Declaração de Fez
Lançamento da cooperação inter-redes
RIARC-PRAI
Nós, os representantes do RIARC e da PRAI, movidos pela profunda convicção da
necessidade de consolidar uma cooperação Sul-Sul eficiente, cujos marcos fundadores foram
estabelecidos desde 2013 nos nossos continentes, culminando no encontro de Fez (Reinado
de Marrocos), primeiro encontro inter-redes dedicado à comunicação audiovisual e aos
desafios de interesse comum nela implicados, resultado dum processo refletido iniciado pela
Alta Autoridade da Comunicação Audiovisual, em parceria com as presidências das redes
RIARC (Rede das Instâncias Africanas de Regulação da Comunicação) e da PRAI
(Plataforma dos reguladores do audiovisual ibero-americanos) de que é membro e membro
observador;

Recordando a vontade dos membros do RIARC e da PRAI, aquando da realização das suas
assembleias gerais, com vista à consolidação das capacidades institucionais e operacionais de
regulação dos media e à promoção das trocas de saberes e de informação entre as instâncias
de regulação africanas e hoje, Ibero-americanas, face às evoluções tecnológicas e aos
desafios da sociedade da informação;

Reafirmando o empenhamento das instâncias membro das nossas redes em consolidar e
favorecer as diferentes dimensões da cooperação Sul-Sul, e alargar e diversificar os nossos
laços de amizade e as nossa relações e trocas culturais, científicas e técnicas;

Tomando consciência dos grandes desafios comuns, relativos nomeadamente ao reforço do
enquadramento jurídico e institucional da regulação, à transição digital, à regulação dos
media em período eleitoral, à promoção da igualdade dos sexos nos media e pelos media, à
proteção do público jovem, à educação para os media e a luta contra os discursos de ódio e de
racismo devendo ser encarados como prioridades da nossa cooperação e no seio de instâncias
parceiras;

E face às evoluções do setor da comunicação audiovisual, conscientes da necessidade de
desenvolver sinergias, de tirar partido da riqueza contida na diversidade dos nossos sistemas

de apreciação, e de definir, em conjunto, as linhas de ação duma cooperação comum,
sustentável e frutífera;

É neste espírito que nos empenhamos em promover as melhores práticas, em particular no
domínio da regulação da comunicação audiovisual, no respeito pelas regras nacionais e
internacionais, erigindo o respeito e a promoção dos direitos Humanos, da dignidade humana,
dos valores da diversidade, da igualdade, da paridade, no respeito pela liberdade de
expressão, como guias intangíveis da nossa ação comum ao serviço do desenvolvimento das
nossas sociedades e da consolidação e fortalecimento da nossa democracia.
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