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Resumo:
Garantir que os paridos políticos recebam uma cobertura compreensível 
favorável por parte dos media é uma actividade a tempo inteiro que 
se estende para além dos períodos de campanha eleitoral. Na era da 
campanha permanente as conferências anuais de Outono nos principais 
partidos políticos britânicos representam uma oportunidade de obter 
visibilidade. A cobertura intensiva destes eventos pelos media fornece 
aos partidos uma plataforma para “venderem” a sua imagem e ideias a 
uma audiência de dimensão nacional, mas representam também um risco 
considerável. Para garantir que esta oportunidade de publicitação não é 
desperdiçada, a direcção dos partidos com a ajuda dos especia listas em 
comunicação estratégica trabalham as conferências de modo a implementar 
estratégias de gestão estratégica de comunicação com os media. Este artigo 
examina o modo como os partidos adaptam as confe rências para vender a 
sua imagem e as suas políticas. O texto revela quais as técnicas de relações 
públicas utilizadas para assegurar que os partidos recebem uma cobertura 
noticiosa positiva e minimizar qualquer acontecimento potencialmente 
perigoso. O artigo termina com um balanço do impacto potencial desta 
lógica de mercado no futuro das conferências partidárias.
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Introdução

No Reino Unido, bem como nos EUA, a campanha política feita pelos partidos 
deixou há muito de se confinar aos períodos eleitorais, sendo uma característica 
quase permanente da vida política. Esta “campanha permanente” (Blumenthal, 
1982) é especialmente orientada para os media. Os media noticiosos são um 
veículo muito importante através do qual os políticos procuram alcançar o 
público diariamente. Entre eleições, partidos e actores políticos envolvem-se 
numa luta quase permanente para garantir que os seus pontos de vista e não os 
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seus rivais, dominem a agenda noticiosa e sejam capazes de moldar a opinião 
pública. Esta batalha mobiliza as equipas de campanha umas contra as outras 
na tentativa de garantir uma melhor cobertura, e tem levado a um acumular 
cada vez maior de recursos por partes do principais partidos, destinados a 
actividades de promoção. E nota-se, de facto, uma escalada já muito bem 
documentada no número de especialistas de media e marketing com cargos 
partidários (Farrel and Webb, 1999; Kavanagh, 1995; Scammel, 1995; Shaw, 1994; 
Wring, 1996; Sussman, 2005). Os profissionais de comunicação são hoje um 
tipo de quadro essencial nas sedes dos partidos. Este profissionais têm vindo a 
tornar o marketing e as relações públicas numa arma fundamental para alcançar 
os objectivos de exposição pública dos partidos. E são muito trabalhadas as 
estratégias para garantir o domínio da agenda e impedir as tentativas rivais de 
assalto à agenda noticiosa (Blumler, 1990; Blumbler e Gurevitch, 1995; Jones, 
1995, 1997). Além disso, os profissionais de comunicação têm levado a que 
os líderes dos partidos políticos depositem cada vez maior importância na 
aplicação da disciplina partidária aos seus militantes e nas tentativas de evitar 
a publicidade negativa, que pode danificar a imagem das forças políticas e o 
seu capital eleitoral (Blumler, et al., 1996; Rosembaum, 1997: Seyd, 1999).

Para cada um dos três maiores partidos, a conferência anual de Outono 
representa uma oportunidade única de ganhar uma visibilidade de dimensão 
nacional. Esta é a única altura do ano em que os partidos recebem uma cobertura 
exclusiva por parte dos media. Em cada conferência, o único foco de atenção 
dos media nacionais destina-se ao partido que organiza a conferência; os 
outros partidos são relegados para as notícias à margem. Enquanto a interacção 
entre partidos políticos e profissionais dos media é muitas vezes intensa 
durante a totalidade de cada conferência, a competição entre os partidos baixa 
significativamente ou quase deixa de existir quando comparada cm qualquer 
outro período.

Com os partidos rivais relegados para as notícias à margem, a presença 
maciça dos media nas conferências proporciona aos partidos uma oportunidade 
para vender a sua agenda política e projectos com uma imagem positiva a uma 
audiência nacional de milhões de pessoas fora da sala de conferências, e desta 
vez sem as críticas dirigidas pelos seus oponentes políticos. Na era da campanha 
permanente, os partidos foram já muito longe na actividade de explorara estas 
oportunidades. Os objectivos pretendidos nunca são tidos como garantidos, pelo 
que envolvem um grande volume de planeamento e alocação de recursos. 

A transformação na apresentação das conferências de Outono tem vindo a 
ser extensivamente documentada (Blumler et al., 1996; Bruce, 1992; Cockerell, 
1989; Gould, 1999; Jones, 1995, 1997 e 1999; Kavanagh, 1996; McNair, 1995; 
Rosenbaum, 1997; Tebbit, 1988; Thomas, 1989; Scammel, 1995; Shaw, 1994).1
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Não tem, contudo, havido um exame sistemático de como os partidos políticos 
britânicos têm vindo a utilizar o potencial publicitário das suas conferências. 
Este artigo baseia-se numa pesquisa levada a cabo nas conferências anuais dos 
três maiores partidos britânicos (Stanyer, 2001). Detém-se na forma como as 
conferências são desenhadas para vender as ideias e a imagem dos partidos aos 
media. O artigo identifica em primeiro lugar a imagem das elites partidárias 
que organizam as conferências. Examina as estratégias e técnicas utilizadas para 
usar a presença mediática de modo a gerir a agenda e horários das conferências. 
Depois, foca a sua atenção na forma como os partidos melhoram a apresentação 
final das suas políticas através da construção de cenários. Finalmente, o artigo tem 
em consideração as consequências da difusão destas estratégias de promoção 
e controlo sobre a função tradicional das conferências.

