DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS
SISTEMA NOVO TEMPO PORTUGAL

Texto Chave:
“Mas eu confio em ti, ó SENHOR; e digo: Tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas
Tuas mãos...” Salmo 31:14,15
Propósito:
Contribuir para a correta utilização da imagem e recursos da IASD, entre os crentes e a
sociedade, e desenvolver corretamente as ferramentas do Sistema de Comunicação
Adventista “Novo Tempo Portugal”.
Missão:
Promover e divulgar conteúdos, assuntos e notícias que sejam relevantes para a
comunidade adventista e para a sociedade, através dos canais disponíveis,
nomeadamente: Portal da UPASD; Redes Sociais (Facebook, Instagram, Youtube);
Newsletter, Canal de TV; Rádio e Revista Adventista.
Introdução:
A mensuração das atividades de comunicação é fundamental, pois por meio dela é
possível mostrar os resultados das ações realizadas pelo Departamento de
Comunicação.
Dessa forma o presente relatório foi elaborado a partir do Plano de Ação da UPASD e
as diferentes atividades praticadas até outubro de 2019.
AÇÕES DESENVOLVIDAS EM 2019
Departamento de Comunicação
Participação no GAIN 2019:
GAIN – “Global Adventist Internet Network”, realizado na Jordânia, numa parceria
entre o Dep. Comunicação da Conferência Geral (CG) e a ADRA Internacional. Neste
encontro foram apresentadas as diferentes ferramentas de comunicação, os relatórios
de comunicação das diferentes divisões bem como a obra social da IASD a nível
mundial.
Visitação às Igrejas:
De acordo com o Plano de Visitação aprovado pelo Conselho Diretor, foram
realizadas as seguintes visitas com o programa de comunicação: Ermesinde |
Matosinhos | Gândara dos Olivais | Vila Nova Monsarros | Portimão Leste | Vila Nova
Gaia | Pombal | Guimarães | Atalaia do Campo | Barreiro | Alpendurada | Almada.
Reportagens de Atividades:
Como forma de dar relevância às diferentes atividades inscritas no Plano de Ação
Consolidado, o Dep. Comunicação realizou as seguintes reportagens: Enc. Nacional de

Profissionais de Saúde | Cerimónia de Organização da Igreja de Guimarães | Jovens por
Jesus 2019 | ACNAC Tições | ACNAC Famílias | Convenção de Docentes | A Dignidade
no Fim da Vida | ADRA Voices – Moura;
Unitalks:
Em parceira com o Dep. de Educação, a Novo Tempo Portugal (NTP) teve a
responsabilidade da transmissão online do evento. O Dep. de Comunicação também
participou com a apresentação de uma mensagem espiritual;
Camporee Internacional:
A convite do Dep. JA e da EUD, a Novo Tempo Portugal esteve presente, realizando
diariamente a transmissão online, tendo o Dep. de Comunicação dado colaboração na
área das relações públicas;
Sistema de Comunicação Novo Tempo Portugal (NTP)
Alteração da Nomenclatura:
Para uma coordenação mais eficaz de todo o sistema de comunicação foi tomado
um voto para a alteração da nomenclatura do sistema de comunicação. Deixou de ser
chamado “Hope Channel Portugal” e passou a ser “Novo Tempo Portugal”, em virtude
de:
® Existência de um protocolo de entendimento estabelecido com a Rede Novo
Tempo em S. Paulo, Brasil, em setembro de 2018;
® Possibilidade de se integrar gratuitamente na grelha de programação todos
os programas provenientes da Rede Novo Tempo, para TV e Rádio, que a
Comissão editorial considerar pertinentes;
® Marca “Novo Tempo Portugal” ter bastante aceitação entre os crentes
adventistas e ser de fácil assimilação entre todos;
Convenção ASI Europa:
Realizou-se no mês de abril, na cidade de Paris - França, a Convenção bienal da ASI
Europa. O Sistema Novo tempo Portugal apresentou a sua candidatura aos fundos da
ASI Europa, tendo recebido uma oferta especial para custear a aquisição de
equipamento;
Projeto TV online:
Foram feitos vários esforços de sensibilização junto de diferentes doadores para se
alcançar a verba necessária e indispensável à aquisição do equipamento técnico e de
automação para a construção de uma TV. Pela graça de Deus esta etapa foi concluída
com êxito, tendo o sistema NTP recebido financiamento dos seguintes doadores:
® EUD;
® Doadores que fizeram chegar a sua oferta via Conferência Geral;
® Doadores individuais, sobretudo empreendedores do Brasil,
Hoje o Sistema NTP reúne todo o equipamento necessário e imprescindível para
cumprir um dos objetivos propostos pela igreja nacional em 2017 – a existência de
uma TV (online) e futuramente uma TV (por cabo);

