
Na sequência do decretar do estado de Alerta em vigor em Portugal desde 12 de março de 2020, 

em harmonia com o disposto no Comunicado do Conselho de Ministros de 12 de março de 2020 

e com o Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março, e ainda em concordância com as orientações 

emitidas pela Federação Espírita Portuguesa, vem por este meio a Ponte de Luz – ASEC difundir 

o seu Plano de Contingência para a pandemia SARS-CoV-2, assegurando o cumprimento dos 

objetivos associativos estatutariamente definidos. 

 

Ponto 1 

Âmbito 

O presente Plano de Contingência para a epidemia SARS-CoV-2 (adiante designado por Plano) é 

válido para as atividades desenvolvidas pela Ponte de Luz – Associação Sociocultural Espírita de 

Cascais (PL-ASEC). 

 

Ponto 2 

Medidas excecionais 

1. A PL-ASEC implementa, com as adaptações constantes no presente Plano, as seguintes 

medidas excecionais: 

2. São assumidas como referência as medidas de higiene e etiqueta respiratória para 

reduzir a exposição e transmissão da doença recomendadas pela DGS, afixadas à 

entrada das instalações. 

3. Para cumprimento destas medidas são disponibilizados: 

a. Modelo de protocolo de aviso visual e verbal de critérios clínicos, conforme 

Orientação da DGS N.º 006/2020, de 26/02/2020, e cuidados a ter; 

b. Sabão azul e branco para lavagem das mãos à chegada às instalações; 

c. Toalhetes de papel descartáveis no WC em substituição das toalhas de tecido; 

d. Contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico adequado; 

e. Dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica para as mãos junto à 

porta do WC; 

f. Reforço da higienização e limpeza nos revestimentos, equipamentos e 

utensílios, assim como objetos e superfícies mais manuseadas, após cada 

atividade pública. 

4. As medidas excecionais são para cumprimento obrigatório de todos os trabalhadores e 

frequentadores da PL-ASEC. 

 

Ponto 3 

Medidas especiais 

Em complemento às medidas excecionais, a PL-ASEC adota as seguintes medidas especiais: 

1. Reajuste da lotação máxima de frequentadores para cada atividade; 

2. Reajuste da distância mínima entre os frequentadores em cada atividade; 

3. Eliminação imediata de materiais descartáveis após a sua utilização; 

4. Reajuste das atividades, conforme números seguintes. 



Ponto 4 

Classificação das atividades 

Para efeitos do presente Plano de Contingência, as atividades da PL-ASEC são distinguidas em: 

1. Atividades não essenciais não adaptáveis; 

2. Atividades não essenciais adaptáveis; 

3. Atividades essenciais. 

 

 

Ponto 5 

Caracterização das atividades 

1. São consideradas atividades não essenciais não adaptáveis, aquelas que não prestam 

auxílio terapêutico imediato e urgente, e cujos objetivos não são integralmente 

cumpridos à distância. São atividades não essenciais não adaptáveis, as seguintes: 

a. Curso de “Iniciação ao Espiritismo”; 

b. Curso de estudo do “Livro dos Espíritos”; 

c. Curso de estudo do “Evangelho Segundo o Espiritismo”; 

d. Curso de estudo do “Livro dos Médiuns”; 

e. Curso de estudo de “Obras de André Luiz”; 

f. Curso de estudo da “Mediunidade com Jesus”; 

g. Atividade pública “Fórum”; 

h. Atividade pública “Espaço-Criança”; 

i. Atividade pública “Evangelização infantil”. 

2. São consideradas atividades não essenciais adaptáveis, aquelas que não prestam auxílio 

terapêutico imediato e urgente, mas cujos objetivos são integralmente cumpridos, 

ainda que sujeitos a adaptações. São atividades não essenciais adaptáveis, as seguintes: 

a. Atividade pública “Palestras”; 

b. Atividade pública “Conversas com Jesus”;  

c. Atividade pública “Semeando Sorrisos”; 

d. Atividade privada “Ressignificar Emoções”; 

e. Atividade privada “Estudo de desobsessão”. 