A grelha de planeamento

As conferências sempre exigiram um grande volume de planeamento (ver por 
exemplo Minkin, 1978); contudo esta actividade tem vindo a focar-se essencial-
mente na forma como as conferências vão passar nos media. Um dos principais 
objectivos de planear é garantir que cada conferência fornece o máximo de 
cobertura positiva ao partido e às suas políticas (Stanyer, 2001). Por forma a 
garantir que este plano resulta todos e cada um dos aspectos da conferência 
são observados ao milímetro. O planeamento é um processo contínuo que 
dura todo o ano, em que nada é deixado ao acaso, com os seus responsáveis a 
tomarem nota de cada falha e defeito descobertos e a procurarem melhorar a 
visibilidade pública que irá ser prestada em cada ano às conferências.

Há um esforço concertado e coordenado a nível central por parte de cada 
líder partidário na actividade de galvanizar os diferentes actores e grupos 
organi zativos que procuram alcançar estes objectivos de promoção. Cada esforço 
partidário de promoção é coordenado por pelo menos um membro do núcleo 
interno da liderança, geralmente um actor partidário maduro que faz a ligação 
entre os vários grupos de trabalho e os responsáveis de topo. Em cada partido, 
este actor toma decisões em nome do líder e reporta a este sempre que há 
questões importantes a tratar; ele ou ela desempenha um papal de elo forte 
de ligação entre o líder e o resto da máquina partidária através do processo 
de planeamento.

Os diferentes actores políticos são colocados em diferente tarefas organiza-
tivas, incluindo: o planeamento da agenda e horários da conferência, o desenvol-
vimento e implementação de estratégias de relações públicas e design da sala 
de conferência principal, bem como de todo cenário em geral. matérias de 
organização e logística são da responsabilidade dos gestores profissionais em 
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cada sede partidária. As decisões sobre a agenda e os horários são tomadas 
por uma série de grupos de trabalho específicos. Estes comités fazem ainda a 
recolha e selecção das moções que irão a debate. 

A importância da gestão noticiosa das conferências têm vindo a crescer 
dramaticamente para os partidos Trabalhista e Conservador desde os anos 80 
até hoje (Rosenbaum, 1997; Scammel 1995; Wintour, 1990). A responsabilidade 
de planear a ofensiva noticiosa ao nível da gestão de comunicação fica a cargo 
dos departamentos de comunicação e de alguns especialistas de media. Em cada 
partido, os actores são “sensibilizados” para a presença mediática, e preocupam- 
-se muito menos com a organização interna do partido ou a manutenção corrente 
das conferências – desde que estas áreas não ameacem o impacto noticioso das 
conferências. As equipas efectuam um planeamento promocional muito antes 
da conferência; tirando partido da presença dos órgãos de comunicação social;  
criando oportunidades de visibilidade positiva e planeando por antecipação 
eventuais riscos potenciais e métodos para os combater. Os partidos confiam ainda 
nas competências de especialistas dentro e fora do partido para garantir o sucesso de 
algumas tarefas-chave, como o design do cenário principal das conferências.

Os diferentes grupos de trabalho e departamentos de topo trabalham em 
conjunto, construindo planos numa perspectiva de interligação e interagem 
no processo de planeamento. Esta rede de actores trabalha para minimizar 
qualquer distracção ou publicidade negativa que possa surgir e ao mesmo 
tempo maximizar o nível de publicidade/visibilidade das mensagens 
partidárias programadas. Isto consegue-se através da utilização dos horários 
das conferências e da agenda, com a aplicação sistemática de técnicas de relações 
públicas que adaptam a actividade de comunicação dos partidos a uma “lógica 
mediática” (Altheide e Snow, 1979) uma lógica de valores-notícia, horas de 
fecho, comunicados de imprensa e oportunidades fotográficas. 

A “mania do controlo” nas conferências

Há vários eventos que têm potencial para distrair a atenção dos media noticio-
sos da promoção planeada das políticas partidárias. Estes têm origem dentro 
e fora do programa principal da conferência – conflitos públicos entre actores 
políticos, gaffes cometidas por líderes partidários, ataques à política partidária da 
parte de delegados à conferência e actores dissidentes do partido, como alguns 
sindicatos das conferências trabalhistas, ou ainda antigos ministros rancorosos. 
Quando a liderança e os seus “spin doctors” olham para os eventos como uma 
fonte de publicidade negativa, notam que os media os consideram especialmente 
noticiáveis. O medo do “olhar ciclópico” dos jornalistas está profundamente 
enraizado nos principais partidos britânicos. No governo trabalhista há uma 
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atitude de constante apreensão sobre a possibilidade das dissidências atrariam 
uma cobertura mediática sensacionalista e destrutiva como a que atingiu o 
partido nos anos 70 e início dos 80 (Gould, 1999; Kavanagh, 1996; Seyd, 1999; 
Shaw, 1994). 

De resto, como narra um recente documento oficial do partido: “Quanto mais 
controversos ou significantes… mais atraem a cobertura sensacionalista da 
imprensa [e da televisão]. Confrontos de arena e conflitos que provoquem 
divisões captam a atenção mais que qualquer outro, independentemente do seu 
real significado; e o alegado poder e influência de pessoas-chave, sindicatos ou 
grupos é enfatizado” (Partido Trabalhista, 1997, p. 14). O medo da cobertura, 
mediática das conferências ser dominada por debates assentes em conflitos 
internos e com danos colaterais tem levado os organizadores das conferências 
a exercer uma maior controlo sobre a construção da agenda e horários das 
mesmas. Apesar de a natureza das conferências dos três maiores partidos 
britânicos ser diferente, a manipulação dos horários e da agenda está bem 
documentada em relação a todos eles (Ball, 1996; Kavanagh, 1996; Kelly, 1989; 
Minkin, 1978; Stanyer, 2001). 

