
Exml Senhora Presidente da Comissao da Cultura e Comunica~ao Social, Edite
Estrela, e respectivos deputados,

N6s, directores dos orgaos de Comunica~ao Social do distrito de Bragan~a, vimos por
este meio, e convictos que as tomarao em considera~ao, dar-vos conta de algumas das
dificuldades que estao a par em causa a existencia dos 6rgaos na regiao de Tras-os-
Montes, a semelhan~a de todas as regi6es de baixa densidade populacional.

Sendo 0 nosso urn Estado Democratico, consideramos que temos urn papel de extrema
importancia na comunica~ao com as popula~6es locais mas de ana para ana temos
perdido autonomia e a insustentabilidade financeira levou ao encerramento de varios
meios de comunica~ao e os que ainda existem estao numa situa~ao muito delicada.

Cada vez estamos mais dependentes do poder autarquico, devido ao debil tecido
empresarial da regiao de Tras-os-Montes, onde nao conseguimos angariar publicidade.

Mesmo a publicidade angariada aos municfpios e escassa e obriga-nos a dependencia
acima referida, 0 que muitas vezes nos impede de fazer urn born servi~o publico.

Existe uma entidade que regula a Comunica~ao Social (ERC), no entanto, permite que
alguns 6rgaos de Comunica~ao Social estabele~am protocolos de "venda de noticias"
com as entidades publicas.

o Governo tern urn apoio a imprensa que se chama lncentivo a Leitura (antigo porte
pago) mas que s6 e atribuido depois de 5 anos de edi~6es e mesmo assim e muito baixo.

o Governo entrega a sua publicidade institucional as agencias de comunica~ao que e
canalizada apenas para os 6rgaos nacionais.

A<;<;imn;:\r::ltprminar, pedir uma discrimina~ao positiva para os 6rgaos de Comunica~ao
Social Regional que se debatem com a sobrevivencia todos os dias. Gostariamos de
poder ter jornalistas nas nossas reda~6es que pudessem prestar uma boa informa~ao as
popula~6es mas em vez disso ternos urn au dais no maximo e nao lhes podemos pagar a
pre~o justo. Todas as dificuldades que atravessamos podem levar ao desaparecimento
da comunica~ao local se nada for feito.
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