
Ferramenta elementar de comunicação

entre uma entidade e a comunicação

social, o comunicado à imprensa não é,

não deve ser, um suporte publicitário.

Tem como fundamento e como génese

a partilha de informação factual e a

relevância. 

Por definição é uma informação com

valor potencial de notícia, a ser

distribuída à comunicação social de

forma ampla, para que os jornalistas

possam trabalhar editorialmente sobre

ela e usá-la como fonte.

Um bom comunicado à imprensa

cumpre as regras da priorização

sistemática da informação. Na prática,

deve, primeiro que tudo, responder à

pergunta: o quê? Qual é a notícia que

está a ser dada? Esta é a pergunta a que

o título de um comunicado à imprensa

deve responder, avançando para as

mensagens-chave no headline,

consubstanciando com dados no corpo

do texto e incluindo citações que

possam ser usadas pelos jornalistas no

seu trabalho. 

O comunicado à imprensa deve facilitar

o trabalho do jornalista e não o contrário,

mais ainda quando o tempo é um

recurso cada vez mais escasso.

Objetividade, factualidade e

sistematização devem ser prioridades. 

NOVA ERA DA
COMUNICAÇÃO TEM
115 ANOS

O comunicado à imprensa celebra

115 anos em 2021. Enviado por Ivy

Lee, especialista em RP e consultor da

Pennsylvania Railroad, surge, em

1906, como ato de comunicação

proativa numa situação de crise.

Assumindo a liderança da

comunicação sobre um fatídico

acidente ferroviário que originou 50

vítimas mortais, o consultor distribuiu

aos media uma nota com os principais

factos, o que veio a ser elogiado

publicamente pela demonstração de

abertura e honestidade. 

COMUNICADO /

I V Y  L E E

“In brief, our plan is, frankly

and openly (…), to supply

the press prompt and

accurate information

concerning subjects which

is of value and interest to

the public to know about”
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