Uma das principais fontes de risco são as moções submetidas directamente 
a debate por membros do partido. Estas têm por vezes a tendência para causar 
embaraços à liderança e são muitas vezes alvo de um enquadramento mediático 
negativo por parte dos jornalistas (Stanyer, 2001). Para o evitar, os partidos 
têm desenvolvidos estratégias a longo prazo para reduzir o tempo disponível 
na agenda das conferências dedicado ao debate de moções submetidas 
directamente a debate.

E apesar de ser permitidos aos delegados debaterem moções desta natureza, 
raramente estas versa sobre assuntos controversos. Através dos comités que 
gerem a agenda, os dirigentes partidários conseguem ter alguma influência na 
selecção e posicionamento do debate das moções submetidas directamente, 
bloqueando-as devido ao seu conteúdo excessivamente polémico, ou colocando-as 
numa posição da ordem de trabalhos que terá menor probabilidade de receber 
a atenção dos jornalistas. 

Na conferência anual do Partido Trabalhista todos os debates que sejam 
percebidos como controversos são relegados para um horário próprio. 
Muitas vezes, este período ocorre antes da cobertura em directo feita pelos 
jornalistas (de rádio e televisão) ou após a mesma. Outro truque é colocar os 
temas controversos antes ou no dia dos discurso do líder, de modo a evitar 
que a conferência seja ensombrada por eles e os media se afastem dos eventos 
planeados para receber maior cobertura.

Fontes no grupo de trabalho da agenda do Partido Liberal democrata 
confessaram também estarem descansadas em relação a dissidências durante o 
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tempo da conferência, mas sugeriram igualmente que os assuntos potencialmente 
controversos dificilmente chegariam à agenda da sua conferência imediatamente 
anterior a um acto eleitoral. Nestas conferências, as tácticas de gestão de risco 
são utilizadas no planeamento dos horários da conferência. Práticas semelhantes 
foram também encontradas nos planos do Partido Conservador para os horários 
da sua conferência. Ball (1996) declara que muitas moções críticas de associações 
muitas vezes não obtêm o apoio desejado das organizações locais do partido “por 
receio de serem apontados como desleais” (1996, p. 4).

Se existem confrontos a fazer nos partidos, estes decorrem longe das câmaras. 
No Partido Trabalhista todos os assuntos disciplinares foram efectiva mente 
retirados da agenda das conferências. Recentemente o próprio Partido Trabalhista 
foi mais longe e resolveu excluir as câmaras de televisão das sessões de 
perguntas e respostas entre os delegados à conferência e os ministros, incluindo 
Tony Blair, caso envolvessem trocas hostis de palavras. Uma fonte partidária, 
referindo-se à exclusão das câmaras da sala principal de conferências, retorquiu: 
“O objectivo é encorajar o debate, não evitá-lo… queremos que as pessoas 
perguntem o que realmente quiserem perguntar, sem se sentirem constrangidas 
por uma presença vinda do exterior. Não queremos que se sintam obrigadas 
a seguir a linha dominante do partido”. 

A participação nos debates também é cuidadosamente controlada. Aquele 
que querem falar durante o debate na conferência dos conservadores ou dos 
liberais-democratas têm de preencher uma minuta explicando exactamente 
aquilo que vão dizer. (Faucher, 1998). Não sendo este o caso da conferência 
trabalhista, a plataforma assegura ainda assim um controlo cuidadoso de quem 
falará no debate. Há também menos tempo para os discursos dos delegados, 
e mais tempo para os dirigentes do partido que queiram responder a questões 
“consumindo tempo que pertenceria aos delegados” (Wintour, 1995, p. 25). 
Além disso, os organizadores exigem que os gabinetes de imprensa regionais 
apontem um ou dois oradores-estrela do leque de delegados e candidatos 
parlamentares” (Grice, 1996, p. 7). O comité da conferência liberal-democrata 
procura activamente também maximizar a exposição televisiva dos seus 
candidatos parlamentares.

Contudo, há outras fontes de risco: a perda de uma urna pode provocar 
embaraços à liderança, e os organizadores da conferência pode ter dificuldades 
em prever as gaffes do líder que possam ocorrer, ou em que medida os discursos 
mais críticos podem dispersar a atenção mediática. Apesar de ser difícil prever 
com exactidão variáveis como o momento em que estes imprevistos ocorrem ou 
a dimensão e impacto dos mesmos nas agendas da conferência, a organização 
tenta manter um certo estado de alerta para a possibilidade de surgirem.  
Por isso, tentam continuamente identificar potenciais fontes de risco e antecipar 
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focos de distracção. As conferências trabalhistas, por exemplo, utilizam uma 
“grelha de planeamento” para planear “hora-a-hora” os debates, discursos,  
as aparições e encontros mediáticos das figuras de primeira linha do partido, 
o tema principal de cada dia, a estória preferida para comunicar em cada dia 
aos media e os problemas potenciais que podem dominar as primeiras páginas 
da imprensa do dia seguinte (Grice, 1996, p. 7).

Cada partido tem estratégias de reacção rápida prontas a por em prática 
com um ou mais spin doctors responsáveis pelos contra-ataques verbais. 
(Gould, 1999; Jones, 1997, 1999). A reacção rápida de contra-ataque implica a 
monitorização da cobertura noticiosa e a observação das opiniões críticas fora 
da elite dirigente, com o objectivos de as “calar” antes de estas se poderem 
transformar em foco noticioso (Hefferman e Stanyer, 1997). Frequentemente, 
este sistema é combinado com queixas e alguma intimidação junto de alguns 
jornalistas em particular.

Todos os partidos tentam minimizar os riscos de publicidade negativa.  
A longo prazo, isto resulta num maior controlo sobre os assuntos públicos que 
têm lugar na agenda das conferências. Esta estratégia tem tido uma grande 
importância na função tradicional das conferências trabalhistas. A conferência 
do Partido Trabalhista já não é a sessão plenárias de outrora, e mesmo a dos 
Liberais Democratas é cada vez mais um evento controlado. Enquanto as 
conferências se mantém como únicos elementos de debate soberano nos dois 
partidos, a sua função de formação política está cada vez mais a entrara em 
desuso e quando muito é considerada uma tarefa arriscada . 

