
Quando a “Ponte de Londres cair”, ou seja, quando a Rainha de Inglaterra morrer, também as
redes sociais estatais britânicas irão, de forma planeada e concertada, evidenciar o luto da nação.
Esta é a mais recente atualização ao plano delineado pela Coroa e pelo Governo para lidarem
com a morte, e sucessão, da monarca que detém o mais longo reinado da história da Grã-
Bretanha. 

A caminho dos 96 anos de vida, e de 70 de trono, Isabel II tem uma saúde que parece não inspirar
grandes cuidados ou preocupações. Contudo, enquanto símbolo da Nação – e da Commonwealth
– não pode haver improvisos. Afinal, tratando-se de quem é, o inevitável tem que ser
forçosamente preparado com tempo. Se, em 2017, foram tornados públicos, pelo The Guardian,
os protocolos a seguir por ocasião da morte da Rainha, compreendendo também os planos
respeitantes aos meios de comunicação estatais – que incluem, por exemplo, regras de
indumentária para os apresentadores de televisão, a transmissão simultânea da notícia por todos
os canais da BBC, que antes de darem a notícia aos súbditos irão parar a transmissão por
momentos exibindo apenas o logótipo da estação, ou a formulação de uma frase específica para
os ouvintes da rádio: This is the BBC from London, convocando um espírito de emergência nacional
–  e conhecidos igualmente alguns dos planos dos meios de comunicação privados para
noticiarem o facto, o site Politico divulgou, recentemente, os planos mais atualizados que
incluem agora os procedimentos para a realidade digital. 

Assim, no plano de comunicação a ativar quando “a Torre de Londres cair”, o site da família real
entrará em blackout, exibindo apenas, num fundo negro, um curto depoimento a anunciar a
morte da Rainha. O site do governo – gov.uk – terá um banner negro no topo em sinal de luto,
assim como todos os sites governamentais, que mudarão as fotografias de perfil em todas as
redes sociais para o seu respetivo símbolo institucional. Todo o conteúdo não urgente não será
publicado e as partilhas de conteúdos cessarão de imediato. A prazo – o plano tem a duração de
10 dias até ao enterro e inclui, naturalmente, o anúncio de Carlos como sucessor (até esse
processo é explicado ao detalhe e passa por um conjunto assinalável de formalidades) – a
normalidade comunicacional regressará. A monarquia britânica, enquanto instituição, atravessou
crises profundas. Mas o sentido de preservação, de dignidade, de elevação, de reconhecimento e,
sobretudo, a necessidade de criar uma ligação efetiva e afetiva do país e do povo com a
instituição, mostram-se neste plano, que é também de comunicação, onde nada – mas mesmo
nada – foi deixado ao acaso. Incluindo o curioso facto de, no número 10 de Downing Street,
identificar-se que não existe o cargo de Flag Officer, o que levanta preocupações quanto à
capacidade de a bandeira nacional ser colocada a meia-haste no prazo máximo de 10 minutos…
Tudo isto, por forma a garantir que a população não se indigna e insurge devido à demora! No
mundo Real, nenhum pormenor é deixado ao acaso.
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https://www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/16/what-happens-when-queen-elizabeth-dies-london-bridge
https://www.politico.eu/article/queen-elizabeth-death-plan-britain-operation-london-bridge/
https://www.gov.uk/