3. São consideradas atividades essenciais, aquelas que efetuam a triagem inicial e prestam 

auxílio terapêutico imediato e urgente. São consideradas atividades essenciais:  

a. Atendimento individual; 

b. Atividade pública “Reflexão Ev. Seg. Espiritismo / Apoio Fluidoterapêutico 

individual”; 

c. Atividade privada “Apoio Fluidoterapêutico à distância”; 

d. Atividade privada “Tratamento Fluidoterapêutico individual”; 

e. Atividade privada “Reunião mediúnica de desobsessão”. 

 

 

Ponto 6 

Suspensão, adaptação e manutenção sem alteração das atividades 

As atividades da PL-ASEC são suspensas ou adaptadas, consoante o seguinte critério: 

1. São suspensas todas as atividades não essenciais não adaptáveis; 



2. São adaptadas todas as atividades não essenciais adaptáveis, assim como as atividades 

essenciais, nos seguintes termos: 

a. Atividade pública “Palestras”. É vedado o acesso ao público, passando a ser 

emitida online; 

b. Atividade pública “Conversas com Jesus”. É vedado o acesso ao público, 

passando a ser emitida online, com recurso a redes sociais para interação. 

c. Atividade pública “Semeando Sorrisos”, com acesso limitado a 5 pessoas em 

simultâneo, garantidas as medidas excecionais e especiais do presente Plano; 

d. Atividade privada “Ressignificar Emoções”, com acesso limitado a 10 pessoas, 

garantidas as medidas excecionais e especiais do presente Plano; 

e. Atividade privada “Estudo de desobsessão”, com acesso limitado a 10 pessoas, 

garantidas as medidas excecionais e especiais do presente Plano; 

f. Atividade pública “Reflexão Ev. Seg. Espiritismo / Apoio Fluidoterapêutico 

individual”, com acesso limitado a 20 pessoas, garantidas as medidas 

excecionais e especiais do presente Plano, passando a ser emitida online; 

g. Atendimento individual, garantidas as medidas excecionais e especiais do 

presente Plano; 

h. Atividade privada “Apoio Fluidoterapêutico à distância”, com acesso limitado a 

10 pessoas, garantidas as medidas excecionais e especiais do presente Plano; 

i. Atividade privada “Tratamento Fluidoterapêutico individual”, com acesso 

limitado a 10 pessoas, garantidas as medidas excecionais e especiais do 

presente Plano; 

j. Atividade privada “Reunião mediúnica de desobsessão”, com acesso limitado a 

10 pessoas, garantidas as medidas excecionais e especiais do presente Plano. 

 

 

Ponto 7 

Reforço de irradiação magnética coletiva 

1. Em resposta à mobilização social que fundamenta este Plano, por forma a contrariar os 

efeitos nocivos da pandemia SARS-CoV-2, e tendo presentes as especificidades do serviço 

social que cabe às associações espíritas prestarem, a PL-ASEC implementa ainda, a título 

excecional, a atividade de “Irradiação coletiva de harmonização”. 

2. A “Irradiação coletiva de harmonização” terá início em 15 de março de 2020; 

3. Consiste numa oração diária, às 08h00 e durante 10 minutos; 

4. Tem como objetivo emitir vibrações de fé, esperança e paz pelo planeta; 

5. Propõe-se a incluir a contribuição de todos os trabalhadores, frequentadores e quaisquer 

pessoas que se queiram juntar, imbuídas nestes propósitos. 

 

 

Ponto 8 

Vigência 

O presente Plano entra em vigor em 13 de março de 2020 e vigora até 29 de março de 2020, 

altura em que será reavaliado. 
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Higiene das mãos com água e sabão 

Duração total do procedimento: 20 seg. 
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