 Enquanto a conferência dos Conservadores porque nunca teve um papel de 
formalização de intenções políticas, o seu potencial de embaraçar a liderança 
do partido tem sido conseguido.

A pressão sobre todos os partidos surge hoje mais como motivação para 
se manterem visíveis junto dos holofotes, ou seja para garantirem aos media 
anúncios pré-programados de medidas políticas a noticiar, sem esbarrar em 
lutas internas ou batalhas, como o mundo as podia encarar. 

Vender as políticas do partido

Os espaços de tempo em cada conferência são deixados em abertos para 
moções políticas sectoriais em áreas como a economia, a saúde, a educação, 
negócios estrangeiros, etc, que têm origem nos comités políticos, departamentos 
governamentais e grupos de trabalho político – mais do que de activistas 
ou militantes de base (Faucher-King, 1998 2005; Stanyer, 2001). O comité 
responsável pela agenda dos Conservadores dá prioridade a moções desta 
natureza. O comité dos trabalhistas, por seu turno, dá prioridade às moções 
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provenientes do Fórum Político Nacional2. Na comissão respon sável pela 
agenda dos Liberais Democratas têm primazia as moções do Comité Político 
Federal (FPC), o principal fórum político. Isto tem a vantagem de produzir um 
conjunto coerente de debates para serem noticiados pelos media. Como referia 
um spin doctor do Partido Conservador “o bê-á-bá de qualquer relação com os 
media é saber se estão ou não interessados numa estória. Se se tem uma história, 
é muito mais fácil vender a política quando esta não existe”. 

Os profissionais de comunicação vão percebendo que quando noticiam 
debates, quase toda a atenção mediática se foca nos discurso dos ministros 
ou ministros-sombra, e nos oradores porta-vozes do partido (Stanyer, 2001). 
As circulares são enviadas para os actores de primeira linha do partido antes 
das conferências, recordando-lhes a importância da importante oportunidade 
mediática que estas constituem. Há ainda encontros adicionais entre os principais 
spin doctors e os actores políticos de topo no partido para melhorara o conteúdo 
dos discursos e encorajando-os segundos a efectuar anúncios políticos durante os 
mesmos. Os spin doctors Liberais democratas asseguram-se que os oradores do seu 
partido obtêm toda a preparação necessária para maximizar o tempo que lhes é 
atribuído. Um foco de tal modo avançado leva a que, no partido conservador, haja 
um controlo centralizado dos discursos dos seus oradores muito mais forte que 
noutros partidos. Uma fonte notou ainda que são impostas várias exigências aos 
oradores para garantir que os discursos são dotados de um “olhar de vanguarda 
e contêm anúncios que caibam dentro do tema geral da conferência”.

Os líderes partidários em particular são uma âncora em que estão presos 
vários anúncios. Os discursos dois líderes são um dos eventos mais cobertos das 
conferências e são peças centrais da semana da conferência no que respeita à 
sua promoção (Stanyer, 2001). Trabalhando com os seus conselheiros, preparam 
uma série de rascunhos; o discurso prossegue através de um processo contínuo 
de revisão, em que sofre vários comentários e ajustes. Os discursos são escritos 
de modo a incluir um certo número de temas –saúde, negócios estrangeiros, 
política interna – e, mais importante ainda, são redigidos de modo a permitir 
fazer anúncios políticos noticiáveis. De facto, estes anúncios são guardados 
para o discursos do líder para melhorar a cobertura a receber. 

A cobertura da política partidária é ainda melhorada ao tornar a actividade de 
recolha de notícias que cabe aos jornalistas simples e fácil. Em cada conferência 
há um gabinete de imprensa bem apetrechado, que produz milhares de comuni-
cados de imprensa para satisfazer a necessidade contínua dos jornalistas de 
informação sobre os discursos e debates. Além disso, este gabinete responde 
ainda às questões que são colocadas, mantém os jornalistas informados de 
quaisquer mudanças no horário dos eventos, bem como a localização das 
oportunidades fotográficas mais marcantes. 
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Com o gabinete de imprensa a funcionar os spin doctors dos partidos utilizam 
uma panóplia de técnicas de relações públicas amplamente testadas para 
maximizar a sua exposição mediática. Estes adaptam o anúncio e performance 
das mensagens às deadlines mediáticas, os discursos são colocados em horários 
antes das notícias de radio e televisão irem para o ar, os jornalistas “irem dormir” 
e são programados para quando as câmaras de televisão estão ligadas – de modo 
a que cada segundo possa ser coberto. 

Estas técnicas funcionam através da exploração da natureza competitiva 
da actividade de recolha de notícias. Estas tiram partido da necessidades dos 
jornalistas de estar a par da actualidade – e capturar as últimas mudanças 
no tema que estão a cobrir – e sua necessidade de material visual recente,  
bem como acesso à liderança dos partidos para entrevistas. As técnicas garantem 
aos media noticiosos aquilo que necessitam mas também exercem alguma 
influência na forma como a realidade é mediada e apresentada às audiências 
(McNair, 1995, p. 107).

Oferecer rastos, seleccionar alvos

O volume de visibilidade pública que uma nova política pode alcançar 
aumenta substancialmente pela selecção de extractos de informação para os 
media em antecipação. A informação é libertada ao longo de uma espécie 
de rasto noticioso diário durante as conferências. A experiência mostra que  
“os media estão muito mais interessados em algo que vai acontecer que em algo que 
já aconteceu”. Uma fonte do Partido Conservador sugeriu que haveria problemas 
se não fossem constantemente criadas pistas para anúncios a partir dos discursos. 
“Aprendemos a partir de más experiências no passado que se não lhes dermos algo, 
isso não quer dizer que eles não sigam o rasto da informação e não a descubram: 
simplesmente inventam-na. Por isso, é melhor dar-lhes pistas e deixá-los descobrir”. 
A informação sob a forma de pistas também está muitas vezes sob embargo, para 
permitir um melhor controlo nas ocasiões em que é utilizada. 

