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Plano de Contingência da Primeira Igreja Baptista do Porto 
 

Atividade Estado Medidas Condições e Responsabilidades 

Geral Ativo  Medição de temperatura, higienização 
das mãos e dos sapatos à entrada do 
edifício; 

 Uso obrigatório de máscara oferecida 
pela igreja; 

 Respeitar as regras de distanciamento 
(1,5 a 2 metros); 

 Evitar o uso das casas de banho e, caso 
sejam usadas, proceder à sua 
higienização e limpeza após cada 
utilização; 

 Aconselhamos fortemente a que as 
pessoas pertencentes aos grupos de risco 
(maiores de 65 anos, imunossuprimidos, 
etc.) e crianças abaixo dos 2 anos (que 
não podem usar máscara) permaneçam 
em casa. 

 Aqueles que estiveram no estrangeiro ou 
em contacto direto com pessoas que 
estiveram há menos de 15 dias no 
estrangeiro também devem permanecer 
em casa. 

Gestão de espaços: 

 Haverá uma sala isolada 
(espaço delimitado na sala 
social) para caso alguém se 
sinta mal durante alguma 
atividade; 

 Indicação no chão com os 
sentidos de circulação dentro 
do edifício; 

 Cartazes de orientações 
espalhados nos espaços; 

 As janelas e portas ficam 
abertas para melhor 
arejamento do salão e para 
evitar o contacto com 
puxadores e maçanetas. 

Culto Matinal Ativo Horários: 

 Culto Dominical das 10h30 às 11h30 
 

Para aqueles que ainda não poderão 
ir aos cultos, a mensagem do culto da 
manhã será disponibilizada no 
YouTube às 19h00. 

 Entrada apenas pelo portão principal da 
rotunda; 

 Saída apenas pelas portas da rua lateral; 

 Não haverá os cumprimentos à saída 
nem à entrada do culto, assim como não 
é permitido aglomerados de pessoas nos 
corredores e salas do edifício. 

 Na rua, as pessoas que saírem do culto 
não devem aglomerar-se, respeitando 
sempre o distanciamento e o número 
máximo estabelecido de pessoas por 
grupo. 

 
Ofertas: 

 Aconselhamos que optem sempre 
que possível por fazer a entrega de 
dízimos e ofertas através de 
transferência bancária. O eventual 

Comissão de Receção e Portaria: 

 Controlar as entradas e 
assegurar o respeito das 
regras de distanciamento e 
higienização; 

 Fazer o registo de presentes e 
recolher (ou confirmar) o 
nome e contacto das pessoas 
que entram no templo. 

 Medir temperatura à entrada 
 
Grupo de Louvor: 

 A partir das 09h00 (hora do 
ensaio) a entrada deve ser 
feita pelo portão principal e o 
grupo de louvor também 
deve cumprir as regras de 
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manuseamento de dinheiro deverá 
ser feito com os cuidados 
acrescidos (máscaras, luvas, etc.). 

higienização e 
distanciamento. 

 Os instrumentistas ficam 
sempre no mesmo lugar, 
junto aos instrumentos. 

Entrada: 

 Fila para uma entrada pausada por 
agregado familiar, respeitando as 
distâncias de 1,5 a 2 metros e as 
indicações da receção; 

 Higienização das mãos com álcool-
gel, desinfeção dos sapatos com 
desinfetante próprio, medição da 
temperatura e uso de máscara 
oferecida pela igreja obrigatório 
antes da entrada no templo; 

 Agregados familiares devem sentar-
se juntos. 

Introdutora (Receção): 

 Indicar os lugares de acordo 
com as distâncias corretas e 
com os lugares marcados. 

Pré-inscrição de pessoas que vão assistir ao 
culto (indicação do nº. de pessoas, assim como 
qual o horário que pretende/pelo qual tem 
preferência). As condições e regras sobre 
inscrições encontram-se na introdução da 
própria inscrição. 
A pré-inscrição deve ser feita através do 
formulário http://bit.do/cultospibp ou do 
contacto 964609288. 

Agendamento: 

 Ter em conta a lotação 
máxima (cerca de 35 pessoas 
+ 4/5 membros do grupo de 
louvor e pregador) 

Saída: 

 A saída também deve ser pausada e 
por agregado familiar, conforme as 
indicações da comissão de receção; 

 Os boletins serão entregues à saída, 
apenas aos que não têm acesso aos 
meios eletrónicos (boletim 
eletrónico, website e redes sociais). 

