A concordata 2004: comentario geral, in, Estudos Sobre a Nova Con- 

cordata: Santa Sé — Republica Portuguesa, 18 de Maio de 2004, Actas das XIII Jornadas de Direito 

Canonico, 4 a 6 de Abril de 2005, (Lusitania Canénica; 11), Lisboa: Universidade Catolica, 2007, 

pp. 306-307. 

48 AsTORRI, Romeo, Le financement des confessions religieuses en Italie, in, The Financing of Reli- 

gious Communities in the European Union, |.* ed., Trier: Institute for European Constitutional Law, 

2009, pp. 228-229. IBAN, The financing, op. cit., p. 316. DUFFAR, Le financement, op. cit., pp. 38-39. 

49 Fos.ets, Marie-Claire; ALIDADI, Katie, The RELIGARE Report: religion in the context of the Eu- 

ropean Union: engaging the interplay between religious diversity and secular models, in, Belief, Law 

and Politics: What Future for a Secular Europe?, Farnham: Ashgate, 2014, pp. 36-37. 

°° AsTorRi, Le financement, op. cit., p. 229.
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e da escola coranica. Entre 2003 e 2004, ela recebeu ainda duas doagées publicas 

que lhe permitiram findar a obra*’. O mesmo aconteceu em 1999 com a construcado 
duma escola coranica e duma mesquita no concelho de Loures ou com a igreja da 
Santissima Trindade no concelho de Oeiras em 2015. 

Em Italia, as leis regionais também atribuem terrenos para a construgio de edifi- 
cios cultuais. Isto permite a locagdo de terrenos publicos a pessoas morais ecle- 

siasticas que, em contrapartida, pagam um valor simbdélico**. O financiamento 
publico de lugares de culto é regido, desde 1985, pelo ministério do interior ita- 

liano através do Fondo Edifici di Culto. O seu patrimonio engloba mais de sete- 
centos edificios e atualmente é gerido pelo ministério central e pelas prefeituras 
ao nivel regional, mas cujo usufruto foi dado a Igreja catélica®*. Ao nivel do fi- 

nanciamento do patrimonio religioso, importa ainda citar o Cédigo dos Bens Cul- 

turais. No seu artigo 1.° vem disposto que 0 patrimonio eclesiastico pode receber 
subvengoes publicas, por meio de acordos estabelecidos entre o Estado e as con- 
fissdes religiosas (concordata e intese) e através de legislacéo unilateral criada 
pelo Estado com a inten¢ao de salvaguardar a heranga cultural. Neste campo os 

municipios também tém um papel de relevo, reembolsando o dinheiro dos traba- 

lhos de restauragdo em edificios religiosos™. 
Em Espanha, a legislagdo permite que alguns dos edificios com estatuto de mo- 
numento registado tenham direito a verbas publicas diretas e regulares, nao obs- 
tante sejam detidos privadamente por grupos religiosos**. Historicamente, o 

Estado responsabilizava-se pelo financiamento da construcao e manutencao dos 

edificios de culto; porém, desde 1990 que esta rubrica desapareceu do orgamento 
publico. Contudo, varias comunidades auténomas continuaram a garantir apoios 

financeiros e, além disso, o Estado continua a garantir a conservacao da heranca 

cultural através do artigo 46.° da Constitui¢g&o e da Lei do Patriménio Histérico 

Espanhol (Ato 16/1985), nomeadamente através do plano nacional para as cate- 
drais (2004). Isto traduz-se em inimeros acordos entre a Igreja catélica e as co- 

munidades judaica e muculmana, embora em menor escala*, e as autoridades 
publicas locais. 

  

‘' Brito, Le financement, op. cit., pp. 290 e 294. 
>? AsToRRI, Le financement, op. cit., pp. 229-230. 

*3 FOBLETS e¢ ALIDADI, The RELIGARE Report, op. cit., p. 37. 

“4 FERRARI, Alessandro, Funding religious heritage: the Italian case, in, Funding Religious Heritage, 
Farnham: Ashgate, 2015, pp. 127-148. 

°° FOBLETS e ALIDADI, The RELIGARE Report, op. cit., p. 37. 

°° GARCIAMARTIN, Carmen, The Spanish system of funding religious heritage, in, Funding Religious 
Heritage, Farnham: Ashgate, 2015, p. 158-159.
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4.3. Da assisténcia espiritual 

Outro modo de financiamento publico deriva da assisténcia espiritual que os ministros 

de culto oferecem enquanto capelaes hospitalares, prisionais e militares, sendo equi- 

parados no cumprimento destas fung6es a funcionarios publicos ou, no caso do ultimo, 

a oficiais das for¢as armadas. Isto é precisamente 0 que sucede em Portugal>’; contudo, 
sistemas similares foram implementados noutros paises. Na Polonia, independente- 
mente da filiagao religiosa dos eclesiasticos, os capeldées militares — somente estes — 

sao pagos pelo Estado”. Por seu turno, nos casos austriaco, italiano e espanhol, apesar 

de este tipo de pagamento a conselheiros espirituais em corporagées publicas também 
estar previsto pelo Estado, ele é mais restritivo. No primeiro caso apenas beneficia as 

igrejas catolica e protestante, sendo-lhes reembolsadas, por fundos publicos, as suas 

despesas em matérias hospitalar, social e cultural’. Em Italia, apenas a catdlica, ha- 

vendo, porém, a hipétese de assisténcia espiritual por parte das outras comunidades 
religiosas, mas sem encargos para 0 erario publico™. Em Espanha, sem exceg¢6es pra- 

ticas®!, apenas a Igreja catdélica goza deste apoio™. 
Mais amplamente, na Eslovaquia, o Parlamento aloca uma verba do orgamento de 

Estado para apoiar diretamente as Igrejas registadas. Para Martinkova, estes sub- 
sidios diretos servem para cobrir as despesas com os salarios do clero e os custos 

materiais para a realizagdo de atos de culto e de outros religiosos, assim como para 
cobrir despesas administrativas das igrejas e a sua manutenc4o™. O orgamento 

também considera a Caridade Catolica Eslovaca e a Diakonia Protestante para 

apoio financeiro™. Adicionalmente as igrejas e os seus organismos podem candi- 
  

°? Por conta da nao revogacdo formal do Acordo Missionario, o Estado ainda tem a seu encargo as 

pens6es dos missionarios das antigas colonias nacionais. BRITO, Le financement, op. cit., pp. 289-291. 
Durrar, Le financement, op. cit., pp. 52 e 55. Esta é uma especificidade que nao encontra paralelo 

nos outros casos de estudo. 

°8’ RYNKOWSKI, Financing of religious, op. cit., p. 282. 

** KALB, The financing, op. cit., pp. 90 e 96. 

6° AsTorRI, Le financement, op. cit., p. 228. 

