DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
SISTEMA HOPE CHANNEL PORTUGAL (HOPE TV & RÁDIO RCS)
MINISTÉRIO DAS NECESSIDADES ESPECIAIS
Texto Chave:

O que vos digo em trevas dizei-o em luz; e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados. Mateus
10:27
Visão:

“Devemos empregar todos os meios de comunicação disponíveis para levar luz a todas as pessoas...” Ellen
White, Testemunhos, Vol.XI, p.36

“Descobrir-se-ão novos meios para alcançar corações (...). Alguns métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram usados no passado.” Ellen White, Evangelismo, p. 106
“Deus deseja que sigamos métodos novos, ainda não experimentados” Ellen White, Evangelismo, p.125
“A Verdade triunfará em breve (...) tenham pressa em comunicá-la aos outros.” Ellen White, Testemunhos
Seletos, Vol. 3, p. 353

“Se cada um fosse um missionário vivo, a mensagem para este tempo seria rapidamente proclamada,
em todos os países, a cada povo, a cada nação e a cada língua.” Ellen White, Testemunhos Seletos, Vol.3, p.71
Missão

O Departamento de Comunicação e Assuntos Públicos, integrado na União Portuguesa dos Adventistas
do Sétimo Dia, tem, como instrumentos de trabalho, o Sistema Hope Channel Portugal (rádio, TV & web)
para promover e divulgar todos os assuntos, notícias e mensagem que sejam relevantes, perante os crentes e simpatizantes da Igreja Adventista.
Introdução

Jesus Cristo, quando chamou os doze discípulos e os capacitou para a missão evangélica, deu-lhes uma
dica de como haveriam de chegar aos lugares distantes e a todos aqueles que vivem mergulhados pelo
secularismo. Provavelmente os discípulos não entenderam logo aquele grande desafio, pois o tempo
para se colocar em prática esse desafio ainda não tinha chegado. Jesus disse-lhes: “O que vos digo em
trevas dizei-o em luz; e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados” (Mateus 10:27).
Ao longo destes últimos anos tem sido possível desenvolver outras áreas de ação para além do programa
da Voz da Esperança – com 50 anos de existência, e a programação específica na RTP2, nomeadamente
o programa Caminhos e o programa Fé dos Homens.

Desde 2012, o Departamento de Comunicação tem procurado desenvolver o sistema integrado de comunicação, onde rádio e TV sejam dois órgãos de comunicação à disposição da informação e do evangelismo e ainda a integração de uma escola bíblica online.
O ano de 2014 ficou marcado por dois momentos significativos:
1) o acordo com o Hope Channel Int., que disponibilizou a Portugal a marca Hope Channel Portugal, associada ao projeto de TV;
2) depois de uma curta passagem da Rádio RCS pelos destinos da ASI Portugal, o Departamento
de Comunicação ficou responsável por esta estação de rádio, localizada em Sintra.
Em 2017, após os desígnios da Assembleia de Comunidades, deu-se a junção de todos os organismos
de comunicação, formando assim o sistema Hope Channel Portugal, com 4 áreas de trabalho: Hope TV,
Hope Rádio, Hope Bíblia e Hope Música.
No corrente ano, o esforço desenvolvido pelo Departamento de Comunicação foi no sentido de ter as
condições necessárias para que em 2019 a IASD em Portugal tenha um canal de TV, pela web e por cabo,
a funcionar 24h por dia.
AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2018

Departamento de Comunicação:
1. Visita às Igrejas. Foram visitadas as seguintes igrejas:
•

Casal de Cambra | Alpendurada | Tomar | Elvas | Santa Maria da Feira | Angra do Heroísmo | Vila Real Stº António | Canelas | Moura | Évora | Sertã

2. Programa da Voz da Esperança. (52 programas/ano)
•

Apesar de o Programa da Voz da Esperança a passar apenas na Rádio RCS, consideramos de todo importante continuar a produzir semanalmente este programa que leva
50 anos de existência;