Adicionalmente, a publicidade e ainda maximizada pela segmentação de 
alvos para a sua revelação. Os spin doctors partidários tiram o máximo partido 
da concorrência entre os vários órgãos de comunicação, permitindo apenas 
a certos jornalistas o acesso à informação, antes dos seus rivais. Esta técnica 
conhecida como selecção de alvos, é praticada regularmente. A selecção de 
alvos explora do desejo dos jornalistas de ter estórias exclusivas e tem o bónus 
adicional de permitir aos spin doctors algum esforço no sentido de serem 
melhor utilizados. Uma fonte notou que os media “dão uma cobertura extensiva 
aos acontecimentos se pensarem tratar-se de um exclusivo”. A selecção de 
certos órgãos de informação em particular é trabalhada com antecedência.  
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Os anúncios podem ser feitos a diversos jornalistras ou media. Os spin doctors 
de maior experiência, muitos deles antigos jornalistas, estão bem a par das forças 
e fraquezas dos jornalistas presentes nas conferências de quais poderão ser mais 
colaborantes num eventual enquadramento exclusivo dos acontecimentos de 
uma forma que seja favorável aos partidos e consequentemente modelam as 
interpretações dos seus colegas mais novos. Este conhecimento é indispensável 
na tomada de decisão de a quem fornecer certas informações. 

Os spin doctors dos partidos políticos também seleccionam como alvos os 
diferentes meios de comunicação presentes nas conferências. Isto permite aos 
spin doctors ter acesso a diferentes audiências- por exemplo, os media regionais 
são seleccionados para receber informação relevante para uma certa região. 
Cada partido mantém briefings regulares para os jornalistas escoceses e galeses, 
dando-lhes informação apenas relevante para os seus órgãos de informação.  
Ou seja, como referiu uma fonte, “temos uma espécie de cenário mental daquilo 
que são os coordenadores regionais de media que trabalham para nós em 
cada região e passamos muito tempo em acções de ligação … [com ] os media 
regionais”. Todos os partidos, antes das conferências efectuam uma selecção 
de alvos pro-activa dos media regionais das áreas onde os seus Candidatos 
Parlamentares de Prospecção possuem maiores hipóteses de virem a ser eleitos, 
de modo a oferecer-lhes uma maior exposição mediática

Oportunidades Fotográficas

“Vender” anúncios políticos é uma actividade que pode ser potenciada pela 
utilização de oportunidades fotográficas, que tiram partido da necessidade dos 
media e das televisões de “consumir imagens” (Schlesinger, 1987, pp. 91 e 128). 
As sessões das conferências não são uma fonte de imagens dramáticas. Há, no 
entanto, uma procura contínua por parte dos editores dos programas informativos 
de material visual interessante que possa servir para fins ilustrativos sobre os 
eventos. Todas as equipas de comunicação tentam explorara esta necessidade 
ao providenciar oportunidades fotográficas e de filmagem das elites políticas, 
mas em locais que melhorem as acções de promoção de certas políticas, como 
educação ou saúde, etc. É prática corrente durante o período das conferências, em 
qualquer um dos três partidos, serem feitas visitas a escolas, hospitais e outros 
equipamentos sociais da localidade onde se realiza a conferência por parte dos 
ministros, ministros sombra e oradores mais destacados, muitas vezes no dia do 
seu próprio discurso, de forma a dar maior destaque às suas propostas políticas 
ou ao sucesso alcançado pelas medidas tomadas (neste último caso, se se tratar 
da conferência do partido do governo). Estas ocasiões são encenadas para as 
câmaras de televisão, com os protagonistas a recusar responder a quaisquer 
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perguntas que os jornalistas possam esperar fazer. E, apercebendo-se que os media 
se foram fartando das idas a escolas ou fábricas, começou a haver por parte das 
equipas de comunicação a preocupação de introduzir alguma noticiabilidade 
nestas iniciativas, incluindo nelas actores políticos a que os media necessitem 
mais de ter acesso, acompanhados de outros actores políticos de relevo, como 
simpatizantes do partido da área do espectáculo ou do desporto.

Gerir as entrevistas

Ser entrevistado por um jornalista consiste numa oportunidade para reforçar 
os pontos nevrálgicos dos discursos proferidos na conferência. Todos os spin 
doctors dos partidos tentam garantir que após protagonizar o discurso principal 
do evento, o líder do partido tem direito a uma série de entrevistas a vários 
órgãos de comunicação. E, uma vez que têm perfeita consciência da procura de 
entrevistas com os líderes políticos da parte dos media, os spin doctors planeiam 
cuidadosamente cada exposição pública dos actores políticos.

Todos os media têm de efectuar com antecedência o seu pedido de entrevista 
através dos gabinetes de imprensa. As equipas de comunicação escolhem 
então os órgãos de comunicação que preferem e quais os actores políticos 
que estes poderão entrevistar, rejeitando todos os outros órgãos e pedidos 
de acesso a outros políticos. Se as coisas não se processarem à sua maneira, 
então podem simplesmente recusar as entrevistas a todos. Estas decisões,  
se necessárias, podem ser tomadas “na hora”, dependendo dos acontecimentos 
que vão sucedendo ao longo da conferência. As entrevistas são regularmente 
monitorizadas, com o objectivo melhorar a capacidade de comunicação dos 
oradores de topo do partido em relação a certas políticas. 