6! Apesar de nao suceder de facto, de jure existe a possibilidade dos funcionarios da comunidade is- 

lamica que desempenhem fungdes sociais, em hospitais e prisdes, poderem ser pagos por meio de 

verbas publicas IBAN, The financing, op. cit., p. 317. Esta clausula é relevante, porque nao existe se- 

melhante hipotese, por exemplo, para as comunidades evangélica e judaica. 

® IBAN, The financing, op. cit., pp. 315-316. 

*SMARTINKOVA, The financing, op. cit., pp. 296-297. Também se encontram incluidas, nestes apoios, 
as contribui¢ées para fundos sociais, de satide e de desemprego. As igrejas e comunidades religiosas 

reconhecidas pelo Estado podem nao reclamar este direito. E 0 que acontece com as Testemunhas de 

Jeova, os Adventistas do 7.° Dia, a Nova Igreja Apostélica e as Congregacées cristas. DUFFAR, Le fi- 

nancement, op. cit., pp. 54-55. 

64 MoRAVCIKOVA, Etat et Eglises, op. cit., p. 549.



107 

LLR, LVII, 2016/2, 93-121 

datar-se a varios subsidios, sobretudo, no ambito da protecao do seu patrimoénio 

cultural e dos projetos caritativos e culturais®. 

4.4. Dos media 

No campo dos meios de comunicacéo de massa, os casos portugueses, espanhol e 

italiano oferecem financiamento publico de emiss6es religiosas televisivas e ra- 

diodifundidas. Em Portugal, este direito esta previsto para a prossecucao dos fins 

religiosos de todas as igrejas e comunidades religiosas inscritas (n.° 1 do artigo 
25.° da LLR). Apesar da universalidade do preceito legal, o n.° 2 do artigo 25.° dis- 

p6e que atribui¢do e distribuig¢ao do tempo de emissdo devem ter lugar mediante 

a representatividade das confissdes. Dai o predominio da religiao catdélica, por 

exemplo, em programas televisivos como ““70x7” e “A Fé dos Homens”, além das 

eucaristias dominicais. , 

Em Espanha o Estado oferece e patrocina, igualmente, tempo de antena as diversas 

confissdes religiosas. No pais existe uma pluralidade de religides que recebe acesso 
direto aos meios de radiodifusao, nomeadamente a Igreja catdlica e protestante e 

a comunidade islamica®™. A primeira e a terceira tém, inclusive, espacos televisivos 

exclusivos financiados pelo Estado — Pueblo de Dios e Islam hoy. Em Italia, se- 
gundo o relatdrio final do projeto RELIGARE, 0 acesso a radiodifusado é mais li- 

mitado: nado permite o acesso direto as diversas confissdes, alegadamente, por causa 

da influéncia das igrejas dominantes — a protestante, mas sobretudo a catdlica®’. 

4.5. Doutras especificidades 

Por fim, por conta das suas vicissitudes historicas préprias, na Austria e na Polonia 

subsistem mecanismos de subsidiac¢4o das atividades sociais das igrejas, baseados 
na antiga ldgica de compensag¢ao pela nacionalizagaéo dos bens eclesidsticos. No 
primeiro caso, desde 1961 que o Estado paga subsidios culturais as trés igrejas le- 
galmente reconhecidas e 4 comunidade judaica®. Isto inclui o pagamento de sala- 
rios de 1.250 colaboradores da Igreja catélica, 81 da protestante, 23 da judaica e 4 
da veterocatdlica. Os primeiros recebem por ano cerca de €14 milhées, os segundos 

€900 mil e os restantes €250 mil e €41 mil, respetivamente”. Na Poldénia o sistema 
homdlogo era, até muito recentemente, o Fundo da Igreja que, entre 1990 e 2014, 
  

© Phid., fi. 550. 

6° FOBLETS e ALIDADI, The RELIGARE Report, op. cit., p. 38. 

®7 Thid., pp. 36-38. 

°§ KALB, The financing, op. cit., pp. 95-96. 

® Ibid., pp. 89-90.
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promoveu assisténcia financeira em trés campos: seguranga social e sade do clero, 

apoio a atividades sociais e caritativas e renovacao e conservacao de edificios re- 

ligiosos histéricos”. O fundo era maioritariamente alocado 4 restauracao de edifi- 
cios eclesidsticos equiparados a monumentos histéricos. A semelhanga dos outros 

casos analisados a maior beneficiaria era a Igreja catélica que recebia cerca de 

87% do fundo”!. 

5. BENEFICIOS FISCAIS DIRETOS E INDIRETOS 

Diferentemente das contrapartidas financeiras que constituem vantagens positivas 

concedidas as religides, as isencdes fiscais materializam-se na dispensa de aplica- 

cao de um direito comum. 

Com efeito, é normalmente sublinhado o facto de que as igrejas nao esto inseri- 

das no trafico juridico como os agentes econdmicos, nao se compreendendo a sua 

considera¢ao como sujeitos passivos de imposto. Assim se justificaria a tendéncia 

para lhes conceder determinadas isengées tributarias. De igual modo, contrapée-se 

que esta nada mais é do que uma forma de subsidia¢ao indireta das confissGes re- 
ligiosas. Para contornar estas questdes realga-se a necessidade de se construirem 

exoneracoes a um nivel de generalidade suficientemente elevado, de modo a per- 

mitir abranger uma classe de instituigdes sociais que va além do religioso e que 

abarque, por exemplo, os conceitos de sem fins lucrativos ou de utilidade publica. 

Deste modo, defender-se-ia melhor o principio da igualdade perante os encargos 

publicos. 

Se, na teoria, a questéo ja nao é consensual, na pratica ela apresenta-se ainda mais 

controvertida. Assim sendo, para evitar eventuais barreiras epistemolégicas que 

possam surgir, distinguiremos entre as isengdes fiscais e aduaneiras diretas e indi- 

retas oferecidas as igrejas e confiss6es religiosas. 

5.1. Isencées diretas 

Portugal nao conhece qualquer sistema de financiamento publico das igrejas””. No 

entanto, existem alguns mecanismos de apoio indireto assegurados pela isen¢ado 

de algumas das contribuicées fiscais mais importantes. 

  

7 DurFar, Le financement, op. cit., p. 64. ZAWISLAK e STANISZ, Church Fund, op. cit. 

7”! RYNKOWSKI, Financing of religious, op. cit., pp. 280-281. 