Comissão de Receção: 

 Assegurar que as distâncias 
são respeitadas no ato da 
saída; 

 Distribuir os boletins à saída. 
 
Zeladoria: 

 Após a saída do primeiro 
grupo, a equipa de limpeza e 
zeladoria deve proceder à 
higienização do salão de 
cultos e das casas de banho, 
desinfetar as maçanetas e 
outros espaços comuns. 

 A equipa de limpeza não deve 
ter pessoas que pertencem 
aos grupos de risco. 

Culto 
Vespertino 

Suspenso  Para aqueles que ainda não poderão 
ir aos cultos presenciais, a mensagem 

http://bit.do/cultospibp
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do culto da manhã será 
disponibilizada no YouTube às 19h00. 

Culto de 
Oração e 
Estudo Bíblico 
(Quarta-feira) 

Online O culto de oração e estudo bíblico será 
realizado através da plataforma ZOOM e o link 
de acesso será sempre publicitado nos meios 
de comunicação da igreja. 

Para os que não podem estar 
presentes neste culto, o texto de 
reflexão bíblica e os motivos de 
oração são partilhados às quartas-
feiras à noite, através do Facebook e 
do Instagram da igreja. 

EBD Adultos e 
Casais Jovens 

Online A classe de Adultos e a classe de Casais Jovens 
estão a realizar a sua EBD online, todos os 
domingos, às 18h. Os links estão disponíveis 
no Facebook e na biografia do Instagram da 
igreja. Pode também pedir o link por outros 
meios de contacto (e-mail, website, telefone, 
etc.). 
As classes presenciais serão retomadas 
quando forem estabelecidas medidas 
adequadas para as mesmas. 

 

EBD Jovens e 
Adolescentes 

Online Os adolescentes (13-17 anos) e jovens (18-30 
anos) estão a realizar a sua EBD online às 
19h30, todos os domingos. Peça o link da 
videochamada através dos nossos contactos 
(facebook, Instagram, website ou e-mail).  
As classes presenciais serão retomadas 
quando forem estabelecidas medidas 
adequadas para as mesmas. 

 

EBD Crianças Online e 
Presencial, 
no último 
domingo 
de cada 
mês, às 
11h30 

As professoras de EBD do departamento 
infantil estão a enviar as atividades e os 
materiais para a EBD aos pais e encarregados 
de educação. 
No último domingo de cada mês, haverá a 
EBD presencial para as crianças até os 12 
anos. Para participar também devem fazer a 
inscrição em http://bit.do/cultospibp (esta 
deve ser feita na segunda-feira anterior ao 
domingo em questão). 

Durante a EBD das Crianças 
presencial: 

 Todos devem cumprir as 
regras já descritas em 
"Geral”. 

 As crianças não podem levar 
brinquedos ou comida. 

 Os enc. de educação não 
devem acompanhar / buscar 
as crianças até às suas salas. 
Elas serão sempre 
acompanhadas pelas suas 
professoras de EBD.  

 

Culto Infantil Suspenso As crianças que vierem nos domingos que não 
têm EBD/Atividades para crianças devem 
permanecer com os pais. 

 

Ceia do Senhor Suspenso A Ceia do Senhor será retomada quando 
forem estabelecidas medidas adequadas para 
tal. 

 

http://bit.do/cultospibp
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Outras 
atividades com 
grupos 
grandes (mais 
de 20 pessoas) 

Suspenso As atividades para grandes grupos (Wi-
Friday’s, reuniões de uniões, almoços, etc.) 
serão retomadas quando forem estabelecidas 
medidas adequadas para as mesmas 
(avaliação de caso a caso). 

 

Outras 
atividades com 
grupos 
pequenos (até 
20 pessoas) 

Suspenso Uma vez que as outras atividades são 
consideradas aglomerações. Estas vão 
depender do limite estipulado em cada 
estado (alerta, contingência, calamidade, 
etc.). Sendo assim, estas são avaliadas caso a 
caso e conforme as circunstâncias em vigor. 

  

 
 Última atualização: 15 de janeiro de 2020 