A promoção das políticas acaba ainda por determinar todos os aspectos das 
conferências. Para garantir o seu sucesso, os especialistas em comunicação  
vão-se foram acomodando as necessidades de informação dos media. Isto significa 
na prática que o fornecimento de informação é cuidadosamente planeada 
antecipadamente tendo em conta as necessidades e rotinas dos media noticiosas, 
mas de uma forma vantajosa para os partidos. E isto é apenas parte de um 
processo a longo prazo desenhado para garantir anualmente a eficácia desta 
espécie de “montra” das políticas e do partido. 

Presença de Celebridades

Os principais partidos políticos também convidam com frequência celebri-
dades do mundos do desporto, da música e mesmo da política para participarem 
nas suas conferências, falando sobre uma panóplia de temas diversos. Estes actores, 
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por seu turno, atraem ainda mais a atenção mediática. Por exemplo, o Partido 
Trabalhista nas suas conferências convidou figuras como Nelson Mandela,  
Bill Clinton ou Bono Vox. 

Criação do palco principal

Para os organizadores das conferências, um cenário bem construído pode 
ser tão fulcral para a apresentação de uma nova política como um mau para o 
seu fracasso. O cenário é cada vez mais desenhado para provocar um grande 
impacto visual; e este tornou-se um requisito mínimo – uma “linha-de-água” 
abaixo da qual nenhum partido quer descer sob pena de poder aparecer uma 
organização algo amadora. Os partidos têm por isso um interesse particular 
pelo processo de planeamento que tem como resultado final a plataforma/palco 
principal, o logotipo e os arranjos da plateia, introduzindo o seu cunho pessoal 
nesta matéria. Quaisquer mudanças podem ser incorporadas no produto final 
pela equipa de design e todos os responsáveis pelo arranjo da plateia.

O cenário, enquanto peça central da conferência, deve ser funcional e estetica-
mente apelativo. A televisão impõe certos limites práticos ao tamanho e cor da 
plataforma, e é necessária ainda uma sala de espera. Os cenários combinam 
soluções que têm em conta este factores com designs cada vez mais elaborados 
- que combinam por sua vez cor, luz, logotipos e ecrãs onde são projectados 
vídeos de modo a criar o ambiente mais apropriado a discursos e debates. 
Com o advento do design profissional de cenários, passaram a ser possíveis 
numerosas tendências e nuances subtis. Uma, em particular, foi a mudança de 
plataformas muito elevadas para outras com um ar menos formal e opressor, 
mais semelhantes aos cenários dos programas de televisão. 

Um esforço especial de apresentação é geralmente ainda feito de propósito 
para o discurso do líder, com muitos aspectos ligados à apresentação a serem 
cuidadosamente preparados para fortalecer a sua intervenção (Clifton, 1998; 
Gould, 1999). Por exemplo, a plataforma principal muda de configuração para o 
discurso do líder – uma tendência iniciada pelo Partido Conservador. Na noite 
anterior ao discurso do líder, as equipas de trabalham mudam a plataforma de 
forma a ficar mais próxima da audiência, permitindo às câmaras de televisão 
posicionarem-se mais perto do líder. 

Todo este planeamento desemboca na escolha na cor da plataforma principal. 
Os esquemas de cor são preparados pelos organizadores da conferência. 
Uma importante consideração a tomar é em que medida as cores podem ser 
facilmente captadas pelas câmaras. A cor é importante porque a sua função é 
complementar o ambiente criado pela plataforma, sem ser ela própria o principal 
objecto de atenção dos media. 
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Outro elemento que exige uma série de raciocínios e elaboração é o slogan 
da conferência, a colocar no fundo do cenário da plataforma. Os slogans são 
criados de forma a captar o espírito do tema da conferência e são colocados 
numa posição claramente visível para as câmaras de televisão. Em cada ano 
há um slogan diferente seleccionado pelo líder. Uma grande quantidade de 
atenção é também prestada ao trabalho de escolher o slogan certo. A razão de 
tanta atenção a este detalhe é o facto de um mau slogan tal como uma má cor 
de cenário, poderem desviar a atenção dos media. 

As mais recentes inovações tecnológicas, como parte integral da plataforma 
principal, são também utilizadas para melhorar a apresentação dos discursos 
para a televisão. Inovações, como o teleponto ou as tribunas de altura ajustável, 
introduzidos pela primeira vez pelo Partido Conservador em 1982, são hoje 
elementos habituais em todas as conferências. Estas tecnologias permitem ao 
orador olhar directamente para as câmaras e garantir às objectivas e câmaras 
uma visão clara da sua figura. A tribuna de altura ajustável permite às câmaras 
uma visão nítida do orador independentemente da sua estatura física. Actualmente, 
não apenas os líderes dos três maiores partidos britânicos, mas todos em geral, 
usam esta tecnologia para os seus discursos. 

O controlo dos assentos para a assistência de membros destacados do partido 
não tem nada de novo em si mesmo3. Tendo em conta a aposição das câmaras,  
os organizadores das conferências dispendem cada vez mais tempo a planear os 
lugares sentados na plataforma principal. Actualmente, muito poucas pessoas  
têm direito a sentar-se no palco principal durante os discursos e debates,  
e aqueles que estão autorizados a fazê-lo são membros destacados do partido 
ou convidados de renome. Em cada conferência, o número de lugares na 
plataforma principal é cuidadosamente planeado para cada discurso e debate 
de modo a evitar excesso de pessoas na plataforma, que pode transmitir nas 
televisões a impressão de que foram desconsideradas. Os organizadores usam 
informações fornecidas com antecedência para regulara o número de pessoas 
que vão estar presentes na palataforma de cada vez. A plataforma tornou-se 
um sinal exterior de profissionalismo de cada partido, uma imagem que fazem 
questão de transmitir através dos media para o eleitorado. 