2 Canas, Vitalino, Etat et Eglises au Portugal, in, Etat et Eglises dans I’Union Européenne, 2.* ed., 

Trier: Institute for European Constitutional Law, 2008, p. 492.
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Os artigos 31.° e 32.° da LLR estabelecem um sistema de beneficios fiscais em trés 
niveis: na base, os que se aplicam a todas as confiss6es religiosas, qualquer que 

seja o seu estatuto juridico; no meio, as que respeitam as pessoas juridicas religio- 

sas registadas enquanto tal; no cume, as igrejas e cultos radicados no pais que 

gozam de todos os beneficios fiscais previstos no artigo 26.° da concordata de 2004. 
Existem atividades com fins religiosos que séo sempre consideradas nao tributa- 

veis, independentemente do estatuto juridico da confissao no seio da qual decor- 
rem. Por exemplo: as prestagdes dos crentes para realizagao de fins religiosos, 

incluindo a assisténcia religiosa, a formagao de ministros de culto, a missao e di- 

fusao da fé e a instrucao religiosa; os donativos e as coletas publicas com objetivos 

religiosos; e a distribui¢do gratuita de publicacdes com declaragées, avisos ou ins- 

trugdes religiosas e sua afixagao nos lugares de culto. Além disso, qualquer pessoa 

coletiva religiosa esta isenta de imposto ou contribuicdo geral, regional ou local, 
sobre lugares de culto e edificios destinados a atividades religiosas, tal como se- 
minarios e suas dependéncias anexas e jardins e logadouros. Esto ainda isentas 

de imposto selo e de todas as taxas sobre a transmissao de bens que incidam sobre 
a aquisicfo, doacAo e sucessdo de propriedades imobiliarias desde que com fins 
religiosos (alinea b) do n.° 2 do artigo 32.° da LLR). 
Outra isencao fiscal direta da qual, neste caso, apenas beneficiam as igrejas e con- 

fissdes religiosas radicadas no pais, incluindo as IPSS — Instituigdes Particulares 

de Solidariedade Social, é a do [VA — imposto sobre o valor acrescentado”*”*. Este 
beneficio, plasmado no Decreto-Lei 20/1990, beneficiou até 2001 apenas a Igreja 
catélica. Todavia, o artigo 65.° da LLR viria a expandi-lo, em determinados 

casos’, as confissdes religiosas radicadas, incluindo as suas associacoées de fiéis 

que passaram a poder beneficiar do reembolso do montante do IVA pela compra 

de bens mobilidrios e prestacgao de servicgos com fins cultuais e pela constru¢ao, 

manutencao e conservacao de iméveis destinados a fins religiosos. Nao obstante 

o alarme causado pelo orgamento de Estado de 2011 que ameagava retirar, so- 

mente, as confiss6es religiosas nao-catdlicas radicadas no pais e as IPSS estas 
isen¢gdes, 0 governo recuou e apenas as Ultimas acabariam por ver parte dos seus 

direitos afastados”*. 

  

® Thid., pp. 492-493. Brito, Le financement, op. cit., pp. 289 e 290. 

™ A isengao do IVA nao esta prevista no direito europeu. BRITO, Le financement, op. cit., p. 292. Ela 

foi, em certa medida, uma solugdo encontrada pelo Estado portugués e pela Comissao Europeia para 

nao se contrariarem as normas europeias. Ou seja, é cobrado o IVA as atividades econdmicas das 

igrejas, mas sdo-lhes concedidas subvengdes (reembolsos) idénticas ao [VA suportado por si. CANAS, 

Etat et Eglises, op. cit., p. 492. 
8 Ibid., op. cit., p. 493. 

’® Cf. artigos 130.° da Lei n.° 55-A/2010 e 179.° da Lei n.° 64-B/2011.
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Esta ainda prevista a reducao das taxas contributivas para a seguranga social sobre 
os rendimentos auferidos pelos empregadores (de 23,75% para 8%) e trabalhadores 
(de 11% para 4%) das igrejas, confissdes e associacées religiosas”. 
Em Espanha tal como em Portugal, as confissdes religiosas gozam de amplos be- 
neficios fiscais. Através do acordo sobre assuntos econémicos de 1979, a Igreja 
catélica passou a beneficiar duma extensa lista de iseng6es tributarias, avaliada em 
2010 em mais de €1.000 milhdes’*. Apesar de as igrejas com acordo assinado com 
o Estado nao possuirem uma base legal especifica, estas também devem beneficiar 
das mesmas iseng6es previstas para a Igreja catélica”. Similarmente ao caso por- 
tugués estao previstas exoneracgdes sobre esmolas e obrigacdes que decorrem do 
seu munus de autofinanciamento, publicacao de documentos eclesidsticos e ainda 
exonerac¢do nos impostos sobre os rendimentos, as atividades econdmicas e de en- 
sino eclesiastico, inter alia *°. Ao nivel do patriménio cultural religioso, além das 
isen¢des previstas nas sucessdes, doacdes e transmissdes de bens iméveis, importa 
ainda mencionar a isengao de imposto municipal sobre edificios pertencentes ao 
patrimonio ou incluidos no Inventario Geral do Estado. Os trabalhos de restaura- 
¢ao, conservacao e melhoramento destes imdéveis terao um desconto de 95% sobre 
o imposto de manutencao®'. 
A possibilidade das confissées religiosas fruirem de isengdes sobre 0 lucro retirado 
das suas atividades econdmicas, desde que reinvestidos em atividades estatutarias, 
esta igualmente prevista na Polénia*. A este generoso sistema, inexistente em Por- 
tugal, mas presente em Espanha, acrescentam-se outras exoneracdes em matéria de 
imoveis das igrejas, de importagéo de mercadorias para as atividades eclesiasticas, 
sociais e educativas e dos direitos de registo sobre contratos civis. Por seu turno, a 
Eslovaquia apresenta algumas similitudes com 0 exemplo polaco, nomeadamente 
no que concerne a isengoes sobre os lucros das atividades religiosas e a importacdo 
de objetos sagrados®. De resto, 0 caso eslovaco segue o modelo existente nos res- 
tantes paises. A titulo de exemplo as exoneracées previstas para as igrejas oficial- 
mente registadas sobre os tributos para colegées religiosas e atos de culto; sobre as 

  

”’ Brito, Le financement, op. cit., p. 292. 

’’ BASTANTE, Jestis, “La Iglesia recibe al afio 10.000 millones de las arcas publicas”, Publico, 2011, 
disponivel em http://www.publico.es/, acesso em 03 de Junho de 2016. 
” IBAN, The financing, op. cit., p. 316. 

*° MONELOS, Susana Mosquera, Beneficios fiscales de la Iglesia Catélica en Espafia, in Relacées 
Igreja-Estado em Portugal, desde a vigéncia da Concordata de 1940, (Lusitania Canénica, 8), Lisboa: 
Universidade Catolica Editora, 2002, pp. 278-280. 

