Quantas religiões cabem em Lisboa?
A Área Metropolitana de Lisboa é um
“laboratório” da diversidade religiosa no país,
que se mantém maioritariamente católico
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Concentração
Nas três áreas estudadas
é na Zona Norte do Tejo
(concelhos de Amadora, Cascais,
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Vivem na Área Metropolitana de Lisboa,
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Lisboa é um caso único na Europa?
Em Londres os muçulmanos são o principal grupo religioso não cristão

49%
Cristãos

1%
Budistas

25%

Sem religião

14%

Muçulmanos

5%
2%

Hindus
Judeus

1%
Sikh

2% Outras
conﬁssões religiosas

Quem vive em Lisboa mudou as suas crenças?
50%
não alterou a sua posição religiosa ao longo da vida

24%
deixou de ser praticante, mas continua a acreditar em Deus

A religiosidade tem peso no dia-a-dia?

49% dos habitantes

A maioria não falou de religião
no último mês

reza regularmente

...e nas actividades ao ﬁm-de-semana?
45% ﬁca em casa a descansar
34% cuida da casa
20% janta ou almoça fora
11% vai à missa, ao culto ou tem outras práticas religiosas

As crenças são motivo de discriminação?

91% nunca se sentiu discriminado devido à sua opção religiosa
...e de diferentes valores e crenças?
Como vê a eutanásia, ou seja a acção de provocar a morte de uma pessoa
doente para pôr ﬁm ao seu extremo sofrimento?
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