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Lisboa, 20 de julho de 2018 
 
Cara(o)s amiga(o)s 
 

O Secretariado Nacional das Comunicações Sociais está a organizar as jornadas de 
comunicação que fazem parte da nossa agenda, no final de setembro. Este ano, e na 
sequência das últimas edições, o nosso encontro terá uma dimensão muito prática, desta 
vez em torno do marketing digital e da construção de ferramentas para comunicar no 
ambiente digital, nomeadamente no domínio das aplicações. 

Temos também uma novidade: vamos realizar as Jornadas Nacionais de 
Comunicações Sociais em conjunto com as III Jornadas de Comunicação Digital, 
promovidas pela Rede Mundial de Oração do Papa, confiada à Companhia de Jesus, que 
coordena projetos como “O vídeo do Papa” e o Click to Pray”, entre outros. De facto, 
verificamos que existiam pontos comuns nas duas jornadas, tanto nos temas abordados, 
como nos públicos a que se dirigem. Assim juntamos recursos e saberes para tornar estes 
dias de encontro e formação ainda mais interessantes para todos os participantes. 

“APPlica-te” é o tema motivador das jornadas deste ano! Vamos promover 
diversos workshops sobre conteúdos digitais, a partilha desses conteúdos e as formas de 
os tornar relevantes, entre muitas mensagens que circulam nas redes e o mundo das 
aplicações móveis. Acreditamos que este é um tema cada vez mais urgente, para as 
estruturas eclesiais e para todos os comunicadores, em especial no modo de comunicar 
dos jovens. 

Assim, convido-o a reservar os dias 27 e 28 de setembro para participar nestas 
jornadas. Divulgamos o programa preliminar para este encontro e, mal nos cheguem as 
confirmações dos formadores/conferencistas, enviaremos o programa definitivo, que 
entretanto vai ser divulgado também em www.ecclesia.pt/jornadas2018, onde pode 
fazer desde já a sua inscrição. 

 
 Com votos de bom descanso nestes dias de verão, expresso a minha gratidão por 
todo o trabalho desenvolvido no âmbito da comunicação. 
 
 

Dom João Lavrador 
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