*! GARCIAMARTIN, The Spanish system, op. cit., p. 155. 
* RYNKOWSKI, Financing of religious, op. cit., p. 284. DUFFAR, Le financement, op. cit., p. 61. 
3 MorAVCIKOVA, Etat et Eglises, ap. cit., p. 550.
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contribuicées regulares dos seus membros; sobre o imposto de propriedade; sobre 

os legados e doacées para o desenvolvimento de atos religiosos; e, tal como em 

Portugal, sobre rendimentos obtidos em missGes e noutros servigos religiosos™. 
A Austria e a Italia seguem, de igual modo, esta tendéncia. Em ambos existem int- 

meras isen¢des para igrejas e cultos reconhecidos, sobretudo, ao nivel do imposto 

sobre rendimento das pessoas coletivas e do IVA e das contribuigdes devidas sobre 

a transmissdo de bens moveis, sucessGes e doagdes, desde que com propésitos ca- 

ritativos e nao lucrativos®. Na Italia existe ainda a possibilidade de redugdo de 

10% no IVA sobre a restauracao de edificios que fagam parte do patriménio cultural 

nacional®. O pais apresenta ainda semelhangas com os modelos espanhol, polaco 
e eslovaco em matéria de reduc¢do da carga fiscal sobre as suas atividades comer- 

ciais*’. Tal como em Portugal, goza ainda de isen¢4o do imposto municipal sobre 

bens imoéveis religiosos e dos seus edificios anexos*. O acordo de Latrio e os ou- 
tros assinados com as confissdes religiosas nao catdlicas alargam as suas institui- 

¢des caritativas e educativas a isencdo de qualquer taxa sobre a propriedade. Por 

fim, o Ato n.° 53 de 1983 isenta ainda as confissdes religiosas do imposto estatal 
de 22% do prémio de seguro para a protecao de edificios histdricos e artisticos®’. 

5.2. Isencdes indiretas 

Com a expressado em epigrafe pretendemos designar os beneficios legais previstos 

para os benfeitores das comunidades religiosas e/ou o regime fiscal das doagdes 
anuido as obras religiosas, particularmente, as de beneficéncia. 

Neste contexto, segundo a letra do n.° 3 do artigo 32.° da LLR e n.° 6 do artigo 

26.° da concordata portuguesa, os donativos oferecidos por pessoas singulares as 

pessoas juridicas religiosas, devidamente inscritas, produzem 0 efeito tributario de 
deducio a coleta, nos termos e limites do direito nacional. A redacdo destes artigos 

conduz, segundo Manuel Pires, as igrejas, os institutos religiosos e as suas pessoas 

coletivas sem fins lucrativos para o estatuto do mecenato”, abrangendo somente 

  

84 MARTINKOVA, The financing, op. cit., pp. 297-298. 
85 Durrar, Le financement, op. cit., p. 69. KALB, The financing, op. cit., p. 90. FERRARI, Etat et 
Eglises, op. cit., p. 237. 

86 FERRARI, Funding religious, op. cit., p. 140. 

87 DUFFAR, Le financement, op. cit., p. 59. 

8 ASTORRI, Le financement, op. cit., p. 231 
8° FERRARI, Funding religious, op. cit., p. 140. 
°° Pires, Manuel, Aspectos fiscais, in, Estudos Sobre a Nova Concordata: Santa Sé — Republica Por- 

tuguesa, 18 de Maio de 2004, Actas das XIII Jornadas de Direito Candnico, 4 a 6 de Abril de 2005, 

(Lusitania Candnica; 11), Lisboa: Universidade Catdélica, 2007, p. 206.
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os donativos das pessoas singulares®' com fins exclusivamente confessionais”. 
Assim sendo, as doagoes sao dedutiveis a coleta sobre 25% das verbas atribuidas 

e majoradas em 130%, até ao limite maximo de 15% do beneficio”. 
Em Italia o mesmo se passa no campo das iseng6es indiretas sobre as doacées. Tal 
como em Portugal o regime que gere 0 modelo da doacao deduzivel é o sistema 

geral aplicado as associag6es sem fins lucrativos™. A particularidade do caso ita- 
liano reside na possibilidade de se deduzir, nos rendimentos tributaveis, os dona- 

tivos oferecidos em beneficio das igrejas reconhecidas e dos seus organismos até 
limite maximo de 1032€ por ano fiscal®*. Igualmente, na Polénia, os donativos sao 

considerados como isen¢oes fiscais indiretas. Com efeito, no caso polaco as pes- 

soas singulares podem doar até 6% e as pessoas coletivas 10% do seu rendimento 

anual as igrejas e confissde religiosas, sendo estes valores deduziveis na sua base 
tributaria”®. No entanto, existem duas excec¢ées: as igrejas catélica e ortodoxa nao 

estao limitadas a estas barreiras percentuais. Desde que recebam doagées para a 

prossecucao da sua missao caritativa, podem receber donativos ilimitados”’. 
Por sua vez na Austria, Eslovaquia e Espanha verificam-se dentro deste campo de 
analise algumas similaridades. No primeiro, as contribuig6es para as igrejas reco- 

nhecidas sao consideradas pagamentos especiais e sAo deduziveis até 400€ por ano 

fiscal?*; nos dois ultimos, o valor dos donativos para causas humanitarias, carita- 

tivas e religiosas sao dedutiveis no lucro tributavel das pessoas fisicas®”’. Uma sin- 
gularidade do caso espanhol vem prevista na Lei 49/2002, sobre o regime de 

incentivo fiscal ao mecenato. Na sua disposicao final primeira vem prevista a pos- 
sibilidade de o Estado estabelecer atividades de mecenato preferenciais que possam 

gozar de maiores beneficios fiscais. Desde 2002 que os Orgamentos Gerais do Es- 

tado tém incluido nestas atividades a conservagéo, restauracéo e reabilitagdo de 

imoveis pertencentes ao seu patrimonio cultural e religioso'!”. Para Rodrigues 

Blanco, este regime tem beneficiado as confiss6es religiosas, mas principalmente 

  

*! SILVA, Isabel Marques, Implica¢ées fiscais, in, Estudos Sobre a Nova Concordata: Santa Sé — Re- 

publica Portuguesa, 18 de Maio de 2004, Actas das XIII Jornadas de Direito Canénico, 4 a 6 de 
Abril de 2005, (Lusitania Canonica; 11), Lisboa: Universidade Catélica, 2007, p. 221. 

* DUFFAR, Le financement, op. cit., p. 63. 

3 Pires, Aspectos fiscais, op. cit., p. 206. 

4 AsToRRI, Le financement, op. cit., pp. 225-228. 

°S FERRARI, Etat et Eglises, op. cit., p. 236. 
© DUFFAR, Le financement, op. cit., p. 63. RYNKOWSKI, Financing of religious, op. cit., p. 282. 

” Ibid. 

** Die Presse, “Kirchenbeitrag: 400€ absetzbar”, Die Presse, 2011, disponivel em http://diepresse.com/, 

acesso em 03 de Junho de 2016. 

