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A revolução de 25 de Abril de 1974 inaugura um clima de liberdade política e a Constituição de 1976 

estabelece como inviolável a liberdade de consciência, de religião e de culto. Tal vai permitir a 

diversificação do campo religioso, num país de hegemonia católica como Portugal. No espaço público, 

ganham visibilidade e trazem novos matizes à religiosidade portuguesa, grupos religiosos e minoritários, 
implantados no país desde finais do século XIX ou início do século XX (principalmente judeus, 

protestantes e evangélicos históricos, Testemunhas de Jeová e Adventistas do Sétimo Dia), e outros, de 

surgimento mais recente, como os Mórmons, os Meninos de Deus, o Hinduísmo, o Islão, vários ramos 

Budistas, ou ainda movimentos de influência Oriental, como os Krishna, ou tipicamente New Age, como 

a Nova Acrópole e grupos de raiz afro-brasileira,  

Porém, as alterações profundas vividas no campo religioso só podem ser compreendidas no contexto dos 

fenómenos de recomposição social que singularizam a sociedade portuguesa: a desruralização e a rápida 

terciarização da economia, bem como os fenómenos migratórios e de (sub) urbanização, permitem 

compreender as mudanças nos valores e práticas sociais, culturais e religiosos. Se as migrações do campo 

para a cidade, nos anos 60, surgem associadas ao abandono da prática dominical, a perda da dimensão 

ritualista não implica, necessariamente, o vazio da dimensão ideológica do ethos religioso que poderá, por 

exemplo, ser preenchido em meio urbano pela crença em movimentos milenaristas, como as Testemunhas 
de Jeová.   

A década de 80 traz consigo a adesão à Comunidade Europeia e a sociedade de consumo, bem como a 

pluralização do campo religioso minoritário. Tendência reforçada nos anos 90, em boa parte em resultado 

de fluxos migratórios com origem no Brasil, África e Europa de Leste. Surgem assim os Patriarcados e as 

Igrejas Ortodoxas de Leste, assiste-se a um aumento significativo do número de muçulmanos e a uma 

rápida expansão de igrejas pentecostais e neopentecostais. A crescente adesão de indivíduos socializados 

no catolicismo a Igrejas evangélicas, principalmente neopentecostais (Igreja Universal do Reino de Deus 

e Igreja do Maná), bem como a movimentos de tipo Nova Era, a diversificação interna do catolicismo – 

patente nos movimentos carismáticos – e o aumento dos sem religião, tornam imperioso o estudo da 

reconfiguração das (novas) identidades religiosas e espirituais.  

O fenómeno religioso, na sua unidade e diversidade, durante os 40 anos da democracia portuguesa pode, 
assim, ser analisado de diferentes perspetivas, entre as quais é possível destacar os seguintes temas:  

- Liberdade política, democracia e religião; 

- Alterações na morfologia do campo religioso; 

- Dinâmica social e transformação recente das pertenças, crenças e práticas religiosas; 

- Socialização e transmissão das identidades religiosas; 

- Reconfiguração das identidades religiosas (novas identidades religiosas e espirituais); 

- Religião, etnicidade e migrações; 

- “Reverse Mission” 

- Nova economia e mercado religioso 

- Religião, Media e Novas Tecnologias de Informação e de Comunicação; 

- Desafios epistemológicos e metodológicos no estudo do fenómeno religioso. 

 
As regras e prazos a considerar para a submissão dos resumos, assim como mais informações sobre o VIII 

Congresso Português de Sociologia podem ser consultados no site da APS em http://www.aps.pt/. 
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