O imponderável e o imprevisto

Apesar de tudo, esta gestão estratégica das conferências nem sempre é 
totalmente bem sucedida. Em primeiro lugar, o planeamento não acaba com 
discórdias ou conflitos preexistentes, embora os mantenha fora da sala principal 
e os remeta para a margem das conferências onde ainda assim podem ser 
captados e explorados pelos jornalistas. Segundo, uma vez que cada evento é 
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gerido correctamente, as gaffes dos líderes, fugas de informação por de políticos 
destacados ou tácticas de destabilização por parte dos partidos da oposição, 
quando ocorrem, são consideradas sempre os aspectos mais noticiáveis de 
qualquer conferência. 

Numa altura em que muitos jornalistas se queixam de que os debates na 
sala principal perderam a chama de antigamente, o descontentamento de 
alguns membros do partido tende a ser veiculado à margem das conferências. 
Apesar do método tradicional de colocar as questões polémicas na agenda 
através da submissão prévia das moções ser prática corrente, a presença dos 
media à margem das conferências abre novas oportunidades para os “críticos 
internos” do partido ganharem cobertura noticiosa. Para aqueles que se opõem 
às políticas oficiais do parido, esta é uma oportunidade única de conceder uma 
visibilidade a nível nacional aos seus pontos de vista. E mesmo não tendo os 
recursos ou contactos que os líderes, improvisam com eficácia. Muitas vezes 
imprimem e distribuem comunicados de imprensa aos jornalistas e utilizam 
os vários jornais e a Internet para divulgar as suas opiniões. Tiram partido da 
presença das televisões, convidando-os a encontros à margem das conferências 
e na esperança de que estas reuniões sejam incluídas nos artigos sobre as 
conferências a escrever pelos jornalistas. 

Além disso, os programas de televisão, a imprensa e a Internet funcionam 
como um fórum para a discussão de questões da agenda das conferências 
e utilizações mais latas como o capital eleitoral de cada partido político. 
O programa Conference Live da BBC capta não apenas o debate central das 
conferências, como traz à luz também os vários antagonistas em diversas 
matérias, oferecendo-lhes um espaço onde esgrimir os seus argumentos. 
Programas como Breakfast with Frost, o Dimbledy Programme, o On the Record 
aos Domingos, ou o diário Conference Talk fornecem uma abertura para que  
ex-ministros ou governantes mais independentes possam expressar as suas 
críticas – que são tornados públicos também na sua citação durante os noticiários.  
Além disso, as conferências garantem aos media noticiosos um acesso relativamente 
fácil às figuras de topo dos partidos. Neste ambiente, com um maior acesso e 
mais contactos social, os jornalistas podem muitas vezes encontrar um membro 
da elite partidária que está preparado para expressar um opinião diferente ou 
hostil à da liderança, mesmo quem que em “off-the-record”.

Os jornalistas, pela sua parte, justapõem declarações dos diversos protago-
nistas em vários locais da conferência e cruzam-nos numa mesma reportagem. 
Os testemunhos são por isso apresentados a partir de um ângulo que ilumine 
os debates que neles estão subjacentes, bem coimo o seu conteúdo e significado 
para o telespectador. As reportagens são unidas por uma narrativa que versa 
sobre as discórdias internas do partido e que especula geralmente sobre as 
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consequências eleitorais negativas destes conflitos. A especulação produzida 
é levada ainda mais longe através da introdução de imagens de “vivos” entre 
o pivot e o correspondente no local em que são dadas respostas a uma série de 
questões importantes.

A determinação dos jornalistas em não serem usados, bem como o seu instinto 
convencional para procurarem um “novo ângulo” para as notícias, significa 
ainda na prática que as equipas de comunicação não podem forçar a agenda 
contra a vontade dos media nem impedir a emergência de outras agendas 
alternativas à sua. 

 De resto, pouco podem fazer para impedir os media de noticiarem os seus 
conflitos internos ou iluminarem e amplificarem gaffes ou acontecimentos que 
os organizadores gostariam de ver passar desapercebidos. A única coisa que os 
spin doctors podem fazer é ter discursos com elevado grau de noticiabilidade 
preparados e ser capazes de encetar uma estratégia reactiva de gestão de 
informação realmente eficaz.

Conclusão: Da Conferência à Convenção?

No planeamento contínuo das campanhas, o potencial de publicidade das 
conferências partidárias é hoje explorado em profundidade pelos principais 
partidos políticos. Este ensaio traçou alguns esboços da procura constante de 
sucesso eleitoral pelos partidos e do seu receio das consequências de discussões 
e conflitos internos no sucesso das conferências. As conferências dos partidos 
Trabalhista, Conservador e Liberal Democrata são acontecimentos com uma 
grande carga publicitária agregada. Os principais partidos utilizam a atenção 
massiva dos media nacionais para “vender” as suas políticas e partido a uma 
audiência de dimensão nacional – sem a intervenção dos seus rivais. Para os 
partidos mais pequenos e menos endinheirados como o Liberal Democrata,  
as suas conferências proporcionam ao partido e às suas políticas uma exposição 
pública vital. O desejo de garantir a cobertura mais vasta e favorável possível 
tem levado a uma estratégia global de minimização do risco em todos os 
partidos. Além disso, tem também colocado numa posição nevrálgica dentro 
das conferências um pequeno grupo de especialistas de comunicação – embora 
o seu número varie de partido para partido. 

Em cada força partidária há uma espécie de “comunidade estratégica” 
(Heffernan e Stanyer, 1997) que opera dentro do quadro de referência da liderança. 
Este grupo é uma espécie de recurso fundamental para o quadro de referência, 
uma ferramenta essencial na actividade de garantir os objectivos de exposição 
pública pretendidos. A “comunidade estratégica” tem um papel cada vez mais 
importante na promoção das conferências, bem como o controlo do que nelas se 
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passa. Nos três partidos observados, verificou-se uma adopção total das técnicas 
de relações públicas e uma adaptação das conferências às necessidades mediáticas 
– com uma lógica visível de valores-notícia, do atendimento das necessidades 
imagéticas dos media, bem como um acesso condicionados dos media às figuras- 
-chave e o ênfase colocado na disciplina partidária durante as conferências.