°° MONELOS, Beneficios fiscales, op. cit., p. 280. GARCIAMARTIN, The Spanish system, op. cit., p. 155 

100 Tbid., p. 156.
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a Igreja catélica, por conta do elevado numero de bens culturais e monumentos 
que lhe pertencem™'. : 

6. SOBRE A CONSIGNACAO FISCAL OU QUASI CHURCH TAX 

Os modelos de financiamento dos paises analisados tendem a convergir num sis- 
tema de consignacio fiscal ou de quasi church tax. Através dele os contribuintes 

passam a poder designar uma percentagem do imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares. Para facilitar a leitura deste topico complexo, dividimos a nossa 
observacf4o em seis pontos (equivalentes as situagdes internas de cada um dos pai- 

ses selecionados). 

6.1. Portugal 

Em Portugal foi a LLR que introduziu este canal de financiamento das igrejas e 

confissées religiosas!”? que, tal como sucedeu em Espanha, devia p6r termo ao sis- 
tema de exoneracao plasmado no Decreto-Lei 20/1990 sobre o IVA e conformar a 

legislagdo nacional com as normas europeias'”’. 
Com efeito, através do n.° 4 do artigo 32.° da LLR, os contribuintes passaram a 

poder designar uma quota equivalente a 0,5% do imposto sobre o rendimento das 

pessoas singulares, liquidado com base nas suas declaragdes anuais, a uma igreja 

ou confissao religiosa radicada no pais, para a prossecugao dos seus fins religiosos 

ou de beneficéncia. Este beneficio fiscal, porém, nao é automatico, visto que de- 

pende do cumprimento de um triplo critério: requerimento prévio por parte da co- 

munidade religiosa que dele pretenda beneficiar; apresentagao por parte das 
confiss6es ou dos seus representantes de um relatério anual sobre o destino dado 

as verbas recebidas; e nao op¢ao da restitui¢do do IVA prevista no n.° 1 do artigo 

65.° da LLR'™. De facto, a opcao pelo regime de reembolso do IVA impede o 

acesso ao sistema de consignacao de recursos fiscais, assim como nfo permite as 

igrejas, excluindo-se aqui as suas IPSS, a dedugao a coleta do imposto sobre ren- 

dimentos dos donativos atribuidos por pessoas singulares, prevista pelo n.° 3 do 

artigo 32.° da LLR. 

  

‘| BLANCO, Miguel Rodriguez, Las confesiones religiosas en el marco del régimen juridico del mecenazgo. 

Madrid: Edisofer, 2005, p. 105. 
102 Canas, Etat et Eglises, op. cit., p. 493. 
'3 Brito, Le financement, op. cit., p. 292. 

'4 SILVA, Implicacées fiscais, op. cit., p. 219.
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De acordo com Canas, a concordata de 2004 permite uma interpretacAo que nfo 

conduz diretamente a aplicagao deste mecanismo de consignac4o a Igreja caté- 

lica'®, Segundo o seu artigo 27.°, a CEP — Conferéncia Episcopal Portuguesa — 
possui 0 direito de incluir a Igreja no sistema de percecao de receitas fiscais pre- 

visto na LLR para todas as confissdes radicadas no pais e todas as organizacdes 
de utilidade publica. Esta inclusdo pode ser alvo de acordo entre as autoridades es- 
tatais e eclesidsticas competentes'™ e significa, sempre, a renincia ao reembolso 

do IVA. No caso de opc¢ao pela consigna¢a4o surge um beneficio, sem paralelo na 
LLR!’, plasmado no n.° 4 do artigo 26.° da concordata; i.e., a autoridade eclesias- 

tica responsavel pelas verbas que forem destinadas a Igreja fica isenta de imposto 
sobre essa fonte de rendimento. Nao obstante, mesmo na auséncia desta disposicao, 

visto tratar-se de um aumento patrimonial gratuito, aplicar-se-ia na mesma 0 regime 

de nao sujeigao!™. 
Para Vera Jardim, autor politico da LLR, este modelo que em muito beneficia a Igreja 
catdlica!® e que se afigura “um pouco esdrixulo”!”” devia ser substituido por um sis- 
tema mais semelhante ao espanhol, italiano ou polaco de quasi church tax — analisado 

de seguida — no qual se obrigasse a Igreja a depender menos de dinheiros publicos e 
a confiar mais na sua capacidade de autofinanciamento. Contudo, a incerteza acerca 

dos beneficios deste tipo de modelos face 4 seguranga e proveito que lhe advém pelo 

sistema vigente, vém dificultando a concretizacao do desejo do legislador de tornar 

obsoleto o mecanismo de reembolso do IVA face ao da consignacAo fiscal. 

6.2. Polonia 

Na Poldnia o modelo de consigna¢ao fiscal € também uma novidade no sistema 
legal nacional''', Desde 2004 que os contribuintes podem doar 1% do seu imposto 
a associacoes de utilidade publica''”. Para poderem beneficiar desta consignacao, 
as igrejas devem estabelecer organizagées locais ou diocesanas, fundag6es ou or- 

ganizacoes caritativas. Também os grupos nao-confessionais ou ateistas, desde que 

  

10S CaNnas, Etat et Eglises, op. cit., p. 493. 
'06 PIRES, Aspectos fiscais, op. cit., p. 206. 

107 SitvA, Implicagées fiscais, op. cit., p. 219. 
108 PirES, Aspectos fiscais, op. cit., p. 206. 

'09 Dos €87 milhdes arrecadados entre 2005 e 2009 apenas €1,6 nao se destinaram a Igreja catolica. 

Lopes, Maria, “Estado devolveu 85,7 milhdes de euros em IVA a Igreja Catoélica entre 2005 e 2009”, 

Publico, 2011, disponivel em http://www.publico.pt/, acesso em 03 de Junho de 2016. 

"0 Ibid. 

'!! DuFFAR, Le financement, op. cit., p. 35. 

"2 RyYNKOWSKI, Financing of religious, op. cit., pp. 277-278.
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obtenham o estatuto de utilidade publica, podem concorrer ao sistema de consig- 
nacao fiscal!!>, Todavia, estavam impedidos de se candidatar ao Fundo da Igreja, 

pelos motivos hist6ricos ja citados. 
Em 2014, apds quase dois anos de negociacées e num contexto de corte das des- 
pesas publicas, o Estado polaco chegou a um consenso com as igrejas registadas, 

em particular com a catélica!'*, para abolir o Fundo e poupar ao Estado €21 milhdes 
por ano''’. Em compensagao as igrejas e confissdes religiosas passaram a poder 

gozar, desde 2015, tal como em Italia, duma consignagao fiscal exclusiva de 0,5% 

que funciona nos mesmos moldes daquela ja prevista para as associagées de utili- 

dade publica, néo afetando o seu normal funcionamento. 