3. Programa “Caminhos” & “Fé dos Homens”. (Participação da IASD na Comissão dos Tempos de
Antena da Televisão e Rádio Públicas)
•

À semelhança de anos anteriores a IASD produziu 6 programas “Caminhos” (25m cada
aos domingos) e 19 programas “A Fé dos Homens” (7’30’’ normalmente às segundasfeiras). Na Rádio Antena 1, repetiu-se quase o mesmo número de programas/ano,
sendo que aos domingos passaram 6 programas de 13m e durante a semana 21 programas de 3m cada.

4. Visita Oficial do Presidente da República Portuguesa. (03 de Março de 2018 – IASD Central de
Lisboa)
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•

O Departamento de Comunicação ofereceu todo o apoio necessário à organização do
evento, através da equipa Hope Media e ainda na constituição do Coro e Solista para o
evento;

5. Participação no GAIN 2018. (23 a 28 de Março de 2018 – Valência)
•

Este é o evento anual apresentado pelo Departamento de Comunicação da EUD onde
procura reunir todas as equipas de comunicação e onde cada país representado apresenta o seu relatório.

6. Participação no Programa Unitalks. (12 e 13 de Outubro de 2018 – IASD Avintes)
•

O Departamento de Comunicação participou na organização deste evento por meio da
equipa Hope Media e participou no programa de Sexta-feira à noite, juntamente com
o Departamento de Educação e Jovens.

HOPE MEDIA / HopeTV:
7. Novo membro para a equipa Hope Media. (01 de Janeiro de 2018)
•

Com o objetivo de crescimento da equipa Hope Media, o Departamento de Comunicação abdicou de 60% do seu orçamento para que fosse possível a entrada de mais um
elemento na equipa Hope Media.

8. Participação na Convenção FE - Federação de Empreendedores S. Paulo – Brasil. (11 a 19 de
Setembro de 2018 – Assinatura do Protocolo com a Rede Novo Tempo)
•

A convite da FE estiveram presentes neste evento o Departamento de Comunicação e o
Presidente da UPASD com a principal responsabilidade de celebrar um protocolo de
entendimento com a Rede Novo Tempo;

•

Numa fase inicial, este protocolo permitirá a utilização da marca “Novo Tempo” e a partilha de conteúdos para preencher a grelha do Canal.

9. Realização de Emissões Especiais pela Hope TV. (No total foram realizados 6 Streamings)
•

Culto Nacional | Semana de Evangelismo GC | Formação com elementos da GC | Assembleia Espiritual na Batalha | Programa Unitalks | Campanha de Pequenos Grupos

10. Reportagens de Atividades. (No total foram realizadas 8 reportagens)
•

Culto Nacional | Visita Oficial do Presidente da República Portuguesa | Conversa com:
Ted Wilson | Concerto Musical em Faro | Distribuição do Livro Missionário | Concerto
Solidário ADRA Voices | Convenção de Educação | Desbravadores em Ação

11. Vídeos produzidos pelo Hope Media. (Colaboração direta com os departamentos e administração)
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•

Boletim Missionário (52 vídeos) | Isso é Mordomia (11 vídeos) | Semana do Discipulado
(10 vídeos) | Colégio de Talentos – Inscrições abertas | Livro Missionário – O Poder da
Esperança | Promo do Livro Missionário para 2019.

HOPE MEDIA / HopeRádioRCS:
12. Literatura distribuída / Novos Interessados / Decisões.
•

A rádio RCS pode distribuir 296 livros e revistas;

•

Dos contactos realizados a Rádio conduziu para as igrejas da região da grande Lisboa
18 pessoas interessadas em conhecer a IASD;

•

No ano 2018 registaram-se, segundo informações recolhidas, 2 decisões por Cristo.