Infraestruturas “Novo Tempo Portugal”:
Durante o 1º semestre de 2019 foram realizadas obras de reabilitação e
implementação no edifício no Sabugo, por forma a criar condições de trabalho para a
instalação da equipa de produção; a criação de um Master Control Room e Audio
Control Room para TV, e ainda trazer a Rádio RCS para o mesmo edifício.
® A inauguração das infraestruturas aconteceu a 29 de junho de 2019, sendo
que as obras foram parcialmente concluídas;
Durante o período, que vai desde a inauguração até à data da elaboração deste
relatório, o Diretor de Comunicação fez várias chamadas de atenção à administração e
a imobiliária para a necessidade de as obras terminarem rapidamente - o que tal não
aconteceu -, não sendo assim possível dar-se o passo seguinte, ou seja, a montagem de
todo o equipamento técnico;
Meetings Hope Channel Int:
Aquando do GAIN na Jordânia, realizou-se as Reuniões de trabalho “Hope Channel
Internacional”, onde a NTP esteve representada pelo seu diretor, tendo apresentando
um relatório onde o foco incidiu na abertura de um canal de TV online;
Rádio RCS:
A Rádio RCS é a estação FM da responsabilidade da IASD, situada no Conselho de
Sintra e que serve a Área Metropolitana de Lisboa. Na estrutura do Sistema NTP, a rádio
é parceira por excelência, uma vez que a sua programação é 100% cristã. Neste
sentido foram alcançados os seguintes resultados:
® Adquisição de um novo sistema de automação que permitirá à Rádio RCS
estar na linha da frente e ter condições de servir convenientemente o seu
Público-alvo. Para que tal acontecesse foi necessária a colaboração
financeira da AWR – Adventist World Radio, que permitiu a remodelação
de todo o material técnico necessário;
® Nas infraestruturas da NTP no Sabugo estão a ser criados dois novos
estúdios de áudio, bem como áreas de trabalho para a equipa de locução e
técnica;
Desde o período que vai da inauguração parcial das infraestruturas até à data em
que este relatório foi escrito, o Diretor de Comunicação fez várias chamadas de
atenção à administração e à imobiliária para a necessidade de as obras terminarem
rapidamente, visto que o equipamento existente na rádio está completamente obsoleto
e sem nenhuma garantia de continuidade. Tal não aconteceu, não sendo assim possível
dar-se o passo seguinte, ou seja, a montagem de todo o equipamento técnico e a
operacionalidade da RCS no edifício do Sabugo;
Programação Rádio RCS:
Como ano de grande espectativa para mudança de instalações da rádio, a
atualização da programação diária e semanal foi sendo subestimada. Por esse facto e
pelo tempo de espera para instalação, fomos obrigados a implementar algumas
pequenas reformas, nomeadamente a introdução de um dos programas que melhor
resultados proporcionou - o programa “História do Cristianismo”, com ofertas semanais