O governo polaco ofereceu as comunidades religiosas um periodo de transicao de trés 

anos para a solidificagao deste mecanismo de financiamento. Neste prazo o Estado 
compensa-las-4 pela diferenca entre os valores da consignagao fiscal dos 0,5% e 0 

valor que anteriormente auferiam por meio do Fundo!"*. Assim sendo, até 2017, as 
igrejas beneficiaraio dum triplo beneficio: da consignac4o de 1% para as suas organi- 

zacdes com estatuto de utilidade publica, dos 0,5% destinados as igrejas e comunida- 

des religiosas e do mecanismo provisorio de compensacao pelo término do Fundo. 

6.3. Espanha 

Em Espanha, como ja demos a entender, existe um sistema de consignagao fiscal 

similar, mas com aspetos importantes e singulares dentre os casos de estudo. O 
elemento que mais se destaca é o facto de apenas a Igreja catélica, no universo de 
todas confissées religiosas radicadas no pais, beneficiar deste mecanismo tributa- 
rio!!”, De facto a lei concordataria de 1979, sobre assuntos financeiros, definiu esta 

condigao. Todavia, a consignacao viria apenas a ser implementada em 1988 e de 
maneira quase unilateral por parte do governo da época que lhe determinou um 
  

13 ZAWISLAK e€ STANISZ, Church Fund, op. cit. 

"4 Q Fundo apenas representava uma pequena parte daquilo que os contribuintes revertiam a favor 

da Igreja. A sua maior fatia ainda é arrecada por meios tradicionais como a koleda, a angariagao re- 

gular nas missas dominicais e por outras doacées feitas pelos crentes. RYNKOWSKI, Michal, Etat et 

Eglises en Pologne, in, Etat et Eglises dans |’Union Européenne, 2.* ed., Trier: Institute for European 

Constitutional Law, 2008, pp. 463-464. 

lS Radio Poland, “Compromise reached over Poland’s church funding”, 2013, disponivel em 

http://www.thenews.pl/, acesso em 03 de Junho de 2016. 

''6 SPORNIAK, Artur, “Zamiast Funduszu Koscielnego 0,5 procent podatku”, 2013, disponivel em 

http:/Awww.money.pl/, acesso em 03 de Junho de 2016. 

7 IBAN, Ivan, Etat et Eglises en Espagne, in, Etat et Eglises dans |'Union Européenne, 2.3 ed., Trier: 
Institute for European Constitutional Law, 2008, p. 161. IBAN, The financing, op. cit., p. 314. DUFFAR, 

Le financement, op. cit., p. 34.
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valor, alegadamente insuficiente, de 0,5239%!'*. A semelhanga do que vimos na 

Polonia, o Estado espanhol previu um periodo transitdrio de trés anos no qual o fi- 

nanciamento estatal fosse progressivamente substituido pelo mecanismo da con- 

signagao. Durante este prazo os oérgaos publicos pagariam a diferenga entre as 

verbas arrecadas através do novo mecanismo fiscal e aquelas que anteriormente a 

Igreja recebia. Contudo, segundo Iban, tal s6 sucedeu de maneira muito limitada!”’. 
A segunda particularidade do caso espanhol prende-se com o facto de, tal como su- 
cede na Eslovaquia!”’, o valor da consignagdo ter subido de 0,5% para 0,7% entre 
os anos de 2006 e 2007, quando a tendéncia dos outros paises analisados vinha 

sendo a oposta'*!. Com efeito, a Lei 42/2006 sobre o orgamento de Estado para 2007 
estabeleceu que, a partir desse ano, os contribuintes pudessem alocar 0,7% do seu 

imposto sobre os rendimentos a Igreja, assim como a outras associacgdes sem fins 

lucrativos: A reforma do sistema da consigna¢4o pressupde duas consequéncias ime- 

diatas: primeiramente, a Igreja passa a receber para seu sustento apenas aquilo que 
provem deste sistema e, por fim, a adaptacao ao regime do IVA, renunciando a de- 

terminados beneficios fiscais. Esta restruturagao no regime fiscal, além de nao pre- 

judicar a Igreja!”*, confere-lhe alguns privilégios; em especial, a possibilidade de 
antecipacao das verbas correspondentes a sua consignagao tributaria!’. 

6.4. Italia 

De outro lado, temos o modelo italiano. Com a supressao do beneficium e da c6n- 

grua, o Estado e a Santa Sé decidiram no ano da assinatura da concordata que o 

modelo de financiamento da Igreja devia ser substituido'™*, A Lei n.° 222/1985 — 
apenas entrou em vigor em 1990 — estabeleceu 0 mecanismo de consignacao fiscal 

dos otto per mille (0,8%), estendendo-o as demais confissGes religiosas'*°. Todavia, 

  

18 BARRIOCANAL, Fernando Giménez, La Financiacion de la Iglesia Catolica en Espana, 2.* ed., Ma- 

drid: Editorial EDICE, 2007, pp. 25-26. 

19 TRAN, Etat et Eglises, op. cit., pp. 161-162. 
120 A Eslovaquia ¢, porém, um falso caso analogo. Contrariamente a Espanha existe um plano de 

nove anos implementado para baixar, de forma gradual, o valor da consignagao fiscal para os mesmos 

0,5% existentes em Portugal ou na Polonia. Analisaremos este ponto em seguida. 

'21 TBAN, The financing, op. cit., p. 314. BARRIOCANAL, La Financiacion, op. cit., pp. 26-27. 

'22 A semelhanca do caso polaco, o dinheiro que provinha da cooperacao Estado-Igreja apenas sus- 

tentava parte menor das suas necessidades (€12,5 milhdes ao més). A maioria da subsidiagao do clero 

continua a ser feita, fundamentalmente, por meio do financiamento direto dos fiéis. /bid., p. 26. 

'? ABC, “La letra pequena de los Presupuestos”’, 2013, disponivel em http://www.abc.es/, acesso em 

03 de Junho de 2016. 