Ministério das Necessidades Especiais:
13. Em junho do corrente ano, por decisão do Conselho Diretor, foi alterado o Ministério dos Surdos
para Ministério das Necessidades Especiais, procurando abranger o maior número de áreas que
necessitam de ajuda especial. Neste momento estamos na fase de construção de uma equipa
de trabalho.
DPO – Encarregado de Dados da UPASD
14. Em conformidade com a decisão do Conselho Diretor o DPO da UPASD, sendo também Diretor
do Departamento de Comunicação, realizou as seguintes ações:
•

Visita por Regiões para prestar Informação e dar Formação aos Obreiros;

•

Visita a algumas igrejas que solicitaram a presença do DPO;

•

Apresentação das normas e meios de implementação nas 116 igrejas e grupos;

•

Criação de todos os emails e senha de acesso solicitados pelas diferentes igrejas;

•

Aconselhamento possível nas diferentes “base de dados” existentes na União; Igrejas
e Instituições agregadas à UPASD;
Ações a Realizar em 2019

Departamento de Comunicação:
1. Visitação às Igrejas. (Programa de Comunicação)
a. Dar resposta a todas as solicitações da Igreja Nacional;
2. Novas Plataformas / Aplicações.
a. Construção de um novo portal para a UPASD semelhante à plataforma da Conferência
Geral;
4

b. Site para a Revista Adventista;
c. Conclusão da App para o Sistema Adventista de Comunicação;
d. App do DOSSIER DE IMAGEM (adaptação dos conteúdos do Dossier de Imagem e Portal
da UPASD; inclusão do Vídeo sobre a História da IASD em Portugal, etc.);
HOPE Media / TV Novo Tempo:
3. Reestruturação do Sistema Adventista de Comunicação. (Hope Channel Portugal)
a. Com o protocolo assinado com a Rede Novo Tempo Brasil e com a mudança do nome
do canal de TV – de Hope Channel para Novo Tempo Portugal – surge a necessidade de
atualizar todo o Sistema Adventista de Comunicação.
4. TV “Novo Tempo Portugal”. (Canal de TV como principal meio de difusão dos conteúdos de vídeo)
a. Inauguração em 2019 do Canal de TV “Novo tempo Portugal” que funcionará nas instalações do Edifício no Sabugo e terá emissões regulares de 24h de programação.
b. Tornar o canal de TV, para além de um canal online, ser um canal por cabo nos 4 operadores nacionais;
c. Criação de uma grelha de programação, sendo que a hora nobre será preenchida com
programação nacional;
i. Para preenchimento da grelha de programação contamos também com conteúdos de todos os 47 canais Hope Channel, utilizando para isso o sistema de
legendagem;
HOPE Media / Rádio RCS:
5. Rádio RCS. (Inauguração / Programação / Desenvolvimento)
a. Inauguração das novas instalações da Rádio RCS no Edifício no Sabugo, tornando assim
possível que toda a equipa do Hope Media esteja reunida no mesmo espaço de comunicação;
b. Inauguração do sistema 2.0 em que as emissões de áudio têm a componente de vídeo;
c. Renovação e aumento da oferta dos conteúdos de Rádio - Programação diária;
d. Renovação do Programa “Voz da Esperança”, através da produção em simultâneo para
áudio e vídeo;
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Ministério das Necessidades Especiais:
6. Criar uma equipa para dar suporte técnico;
a. Visitação às igrejas para levantamento das principais necessidades;
b. Criação de uma programação especifica para as diferentes necessidades especiais;
c. Participação nas atividades e formação que forem desenvolvidas pela EUD

Conclusão:

É chegado o momento de utilizar todos os recursos tecnológicos que Deus tem colocado à nossa disposição para chegar àqueles que, de outra forma, terão dificuldade em ouvir a mensagem de esperança na
breve volta de Jesus.
Este Projeto de Comunicação para Portugal tem apenas um objetivo: anunciar as boas novas em tempo
de luz e por meio de todas as plataformas de comunicação disponíveis e indispensáveis no Sec. XXI.
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