do Livro “O Grande Conflito”. Neste momento estão a ser entregues 10 a 12 livros por
semana;
NT BÍBLIA:
Este é um canal por excelência dentro da estrutura do sistema NTP que funciona
em parceria direta com a Área de Evangelismo. Pretende-se que o mesmo seja forte e
dinâmico e que apresente soluções de estudo e aprendizagem para que o Público-alvo
da TV e Rádio, assim como todos os interessados que surjam das várias iniciativas de
evangelismo. Até ao presente foram finalizados 2 cursos:
® “A Bíblia Responde” e “Deus revela o seu Amor”, em que a dinâmica de
estudo permite que cada pessoa conclua a sua própria formação;
® Em cada lição existe um espaço para o formando entrar em contacto com a
NTP, através de uma destas possibilidades: sugestão de oferta | pedido de
oração | acompanhamento espiritual | esclarecimento de dúvidas | interesse
em visitar ou conhecer a IASD mais próxima da residência;
® Na recolha e processamento de dados, a NTP procura respeitar as normas
de segurança em conformidade com as leis da proteção de dados;
NT Música:
Em parceria com a AWR, a rádio RCS registou em estúdio 30 músicas, na sua
maioria de autores portugueses, e produziu 3 CDs com o nome “Hope Voices1,2,3”.
Ao longo do ano foram marcados, pelo menos 4 concertos nas quatro regiões do
país, mas, por motivos alheios à nossa vontade, só foi possível realizar um concerto na
região centro, em abril, na cidade de Pombal.
Sendo este um excelente produto musical é intenção da rádio continuar a promover
a boa música que pode ser produzida no nosso país.
NT Contactos de Interessados:
Ao longo do ano o número de contactos de pessoas interessadas em materiais ou
no conhecimento da mensagem, surgiu sobretudo pela Rádio RCS e pelos programas
da RTP2 e Antena 1.
As campanhas de evangelismo: “Encontros com a Vida” e “Paradigmas” foram
conteúdos que proporcionaram uma boa perspetiva de contactos no futuro:
® Série de Conferências “Paradigmas” com Pedro Esteves:
o Tráfego:
§ 25% das pessoas enviados pelos vídeos sugeridos do Youtube
§ 19,5% de acessos externos
• 18,2% vieram do WhatsApp
• 17,2% do site paradigmas.pt
• 17% do Facebook (links que as pessoas publicaram
para os nossos conteúdos do Youtube, no Facebook)
• 7.7% vieram do Facebook Messenger.
§ 19% recursos de navegação (subscrição no Youtube, etc.)
§ 16% pesquisa do Youtube
o Percentagem de visualizações por idade
§ 18-24: 7,9%
§ 25-34: 15,9%
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§ 35-44: 23%
§ 45-54: 18,8%
§ 55-64: 17,8%
§ 65+: 16,7%
Percentagem de visualizações por sexo:
§ Feminino: 63% | Masculino: 37%
Percentagem de visualizações por estado de subscrição no Youtube:
§ Inscritos: 35,1% | Não inscritos: 64,9%
Partilhas iniciadas no Youtube pelos utilizadores para outras
plataformas:
§ Das 849 registadas:
§ 35,5% WhatsApp | 28,5% Facebook | 13,1% Facebook
Messenger
Acumulados entre os dias 19 a 26 de outubro:
§ 132 000 impressões (vezes em que algum dos nossos
conteúdos apareceu no feed do Youtube de alguém);
§ 16 800 visualizações | 6 000 espetadores únicos
46 000 minutos visualizados
3100 visualizações de pelo menos 1 minuto
4100 interações (Publicações, partilhas)

NT Equipa de Produção:
A equipa de produção de vídeo, desde a sua existência, tem servido a IASD, de
acordo com as possibilidades e os recursos existentes. Durante este ano foram
produzidos os seguintes conteúdos.
• Programas gravados em estúdio (3): Escola Bíblica | Famílias Felizes | Pensar
Faz Bem
• Streaming de eventos (11): Campanha de Evangelismo “Encontro com a Vida”
| Sermão Nacional | 1º Congresso das Comunidades Adventistas Africanas
em Portugal | Formação do Programa SAL | Programa Unitalks | |
Inauguração da Novo Tempo Portugal | Camporee Internacional | IDE (1&2)
| XI Convenção da ASI Portugal | Campanha de Evangelismo “Paradigmas”.
• Edição de vídeo (11): Boletim Missionário (inclui locução) | Videoclip “Not
Alone” para a EUD | Vídeo de divulgação do PA_UPASD 2019 | Vídeo
promocional do Livro Missionário 2019 | Vídeo sobre a História da
Comunicação em Portugal para Programa da FE Brasil | Vídeo de divulgação
da Cerimónia de Inauguração das Novas Instalações da NOVO TEMPO
PORTUGAL | Vídeo “História da Comunicação Adventista em Portugal” |
Reedição do Vídeo “História da Igreja Adventista em Portugal” | Vídeo de
abertura da Cerimónia de Inauguração das Novas Instalações da NOVO
TEMPO PORTUGAL | Vídeo de encerramento da Cerimónia de Inauguração
das Novas Instalações da NOVO TEMPO PORTUGAL | Relatório do
Presidente da UPASD para Conselho EUD.