124 FERRARI, Etat et Eglises, op. cit., p. 235. 

ie Ibid. p. 236.
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tal como em Portugal ou na Polénia, fé-lo apenas relativamente a um grupo restrito, 
Le., aquelas com conveng¢ées intese firmadas com o Estado. 
Uma das caracteristicas mais atipicas do modelo italiano prende-se com as escolhas 

nao expressas por parte dos contribuintes. De acordo com um parecer de 2014 do 
Tribunal de Contas, gracas aos mecanismos de alocacao dos 0,8%, os beneficiarios 

recebem mais por via das declaragées nao expressas dos contribuintes do que pelas 

expressas’*°, Em 2011, por exemplo, foi consignada expressamente a Igreja catélica 

a percentagem de 37,9% do valor total das declaragées de rendimentos, mas a insti- 

tuigao recebeu 82,3%. No entanto, todas as igrejas e comunidades religiosas que 

fazem parte deste modelo beneficiam de acréscimos de aproximadamente 50% sobre 
aquilo que lhes é expressamente destinado pelos contribuintes!2’. Assim sendo, con- 
trariamente aquilo que atestamos em Portugal, na Polénia e na Espanha, os valores 

que advém da consignagao fiscal sio, segundo o Tribunal de Contas, uma das maiores 

razOes para uma comunidade religiosa querer concluir um acordo com o Estado!”®. 
O caso italiano é portanto diferente do espanhol, porque, neste Ultimo, o contri- 

buinte pode optar por destinar uma parte dos seus impostos a Igreja catdélica, de 

modo a que quem paga mais impostos contribui mais fortemente para o financia- 

mento da confissao eleita. Em Italia, por seu turno, o Estado reparte os otto per 

mille nao expressos nas declaragdes de imposto (IRPEF) em funcfo das escolhas 

expressas dos cidadaos. Isto pode refletir uma interpretacdo desviada do sistema 
de percegdo de receitas fiscais. 
A semelhanga do que sucede em Portugal (reembolso do IVA) e Polénia (percen- 

tagem respeitante ao Fundo da Igreja), em Italia existe a possibilidade de duplo 
beneficio fiscal em matéria de consignagaéo. Referimo-nos ao sistema do cinque 
per mille (0,5%) previsto no IRPEF. Introduzido para o ano fiscal de 2006, este é 

um modelo de consigna¢4o totalmente auténomo do ofto per mille. Nele o contri- 

buinte possui duas opgées principais: declarar ou nao declarar explicitamente a 

quem pretende alocar esta verba. Nada impede as confiss6es religiosas de, através 
das suas organiza¢Ges sociais, se candidatarem a estes montantes. Entre as centenas 

de associacoes religiosas que se encontram incluidas na lista dos potenciais bene- 

ficiarios, destacam-se as catdélicas. No ano fiscal de 2009 estima-se que tenham 

arrecadado mais de €54,5 milhdes!”°. 

  

'26 AsTORRI, Le financement, op. cit., pp. 224-227. 

'*7 Sintomaticos sdo os casos dos valdenses de 1,49% para 3,22%; dos judeus de 0,20% para 0,43%; 

ou dos luteranos de 0,15% para 0,32%. Corte dei Conti, “Destinazione e gestione dell’8 per mille 
dell ’IRPEF, delib. n.° 16/2014/G”, 2014, pp. 16-17. 
me Jiid., 0, 16, 

'° Disponivel em http://icostidellachiesa.it/, acesso em 03 de Junho de 2016.
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6.5. Eslovaquia 

Na Eslovaquia a atualizacdo do sistema de financiamento das comunidades reli- 

giosas é, no pds-comunismo, um dos assuntos mais prementes no contexto das re- 

lagdes Estado-igrejas'*°. As pessoas singulares puderam comegar a transferir 1% 

do seu imposto sobre o rendimento, a partir de 1999, para as igrejas e confissdes 

religiosas registadas no pais. Cinco anos mais tarde, o valor da consignagao fiscal 

passou para 2%, tendo este direito sido alargado as pessoas coletivas'*'. Contra- 

riamente a Polonia, este sistema tornou-se muito popular entre os beneficiarios, 

mais de 10 mil, e os proprios doadores, 50% dos contribuintes individuais e 90% 
dos coletivos!*’. Esta é a percentagem mais elevada dos paises selecionados. Por 
este motivo o Estado determinou, similarmente ao caso polaco, uma redugao pro- 

gressiva dos 2% para 0,5%, durante o periodo 2011-2020'°. 

Nao obstante as multiplas alteracdes ja registadas, de acordo com Martinkova, o 

modelo eslovaco continua em fase de transicao'. A semelhanga do seu homdlogo 

polaco, o descontentamento publico face ao modelo de financiamento das igrejas, 

a necessidade de contengao da despesa publica e a duplicacdo dos gastos do Estado 

com as igrejas registadas'*> conduziram a opiniao generalizada de que o presente 

modelo de financiamento é obsoleto e incomportavel a longo prazo'*. Desde 2011 
que o ministério da cultura e os representantes das confissées religiosas registadas 

no pais tém procurado um compromisso que seja reciprocamente sustentavel para 
ambos. Embora se mantenha o tabu sobre a solucdo futura, os autores defendem a 

implementa¢gdo de um sistema de quasi church tax como sucede no caso polaco 

ou italiano, acrescentando ao direito de consignagao tributaria previsto para o setor 

nao lucrativo, onde se incluem as organizacgées das igrejas, um outro exclusivo 
para as comunidades religiosas’*’. 

  

'80 ONDRASEK, Lubomir Martin, Financing Churches in Slovakia: Debate and Dilemma, The Martin 

Center for the Advanced Study of Religion, 2011, disponivel em http://divinity.uchicago.edu/sightings/, 

acesso em 03 de Junho de 2016. 

'3| MARTINKOVA, The financing, op. cit., pp. 297-298. MoraAvCikovA, Etat et Eglises, op. cit., p. 550. 

152 STRECANSKY, Boris, The situation of the third sector in Slovakia, the impact of crisis, trends, main- 

streams and challenges, Civil Szemle, vol. III, 2012, p. 88. 

133 Thid., p. 90. 

'34 MARTINKOVA, The financing, op. cit., p. 301. 
'35 ONDRASEK, Lubomir Martin, Financing churches and religious societies in the X XI century, Pol- 

itics and Religion, vol. V,n.° 1, 2011, p. 143. 

'86 ONDRASEK, Financing Churches in Slovakia, op. cit. 
'57 Tbid. MARTINKOVA, The financing, op. cit., p. 301.
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6.6. A especificidade austriaca 

E importante nao confundir os mecanismos supracitados com aqueles que, em de- 

terminados sistemas juridicos, dao pelo nome de church tax ou imposto eclesiastico. 

Este é 0 caso austriaco. No pais, ja houve discuss6es no sentido de implementar um 

sistema de consignagao fiscal, com base na escolha dos cidadéos, semelhante aos 

analisados; porém, a discussao nao teve qualquer resultado pratico'’®. Subsiste, 
entao, desde 1939, um sistema de quotas obrigatérias para os membros das confis- 

sdes religiosas'*’. O caracter vinculativo das quotizagées de culto — correspondentes 
a 1,1% do seu imposto sobre o rendimento’ — deriva de disposigGes do direito ecle- 

siastico interno, mas, sobretudo, da sua garantia constitucional que lhes permite ser 

arrecadados por via do direito civil'*!. A maioria das comunidades religiosas faz uso 
desta garantia. 

7. CONCLUSAO 

Como vimos, o financiamento da religiaéo nao é apenas o modelo mais comum e 
relevante de apoio as igrejas e confissGes religiosas; é, também, uma das formas 

mais tangiveis para se analisar o modo como os Estados — e os individuos através 

deles — cooperam com 0 religioso. 

