Através das fundações de ambas as entidades e mediante uma aliança
estratégica para a criação do Projeto ProFuturo e a constituição de
uma Fundação de mesmo nome

TELEFÓNICA E “LA CAIXA” SE ALIAM
PARA PROMOVER A EDUCAÇÃO DIGITAL
DE CRIANÇAS EM PAÍSES EMERGENTES


O Projeto ProFuturo, inspirado pelo Papa Francisco, impulsionará a
educação e formação de crianças, jovens e pessoas pertencentes aos
setores mais desfavorecidos para ajudar a geração de igualdade de
oportunidades, através da formação digital.



Após a implantação de um primeiro projeto piloto educacional em Angola, a
Fundación ProFuturo implantará operações em outros países da África
Subsaariana, América Latina e Ásia.



Para sua implantação, a Fundación ProFuturo prevê a assinatura de
acordos com os agentes - privados, públicos e do terceiro setor - mais
relevantes no âmbito da cooperação internacional.



Está prevista a implantação de uma sala de aula móvel digital que inclui
equipamento e software, formação de docentes no uso das tecnologias da
informação e a acessibilidade dos conteúdos e da plataforma.

Madri, 14 de julho de 2016.- Os presidentes da Fundación Telefónica, César
Alierta, e da Fundación Bancaria “la Caixa”, Isidro Fainé, assinaram hoje em
Madri, uma aliança estratégica para o desenvolvimento conjunto do Projeto
ProFuturo e da constituição de uma Fundação com o mesmo nome, cujo
objetivo é promover a igualdade de oportunidades através de uma educação de
qualidade e equitativa utilizando as ferramentas digitais.
A visão compartilhada de ambos os presidentes e do Papa Francisco, com
relação ao papel da educação no objetivo de redução da pobreza e o fomento
da transformação social, impulsionou a criação desta fundação, que será
presidida por Julio Rimoldi.
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Desta forma, ambas as entidades reunirão esforços e recursos para
desenvolver e implantar uma solução de educação digital e um modelo de
implantação local, para os quais contribuirão também com sua reconhecida
experiência no campo da educação.
Já foi desenvolvido um primeiro piloto em Angola e, após a experiência, a
Fundación ProFuturo implementará operações em outros países de três
continentes: África Subsaariana, América Latina e Ásia. Para cada
implementação, está prevista a assinatura de acordos com os agentes mais
relevantes do âmbito da cooperação internacional: privados, públicos e do
terceiro setor.
O objetivo da recém constituída Fundação é possibilitar uma educação
equitativa e de qualidade a crianças e jovens dos setores mais desfavorecidos,
através da disponibilização de ferramentas digitais que permitam a aquisição
de competências através das tecnologias, e contribuir, assim, com o progresso
das sociedades.
Para alcançar estes objetivos a iniciativa atuará nos seguintes âmbitos:


Implementação da sala de aula móvel digital, que inclui equipamento (uma
maleta que contém um notebook-servidor, um número viável de tablets e
um projetor) e software (plataforma educacional e conteúdos), em escolas
localizadas nas regiões vulneráveis. O recurso é autossuficiente para uma
jornada escolar e a plataforma educacional funciona sem necessidade de
conexão à internet. Precisa de uma conexão pontual para atualização de
conteúdos.



A formação dos docentes no uso das tecnologias da informação, a
plataforma educacional e seus conteúdos, bem como em metodologias
inovadoras de educação.



O projeto de um modelo adaptado à realidade dos campos de refugiados.



A acessibilidade dos conteúdos e da plataforma para o acesso de pessoas
com necessidades especiais.

Adicionalmente, a Fundación ProFuturo incluirá o desenvolvimento de
atividades formativas no ambiente, especialmente vulnerável, dos campos de
refugiados e incluirá a oferta de conteúdos acessíveis para estudantes com
necessidades especiais.
A Telefónica e a sua Fundação querem ser um exemplo de inovação e
diversidade e aproveitar as oportunidades que as tecnologias da informação
oferecem para o acesso a uma educação de qualidade através de novas
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metodologias educacionais e as competências do século XXI em múltiplos
idiomas e com um formato interativo. Ao mesmo tempo trata-se também de
conseguir uma melhor formação dos professores e dotar-lhes de ferramentas
que permitam complementar e melhorar suas habilidades.
Para César Alierta, “A educação é o mecanismo mais eficaz para reduzir as
desigualdades sociais e para melhorar as perspectivas dos países emergentes.
O objetivo prioritário será a educação digital, essa é a chave. Sem educação
não há progresso e o desenvolvimento da educação digital vai favorecer a
igualdade de oportunidades e de formação, onde quer que estejam, em um
povoado perdido nos Andes, na Amazônia ou na África Subsaariana.
A Fundación Bancaria “la Caixa”, através da sua Obra Social, tem como
objetivos prioritários contribuir para o bem-estar das pessoas e favorecer a
igualdade de oportunidades, dando especial atenção para os coletivos mais
vulneráveis. Os programas sociais com vocação transformadora são o principal
eixo de atuação da entidade e concentram boa parte dos 500 milhões de euros
do orçamento anual da Obra Social. Em muitos desses projetos prima-se pela
vertente educacional, concebendo a educação como motor de progresso
individual e coletivo.
Isidro Fainé qualificou como “ambiciosa e esperançadora” a colaboração entre
ambas as entidades, e garantiu que “contribuir para diminuir a desigualdade
digital nas regiões onde desenvolveremos o ProFuturo pode marcar um antes e
um depois na vida de muitas crianças e jovens. Queremos abrir-lhes a porta a
novas oportunidades e a confluência de tecnologia e educação é, sem dúvida,
a melhor fórmula para consegui-lo. A serviço da construção de um futuro
melhor para eles, nós da Fundación Telefónica e da Fundación Bancaria “la
Caixa” colocaremos toda nossa bagagem e empenho através da ProFuturo”.
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