
“Então, mas Public Affairs é o mesmo 
que lobby só que com outro nome, 

não é?”

Não, não é. Public Affairs é uma área de
especialidade das Relações Públicas que,
podendo e devendo ser conduzida com ética
e transparência – como, de resto, toda a
atividade legítima de comunicação e
assessoria de imprensa no espaço público e
mediático – não carece, como o lobby, de
regulação e, no limite, de supervisão. Porque
o acompanhamento, em benefício dos
clientes, de Assuntos Públicos – portanto,
como o nome indica, de assuntos, medidas e
ações respeitantes a políticas públicas,
atividade governamental, parlamentar,
municipal, incluindo regulatória e processos
legislativos – permite conhecer, e agir,
legitimamente, sobre esses mesmos
assuntos, medidas e ações. 

Fazer chegar, com transparência, posições,
estudos, relatórios, análises, ou pareceres,
sobre esses mesmos assuntos aos
responsáveis públicos e políticos é, não só,
natural, como desejável e saudável numa
sociedade democrática que valoriza a
participação e envolvimento das
organizações nos temas com impacto na sua
atividade e, por conseguinte, na sociedade.

Para muitas indústrias e organizações, é
relevante que os poderes públicos conheçam
o impacto económico e/ou social positivo
que estas têm no país e nas comunidades
onde se situam, o que evidentemente resulta
em entidades públicas informadas. 

O mesmo acontece em situações de crise,
nas quais é preciso entregar informação, de
forma rigorosa e adequada, aos decisores e
aos protagonistas políticos, sobretudo se a
sua atuação pode ter impacto na
organização. 

É com informação e conhecimento –
prestado da forma certa, no momento
correto, aos interlocutores adequados – que
as melhores decisões são tomadas. Nesse
sentido, o diálogo institucional com
stakeholders públicos qualificados é
fundamental. Ao contrário do lobby, que
requer um enquadramento específico por,
no limite, poder envolver contrapartidas – e
essas, sim, têm que ser escrutinadas em
toda a sua extensão, até porque, em muitas
jurisdições, estas não são permitidas (e,
portanto, podem ser ilegais) – a área de
Public Affairs precisa apenas de
profissionais competentes, atentos à
atividade pública e com sensibilidade para
construírem estratégias de abordagem
institucional aos decisores que permitam
partilhar informação relevante para os
processos de tomada de decisão. 

Conhecer as premissas sobre as quais as
políticas públicas são definidas,
designadamente as de origem comunitária,
assim como os processos e percursos sobre
a tomada de decisões que lhes estão
associadas, permitirá construir estratégias
de abordagem e relacionamento – legítimas
e transparentes – com os policy-makers e
decisores públicos. 
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