
Esclareça-

nos
Declare a su

a re
lig

ião 

ao Serviço de Contro
lo  

dos H
abita

ntes.



Por que motivo ?

No cantão de Vaud, as 
igrejas e o Estado têm 
ligações oficiais que se 
encontram consagradas  
na Constituição. 

A Igreja Evangélica Reformada 
e a Igreja Católica Romana, 
como « instituições de direito 
público com personalidade 
jurídica », recebem do Estado 
os meios necessários para o 
cumprimento da sua missão 
ao serviço de todos no Cantão 
(Artigo 170). A comunidade 
israelita, tal como estabelecida 
no Cantão, é reconhecida 
como uma instituição de 
interesse público (Constituição 
de Vaud, Artigo 171, 
Comunidades Religiosas de 
interesse público).



O que é que isto significa 
para as igrejas ?
O Serviço de Controlo dos Habitantes transmite 
os endereços a cada Igreja interessada, esta 
poderá então fornecer-lhe informações sobre 
os seus serviços e atividades. Por esta razão, 
também o encorajamos a registar os seus filhos 
desde o nascimento. 

Quanto é que  
isso me custa ?
Nada. A prática difere de um cantão para outro. 
Nem o cantão de Vaud nem os municípios 
cobram qualquer imposto eclesiástico. O cantão 
de Vaud não concede qualquer dedução aos 
cidadãos que se declarem « sem confissão ». É de 
notar que para o cantão de Vaud, o financiamento 
das Igrejas representa aproximadamente 0,8%  
do orçamento do Estado.



Pode mudar  
de filiação ?
Sim, é possível. Se, depois de ter informado  
o Serviço de Controlo dos Habitantes sobre  
a sua filiação religiosa, desejar alterá-la,  
isto é possível. Tudo o que tem de fazer é 
contactar o Serviço de Controlo de Habitantes 
do seu Município.

Como  
o fazer ?
Ao registar-se no Serviço de Controlo de 
Habitantes, assinale uma das quatro caixas 
relativas à « Filiação religiosa » :

1. Igreja Evangélica Reformada  
do Cantão de Vaud (protestante)

2. Igreja Católica do Cantão de Vaud

3. Comunidade Israelita de Lausanne  
e do Cantão de Vaud

4. Outra ou não declarada



Igreja Evangélica 
Reformada do 
Cantão de Vaud

Chemin des Cèdres 7 
1004 Lausanne

T 021 331 21 61 
info@eerv.ch

www.eerv.ch

Igreja Católica  
do Cantão  
de Vaud

Chemin des Mouettes 4  
1007 Lausanne

T 021 613 23 13 
fedec@cath-vd.ch

www.cath-vd.ch

Comunidade 
Israelita de 
Lausanne e do 
Cantão de Vaud

Avenue Georgette 3 
1001 Lausanne

T 021 341 72 40 
secretaire.general@cilv.ch

www.cilv.ch