AÇÕES A REALIZAR EM 2020
Departamento de Comunicação:
Visitação às Igrejas:
O Diretor de Comunicação seguirá o calendário de visitação em conformidade
com o voto a ser tomado pelo Conselho Diretor;
Encontro Interdepartamental:
Pretende-se com este encontro reunir vários departamentos para a realização de
formação à IASD Nacional nas ferramentas digitais. No caso do Dep. de Comunicação
teremos a preocupação de reunir todos os responsáveis para atualização de informação
e formação;
Serviço de Reportagem:
O Departamento de Comunicação continuará a providenciar esforços para a
captação de imagens que reportem as várias atividades do PA2020, bem como outras
atividades relevantes a nível regional e local;
Aplicações móveis.
Serão desenvolvidas três novas aplicações para aparelhos móveis:
i. App – Novo Tempo Portugal
ii. App – Disser de Imagem
iii. App – Igreja Virtual
Programa Caminhos & Fé dos Homens – RTP2.
Seguindo o protocolo estabelecido com os tempos de emissão das confissões
religiosas na RTP2 e Antena 1, procuraremos dar resposta com conteúdos que mostrem
a realidade da igreja nas diferentes atividades.
Em 2020, utilizando os seis programas “Caminhos”, aos domingos na RTP2,
procuraremos apresentar alguns dos “Paradigmas” da serie de conferências públicas.
Sistema Novo Tempo Portugal:
O próximo ano será um tempo para estabelecer, iniciar, desenvolver e solidificar o
projeto de comunicação Novo Tempo Portugal.
Neste sentido, assim que estejam finalizadas as obras circunscritas ao espaço Novo
Tempo Portugal, procuraremos seguir a seguinte ordem de trabalhos:
TV Novo Tempo (online).
® Instalação de todo o equipamento adquirido para rádio & TV;
® Formação das equipas para uma utilização correta de todo o equipamento;
® Captação e tratamento de todos os conteúdos que sejam requeridos no
exterior (Novo tempo Brasil | Hope Channel Int | Amazing Facts...);
® Divulgação e publicidade da data de lançamento do canal NTP online;
® Lançamento oficial do canal de TV NTP com a presença de alguns
parceiros, nomeadamente o Dep. Comunicação da CG; Dep. Comunicação
da EUD; Hope Channel Int. e Rede Novo Tempo Brasil;

Grelha de Programação NTP.
Enquanto decorrerem os trabalhos de finalização da obra e seguidamente a
respetiva instalação do equipamento, a Comissão de Estratégia e Editorial do Sistema de
Comunicação terá reuniões regulares para a composição da Grelha de Programação,
tendo em conta que a criação de conteúdos em português estará dependente de:
a) Reformulação e adaptação do espaço atual para a multimédia, situado no
último piso do edifício do Sabugo;
b) Criação de estúdios (último piso), de acordo com as necessidades dos
programas propostos pelos Departamentos, Serviços, Instituições, Projetos,
Associações, outros...
c) Aquisição de todo o equipamento necessário para a montagem dos estúdios
(último piso), em função das necessidades de cada programa;
Rádio RCS - Mudança de Estúdios.
É nossa intenção proceder à passagem integral da Rádio RCS para o edifício do
Sabugo e utilizar todo o equipamento adquirido;
® Reformular todos os conteúdos da grelha de programação;
® Estão previstos novos programas com a participação especial dos seguintes
departamentos e projetos: Lar & Família / Mulher & Criança / Mordomia /
Evangelismo /Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos / Rede Newstart;
® Continuar a promover a captação e masterização de música cristã, que sirva
as necessidades da rádio/sistema NTP e, ao mesmo tempo, seja uma forma
de evangelismo pela música;
BÍBLIA / CONTACTOS.
É nosso interesse continuar a dar seguimento a este canal pois o objetivo principal é
que todo o evangelismo pela comunicação (rádio e TV), seja canalisado para o estudo
da Palavra de Deus.
® Em parceria com a Área de Evangelismo far-se-á um esforço para se obter
mais cursos online produzidos em Portugal e outros adaptados à realidade
nacional;
Próxima Sessão da Conferência Geral:
Em conformidade com o voto tomado em Conselho Diretor a equipa de produção
estará presente na próxima Sessão da Conferência Geral para produzir conteúdos e
informações sobre os trabalhos a decorrer em Indianápolis, EUA;
CONCLUSÃO:
O Departamento de Comunicação procurará servir com determinação a União,
nas suas diferentes áreas de ação: IASD Nacional, instituições, serviços e projetos.
Integrado no Plano Estratégico do quinquénio, será nosso objetivo alcançar as
metas propostas para 2020, e permitir que as ferramentas de comunicação permitam
ajudar a que cada membro seja um discípulo 3D.

