
	
																																																																																												NIPCR:	506074064	
_______________________________________________________________________	

___________________________________________________________________________ 
Dário Santos | Presidente                                       
Associação da Juventude Adventista  
Rua	Acácio	Paiva,	nº	35,	1700-004	Lisboa,	PORTUGAL	
http://www.juventudeadventista.pt     	
Tel. (+351) 213 510910, TLMV. (+351) 969 398 412 
E-mail: dario.santos@adventistas.org.pt 

	

 
CIRCULAR JA - I | COVID-2019  
 
  Olá JA, 
 
  Considerando o Plano de Desconfinamento JA, sigla PDJA, serve o presente para deixar 
algumas orientações do Departamento sobre alguns pontos do PDJA e sobre o calendário 
JA.   
  O PDJA é uma ferramenta aberta que procura adequar e atualizar as diretrizes 
provenientes das autoridades e da UPASD. 
  Chamamos a atenção para a necessidade de adaptação deste documento às condições 
que vigoram em cada região. 
 
 Estamos a iniciar o regresso gradual e progressivo a todas as atividades presenciais JA. 
Apelamos por isso à consideração de todos os pontos preconizados, para que esta jornada 
seja realizada em conjunto e de forma responsável. 
 
1 | Ajuntamentos 
 
Constituição das unidades nos acampamentos e reuniões locais:  
  1.1. O número máximo de Desbravadores reunidos em interação de grupo, serão de 20 
elementos, com a exceção da região de Lisboa e Vale do Tejo em que poderão estar no 
momento presente apenas 10 elementos. 
 
 1.2. Para 20 elementos | serão 2 dirigentes no mínimo + 18 desbravadores ou 3 dirigentes 
+ 17 desbravadores e assim sucessivamente. 
 
 1.3. Para 10 elementos | 1 dirigente no mínimo + 9 desbravadores ou 2 dirigentes + 8 
desbravadores e assim sucessivamente. 
 
 1.4. No quadro atual estão proibidos ajuntamentos com mais de 20 pessoas ou 10 
conforme a região (ex: Área Metropolitana de Lisboa), enquanto durar o estado de 
calamidade. 
 
 1.5. Poderão existir várias unidades acampadas desde que seja respeitada a constituição 
de 20 elementos (ou 10 conforme a região). As faixas etárias ou unidades (das faixas 
etárias), deverão possuir programas e operações logísticas separadas e sem interação entre 
os grupos. 
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2 | Acampamentos e acantonamentos nacionais 
 
 No quadro vigente os ACNAC's Logos, Rebentos, Tições, Exploradores, Companheiros 
e Embaixadores, assim como o Acantonamento Impacto e o projeto Abraçar o Mundo, 
planeados para o verão de 2020, estão de momento cancelados, atendendo à atual 
conjuntura de incerteza, provocada pela pandemia COVID-19. 
 
 Se, as restrições forem progressivamente levantadas até ao último trimestre de 2020, 
quiçá possamos retomar ou organizar algum evento a nível regional ou nacional, 
começando sempre pela faixa etária dos Exploradores, Companheiros e Embaixadores. 
 
  2.1. Para não deixar passar os ACNAC’s em branco, nos seguintes sábados de Julho e 
Agosto, teremos uma emissão online (Youtube da Juventude Adventista) em que será 
transmitida a escola sabatina e culto, um programa especial no sábado à tarde, dedicado 
às nossas faixas etárias.  
 
    18 de Julho | ACNAC Rebentos 
    25 de Julho | ACNAC Tições 
    01 de Agosto | ACNAC’s Exploradores; Companheiros e Embaixadores 
 
3 | Investiduras 
 
 3.1. As investiduras continuam provisoriamente suspensas. 
 
 3.2. Os exames de natureza teórica poderão ser realizados sob a supervisão online das 
Comissões Regionais, utilizando-se ferramentas digitais (Quizz, Kahoot ou equiparado) 
para a realização dos exames.  
 
 3.3. A realização de exames deverá acontecer através da solicitação dos núcleos às 
Comissões Regionais utilizando-se os respetivos formulários. 
 
 3.4. Quando for possível a mobilidade inter-igrejas regressaremos aos exames 
presenciais e às avaliações mais técnicas.  
 
4 | Depósito 
 
O Depósito JA, voltará a estar disponível a partir do dia 01 de Julho. 
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5 | Calendário JA 
 
  5.1. Nesta conjuntura de pandemia o Departamento ministrará mais duas especialidades 
extraordinárias, depois das práticas de Biossegurança e Vírus.  
 A primeira será feita por zoom | Língua gestual (21 e 28 de Junho) e a segunda será 
feita por cada núcleo | Fica em casa. Disponibilizaremos em breve informações sobre 
este itinerário. 
 5.2. A EFJA nível I, será em formato online. Terá lugar nos dias 04 e 05 de Julho. Para 
a semana abriremos as inscrições. 
 
 Vamos atualizando as informações através das circulares. 

Obrigado pela compreensão e colaboração de todos! 

"Nada temos a temer quanto ao futuro a não ser que nos esqueçamos da forma como 
Deus nos conduziu no passado!" 

EGW 

 
 
 


