O presidente da ProFuturo considera viável oferecer a cada criança em
países em vias de desenvolvimento uma educação comparável a dos
países ocidentais

CESAR ALIERTA APRESENTA A
PROFUTURO NA CONFERÊNCIA DO
G20 SOBRE A ÁFRICA EM BERLIM


Como presidente da Fundación Telefónica e da Fundación
ProFuturo, César Alierta participou da conferência G20 Africa
Partnership-Investing in a common future, onde apresentou o
programa educacional digital de alto impacto ProFuturo.



O ProFuturo, promovido pela Fundación Telefónica e a Fundación
Bancaria “la Caixa”, prevê chegar a 10 milhões de crianças em 2020
e tem como objetivo reduzir a desigualdade educacional no mundo,
proporcionando uma educação digital de qualidade para crianças em
situações vulneráveis da África Subsaariana, América Latina e
Sudeste Asiático.



“Hoje, através da ProFuturo, trabalhamos para garantir que uma

criança em Abuya (Nigéria) tenha acesso - da mesma forma que uma
criança em Berlim - a uma educação de qualidade, que lhe abrirá um
novo mundo de oportunidades”, explicou Alierta durante sua
intervenção no fórum G20 Compact with Africa.
Berlim, 13 de junho de 2017. “Os resultados estão sendo espetaculares.
Crianças que antes não se interessavam por matérias que para elas eram difíceis
de assimilar, agora mostram níveis de envolvimento sem precedentes”, destacou
César Alierta durante sua intervenção no simpósio G20 Compact with Africa.
Este fórum foi um dos eixos centrais da conferência G20 Africa PartnershipInvesting in a common future, que focou na necessidade de promover as
oportunidades para os investidores privados nos países africanos. Além de
abordar a criação de um ambiente favorável para os negócios ou o
desenvolvimento sustentável, a educação foi um dos leitmotiv do debate.

“Estamos implantando soluções reais para problemas reais. Estamos há dez

anos trabalhando na América Latina e em 2016 iniciamos nosso caminho na
África. No final de 2016, temos 3,8 milhões de crianças utilizando os nossos
programas de educação digital. O objetivo é alcançar 10 milhões de crianças
em 2020 e 50 milhões em 2030”, destacou Alierta.
O presidente da ProFuturo estimou como um investimento viável, e necessário,
o custo de oferecer às crianças dos países desfavorecidos a oportunidade de
situar-se no patamar da educação ocidental. Alierta também anunciou o
fechamento de acordos “tripartite” com o Fórum de Governadores de Estados do
Norte da Nigéria e com a Igreja para levar esta solução educacional digital às
comunidades deste país. Um acordo que, afirmou, é “replicável” em outros
contextos e países.

Implantação na Nigéria
Recentemente, Alierta viajou para a capital da Nigéria, Abuja, para assinar um
acordo de cooperação com Kashim Shettima, presidente do Fórum de
Governadores do Norte e Governador de Borno; Arcebispo de Kaduna, Matthew
Man-oso Ndagoso, representando a Conferência Episcopal da Nigéria; e o
bispo Matthew Hassan e Kukah, fundador da Kukah Center.
Este acordo tem sua origem no encontro interreligioso de Assis de 2016, onde
César Alierta apresentou a ProFuturo. Ali o Emir de Kano, Muhammadu Sanusi
II, conheceu a iniciativa e surgiu o compromisso de estudar sua implantação na
Nigéria sob o comando da Comunidade de Sant’Egidio. A intermediação do
representante da instituição católica para a União Europeia e a Nigéria, Jan De
Volder, foi fundamental para tornar possível que a ProFuturo chegasse ao país
africano.
O acordo será coordenado pelo centro de diálogo interreligioso Kukah Centre,
uma entidade promovida pelo bispo católico de Sokoto, Matthew Hassan Kukah,
que contempla a realização de projetos piloto em 120 escolas do norte do país,
com o que se estima que serão beneficiadas umas 70.000 crianças muçulmanas
e católicas.
A iniciativa será implementada em junho com a identificação das escolas, e
continuará com a formação dos professores em setembro para sua implantação
progressiva nas escolas ao longo do ano letivo 2017-2018.

Sobre o ProFuturo
O ProFuturo surge com a vocação de transformar a educação de 10 milhões de
crianças em 2020. Promovido pela Fundación Telefónica e a Fundación Bancaria
“la Caixa”, o programa tem como missão reduzir a desigualdade educacional no
mundo, proporcionando uma educação digital de qualidade para crianças em
situações vulneráveis da África Subsaariana, América Latina e Sudeste Asiático.
Sua proposta educacional incorpora tecnologias, conteúdos educacionais e
metodologias de ensino-aprendizagem a docentes e alunos com o objetivo de
transformar a educação das crianças. Além disso, este projeto tem vocação de
acolher e promover a participação de outras empresas e instituições e aspira a
criar uma grande rede internacional de centros que ensinam, aprendem e
compartilham conhecimentos para conseguir, entre todos, uma educação melhor
no mundo.
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