Este tipo de colaborac4o financeira, ou melhor, este modelo de acomodacio eco- 

ndémica positiva que os paises selecionados praticam, tem-se disseminado. 

Por um lado, podemos dizer que isto reflete o principio da cooperacao (principled 

distance), preceito existente, sem exce¢éo, nos casos de estudo analisados. De facto 

em todos eles 0 temporal e 0 espiritual tém uma relagao de interdependéncia miutua 

por desempenharem tarefas comuns. O principio da separacgao (twin tolerations) 

tem requerido dos Estados nao uma pura atitude omissiva, uma absteng4o ou um 

non facere, mas um facere, traduzido num dever (juridico-legal) de assegurar ou 

promover 0 exercicio da religido. Ou seja, um secularismo de acomodagao positiva 

— dialégico, de pacto e entendimento. 

Por outro lado, nado obstante os argumentos legais como os da coopera¢gdo tendam a 

ser preponderantes, na pratica, em todos os paises, as vicissitudes histdricas e politicas 

  

'38 KALB, The financing, op. cit., p. 95. 
139 Potz, Etat et Eglises, op. cit., p. 441. 

'4° PONGRATZ-LIPPITT, Christa, “Austria’s perilous journey”, The Tablet, 2009, p. 4, disponivel em 
http://archive.thetablet.co.uk/, acesso em 03 de Junho de 2016. 
4! Tbid.
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marcam de forma indelével o desenvolvimento dos atuais modelos de financiamento 
da religido. Relembramos o argumento de Berg-Sgrensen sobre o secularismo no 
plural que nos diz refletir: as diferentes tradigdes culturais implicitas, a criacao de 
imaginarios sociais de comunidade politica e sociedade e, sobretudo, a sua autocom- 

preensao e justificagao'”’. Neste contexto, basta-nos relembrar as compensacées por 
espoliacao das propriedades eclesidsticas, transversal a todos os casos de estudo, e 0 

reconhecimento da relevancia histérica e hodierna da intervencdo das igrejas nos 

campos da protecao social, educacao ou assisténcia espiritual. 

Nao obstante a disseminacao destes modelos de financiamento, continuam a existir 

desafios sobre 0 tipo de secularismo que os Estados praticam neste campo. O primeiro 

diz respeito ao principio da separacao das confissées religiosas e do Estado. Nesta 

perspetiva, rejeita-se a ideia de que cabe aos organismos publicos suportar as suas ati- 

vidades e afirma-se que o financiamento publico do religioso tem um elevado poder 

coercivo e discriminatério. De um lado, faz recair sobre os nfo-crentes um onus de 

promogao de ideias diferentes e, nado raras vezes, contrarias as suas; e, de outro, tende 

a conduzir a secundariza¢ao dos membros das confissdes minoritarias e 4 perpetuacao 
e consolidacao de situa¢ées seculares de discriminacao. O segundo desafio concerne 

O principio da cooperagao e nao-discriminagao. Quando o Estado abdica, por incapa- 

cidade financeira ou estrutural, da gestéo de um determinado servi¢o publico e opta 
pela sua realizagao através de institui¢des privadas sem fins lucrativos, ele nao pode 

exCluir as igrejas e confissdes religiosas deste direito de participac4o publica. A coo- 

peracao entre publico e religioso decorre, assim, nao como uma tentativa de influéncia 

indireta do Estado no mercado das ideias, mas diretamente da idénea prossecucio, 
por parte das igrejas, das suas atividades de interesse publico. 

Se na teoria subsistem dissentimentos, na pratica os modelos de financiamento das 
religides tendem a convergir, em especial, para um sistema de quasi church tax. A 

banalizagao da pratica da consignacao fiscal tem permitido aos Estados beneficia- 
rem-se financeira e democraticamente. Nao s6 sao aliviados da obrigacao de au- 

xilio financeiro as igrejas, como ainda se abre 0 mecanismo de subvencado a 
participacao da sociedade civil (contribuinte) que, deste modo, ganha o direito de 

alocar parte dos seus impostos a determinadas associagGes religiosas ou nao reli- 

giosas. Apesar de a consignagao significar uma menor arrecadacAo fiscal por parte 

do Estado, ela parece reduzir o seu Onus financeiro, promover a liberdade religiosa, 

estimular a competi¢ao do mercado confessional e a consequente capacidade de 

autofinanciamento das igrejas. Além disso, parece favorecer 0 combate a perpe- 

tua¢gao de situagdes de discriminagao religiosa e de, eventual, coacao tributaria 

sobre os nao-crentes. 
  

'4 BERG-SORENSEN, Introduction, op. cit., p. 4.
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Em suma, as tendéncias atuais colocam desafios aos modelos de secularismo e fi- 

nanciamento da religido. Julgamos existirem trés fendémenos enunciados ao longo 

do trabalho que provocam estas mudangas: 0 crescimento das migra¢G6es interna- 

cionais, 0 secularismo negativo e as crises econdmico-financeiras. O primeiro tem 

como consequéncia 0 crescimento da relevancia das minorias religiosas e das or- 
ganizacgdes nao-confessionais. Este acontecimento ja levou a reivindicagao de es- 

tatutos similares aos das comunidades religiosas reconhecidas (casos da Espanha, 

Austria, Italia e Portugal). Por consequéncia, isto tem obrigado a mais reformas 

nas politicas publicas em matéria de financiamento dos cultos. Esta é, alias, uma 

exigéncia europeia'**, O segundo, promovendo um secularismo mais ideolégico e 
combativo, uma relativa indiferenga e, até as vezes, uma certa animosidade para 

com os cultos reconhecidos tem conduzido a mudangas no status quo. Isto ja ocor- 

reu na Polonia e na Eslovaquia, por causa das recentes polémicas sobre a compen- 

sacao pela espolia¢ao do patrimonio eclesidstico dos cultos reconhecidos, e na 

Austria, por conta da manutengiio da incorporagao do church tax sob lei civil. O 

ultimo inclina as autoridades publicas para colocarem maiores restri¢des orc¢amen- 
tais. Em particular, destacam-se o término de nichos de isengAo fiscal (v.g. em Por- 

tugal a partir de 2005, com o fim da isengéo do imposto sobre o rendimento dos 

padres), a diminuigao de sacerdotes pagos pelos Estado (v.g., o fim do Fundo da 

Igreja na Polonia) ou a generalizacao da famigerada consignac¢Ao fiscal (reflexo 

claro da vontade estatal em aliviar a despesa publica, fendmeno patente em todos 

os paises analisados, 4 excecao da Austria). 

  

') FOBLETS € ALIDADI, The RELIGARE Report, op. cit., p. 34.