Há por isso um esforço contínuo em melhorara cada conferência em relação à 
do ano anterior. A comunidade estratégica tem neste campo um papel de actor 
reflexivo (Thompson, 1995); o sucesso ou insucesso das conferências alimenta 
o seu manancial de conhecimentos sobre as possibilidade que se abrem para o 
ano seguinte e acendem o desejo de superar os problemas e encontrar maneiras 
mais eficazes de comunicar a informação aos media noticiosos. 

A era das conferências produtoras de decisões políticas é definitivamente uma 
coisa do passado. A liderança trabalhista, e em menor medida também a liberal 
democrata, vêm o formato tradicional das suas conferências- enquanto série de 
plenários – como iniciativas intrinsecamente arriscadas em termos de exposição 
pública. No caso dos trabalhistas, poucos saberão melhor em que medida este tipo 
de eventos apenas obedecem aos caprichos da sorte e que divisões e consequências 
negativas podem brotar a partir de uma escalpelização mediática das discussões 
internas do partido, quando contextualizada de forma desfavorável. Por sua 
vez, as conferências de Outono dos Conservadores, embora sejam apenas um 
acontecimentos simbólico para os mais fervorosos, são já hoje olhadas pelo 
partido como não sendo o formato mais eficaz de exposição mediática. 

Apesar das diferenças de actuação de cada partido, as conferências são cada 
vez mais parecidas. O que os partidos produzem é uma espécie de “pacote 
promocional” do partido. As políticas oficias das forças políticas, já preparadas 
e prontas a anunciar – com anúncios noticiáveis incluídos propositadamente –  
é fornecida em antecipação a alguns media seleccionados. Mais tarde, é divulgada 
através de uma figura do partido bem conhecida do grade público e que pertence 
à liderança, perante as câmaras de televisão, numa plataforma desenhada para 
minimizar o grau de distracção e amplificar tanto a política anunciada quanto a 
figura do seu mensageiro, ao que se segue uma entrevista e uma oportunidade 
fotográfica – tudo para regozijo da audiência para além da sala de conferências.

Podemos dizer que, de muitas formas, as conferências se assemelham às 
convenções presidenciais americanas de têm de facto sido veiculadas opiniões 
no sentido de reformar este formato. O Partido Trabalhista introduziu nas 
conferências as sessões à porta fechada, onde os assuntos mais controversos 
são debatidos sem a presença das câmaras de televisão. Os Conservadores, 
que sempre olharam as suas conferências como uma espécie de “corrida de 
obstáculos” (Kavanaugh, 1996; Whitely e al., 1994), o seu formato tem vindo 
a mudar lentamente. Sob a égide do antigo líder Willliam Hague, o final das 
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conferências passou da tradicional sexta-feira para terça-feira, e foram feitos 
planos para “acabar com o tradicional formato de quatro dias e substituí-lo por 
um modelo de dois dias e meio, que acabaria ao Sábado” (Pierce e Sherman, 
1997p.2). Nas conferências de 2002, as sessões foram mudadas para o final 
da tarde/início da noite, de modo a ”criar uma atmosfera dramática na 
sala de conferências… e tornar evento mais acessível aos telespectadores” 
(Partido Conservador, 2002). Outras alterações foram ainda introduzidas nas 
conferências de 2006.

Contudo, saber se esta nova “orientação para as vendas” é capaz de atrair 
uma cobertura maciça dos media é algo que ainda vamos ver. Se olharmos 
para a cobertura feita pelas televisões americanas das convenções presidenciais 
americanas como um cenário possível no futuro, então veremos um cenário em 
que esta diminuiu substancialmente, como pouco mais de uma hora e directo 
a partir do local e com cada vez menos motivos de reportagem (Culbert, 1997; 
Hames, 1996; Karabell, 1998; Newman, 1999; Patterson, 2001). No Reino Unido, 
os dados disponíveis em relação aos últimos vinte e seis anos de cobertura 
noticiosa das três conferências, observa-se que a BBC passou de 3500 minutos 
em 1972 para um máximo de 5000 minutos em 1986, antes de reduzir o espaço 
concedido às conferências para uns meros 2500 minutos em 1998 (ver Stanyer, 
2001). Em 2002, a BBC ventilou mesmo a ideai de que não iria transmitir 
qualquer cobertura dos acontecimentos nos seus canais de cobertura terrestre. 
Apesar de ter recuado, sob pressão dos partidos, o canal público mantém o seu 
objectivo na sua agenda. E a longo prazo, as estratégias duais de promoção e 
controlo por parte dos partidos vão produzir apenas um espaço promocional 
das forças partidárias e das suas políticas, lido e visto apenas por alguns, não 
muitos, membros do público. 

Notas

1 Uma transformação semelhante ocorreu também nas convenções presidenciais 
americanas, como notaram alguns investigadores (ver Culbert, 1997; Karabell, 1998; 
Newman, 1999.

2 A criação de políticas no Partido Trabalhista mudou radicalmente. Hoje, trata-se 
de uma actividade dirigida pelo Comité de políticas Conjuntas e por uma delegação 
de 175 membros do Fórum Político Nacional. O partido tem um programa com temas-
chave que é revisto de dois em dois anos, com o apoio comissão especialmente criada 
para o efeito. (ver Faucher, 1998, 2005 and Webb, 2000).

3 As notas de Cockerell notes sobre as antigas conferências partidárias: Os homens 
das relações públicas dos “Tories” prepararam tudo para que as mulheres mais bonitas 
do partido se sentassem atrás de Churchill durante o seu discurso na conferência. 
(Cockerell, 1989, p. 21). 
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