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Assunto: Estado de Emergência
Olá Juventude Adventista,
Considerando a Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2020 que decreta o estado
de emergência, chamamos a vossa atenção para as novas medidas relacionadas com o
estado de emergência, ao mesmo tempo que continuamos a dar ênfase ao
cumprimento do Plano de Contingência JA anteriormente estabelecido.
As orientações apresentadas pelo Departamento, relacionadas com as diversas
atividades JA em tempo de pandemia, continuam válidas existindo, porém, diretrizes
pontuais para os fins-de-semana 14 e 15 e 21 e 22 de Novembro, relacionadas com as
reuniões presenciais e acampamentos ou retiros.
Consulta regularmente o plano de Contingência JA no site da Juventude Adventista,
para que estejas atualizado:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440
Medidas decretadas pelo Governo de Portugal no estado de emergência relacionadas
com as atividades JA:
1| Nos concelhos indicados pelas autoridades, ficam suspensas as reuniões
presenciais nas tardes de Sábado e Domingo, nos fins-de-semana de 14 e 15 e 21 e 22
de novembro, respondendo ao dever de permanência domiciliária (das 13h00 até às
05h00 da manhã).
2| As reuniões presenciais que não puderem ser realizadas nas tardes dos
sábados indicados, poderão ser realizadas no domingo de manhã;
3| As reuniões de domingo de manhã deverão terminar a tempo suficiente para
que todos cheguem às suas casas antes das 13h00, considerando o tempo de percurso
desde a sede de núcleo/igreja aos locais de residência mais longínquos;
4| Até ao dia 23 de Novembro ficam suspensos todos os acampamentos e retiros;
5| O Plano de Contingência JA considera as medidas que são tomadas a todo o
instante pelo Governo de Portugal e pela IASD.
Resumo das orientações:
- As reuniões presenciais nas igrejas ou em espaços autorizados pelas entidades poderão
continuar a ser realizadas, respeitando-se o limite estabelecido pela administração de
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cada espaço assim como o protocolo de segurança (considerando as contingências dos
dois fins-de-semana: 14 e 15 e 21 e 22 de Novembro);
- Sempre que existirem condições, as atividades poderão ser realizadas ao ar livre;
- O cumprimento das regras de higiene, etiqueta respiratória (uso de máscara) e
distanciamento físico deve continuar a ser rigoroso;
- A medição da temperatura deverá acontecer à entrada dos lugares de reunião,
procedendo-se á desinfeção das mãos com álcool-gel;
- Proceder à limpeza e desinfeção dos espaços antes de uma nova utilização;
- No exterior a máscara deve ser sempre utilizada, com a exceção nos momentos de
exercício físico ou em caminhadas quando o distanciamento estabelecido pela DGS,
estiver assegurado.
- Prestar especial cuidado no início e final das cerimónias (investiduras, batismos, etc).
de forma a que sejam evitados ajuntamentos;
- Nas atividades corporativas ou para grupos com maior dimensão do que o pequeno
grupo (ex: investiduras, batismos, cultos, reunião de dirigentes, etc) deverão ser
utilizados espaços devidamente regulamentados pelos delegados de saúde e/ou DGS
(igrejas, auditórios, campos escotistas, parques, etc.). Para outros espaços, terá de ser
feito um pedido de autorização às autoridades locais para a realização desses eventos e
atividades mencionado o número de pessoas que poderá estar no auditório;
- As movimentações na via pública não devem superar os limites estabelecidos pela DGS
(no contexto atual serão 5 elementos, incluindo o dirigente);
Agradecemos a colaboração responsável de todos os núcleos, de forma a que possamos
continuar a realizar as nossas atividades em segurança e dando um testemunho
positivo. Qualquer dúvida, estaremos à vossa disposição.
Oramos por cada um de vós e pelos vossos núcleos, pedindo a Deus que nos continue
a proteger e a dirigir.

Saudação JA!
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