O programa, promovido pela Fundación Telefónica e Fundación
Bancaria “la Caixa”, já favoreceu a escolarização de dois milhões de
crianças na América Latina e na África

CÉSAR ALIERTA APRESENTA EM
ASSIS FRENTE A 400 LÍDERES
RELIGIOSOS DE TODO O MUNDO O
PROGRAMA PROFUTURO


As soluções de educação digital da ProFuturo continuarão
estendendo-se não apenas na América Latina, mas também na África
Subsaariana e Ásia, até alcançar o objetivo de favorecer dez milhões
de crianças nos próximos cinco anos.



A cidade italiana de Assis comemora o 30º aniversário da primeira
cúpula interreligiosa, e reunirá os principais líderes de distintas
crenças sob a epígrafe “Sede de paz: religiões e culturas em diálogo”.



É a primeira vez que se apresenta uma iniciativa privada e aberta a
novos sócios em um encontro destas características.

Madri, 16 de setembro de 2016.- a ProFuturo, o grande projeto para a
educação digital de crianças e adolescentes desfavorecidos patrocinado pela
Fundación Telefónica e Fundación Bancaria “la Caixa” através dos seus
presidentes, César Alierta e Isidro Fainé, já escolarizou dois milhões de
crianças e adolescentes na América Latina e na África.
Este programa de educação e formação, cujo objetivo é continuar trabalhando
para favorecer dez milhões de crianças nos próximos cinco anos será
apresentado em nível global neste fim-de-semana no encontro
interreligioso “Sede de paz: religiões e culturas em diálogo”, que
congrega 3.000 pessoas na cidade de Assis.
Este encontro, do qual participarão 400 líderes religiosos de todas as crenças
procedentes de todo o mundo, vem comemorar o 30º aniversário da histórica
Jornada de Oração pela Paz que aconteceu em 27 de outubro de 1986
promovida pelo Papa João Paulo II. Além dos 3.000 participantes, está prevista
a chegada a Assis de uns 12.000 peregrinos nos próximos dias.
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Diante de uma audiência de chefes e representantes das Igrejas Cristãs e das
Comunidades eclesiásticas, e das diversas religiões, serão tratados temas
relacionados com a paz, as desigualdades e os desafios que a sociedade atual
enfrenta. A educação aparece como um tema chave, e o presidente da
Fundación Telefónica, César Alierta, terá a oportunidade de apresentar os
objetivos e desafios da ProFuturo, universalizando assim o projeto diante da
maior congregação religiosa do mundo.
É a primeira vez que se apresenta uma iniciativa privada e aberta a outras
instituições em um fórum destas características, o que constitui um marco
muito relevante.
A ProFuturo é a continuação e o reforço do compromisso histórico da
Telefónica e da Caixa com a educação através da tecnologia e inovação. Seu
objetivo é promover a igualdade de oportunidades através de uma educação de
qualidade e equitativa utilizando as ferramentas digitais com uma implantação
local. Segundo dados das Nações Unidas, as crianças que não estão
escolarizadas no mundo ultrapassam os 50 milhões.
A ProFuturo amplia a área de impacto alcançada pela “Proniño”, e está levando
soluções digitais não só a América Latina, mas também a outros países da
África Subsaariana e da Ásia. Em Angola, concretamente na província de
Luena, já há um piloto em funcionamento desde 2015 com resultados muito
positivos. Este projeto, realizado em colaboração com o episcopado local
angolano, é desenvolvido em nove escolas e tem como beneficiários diretos 60
professores e 2.700 crianças e também adultos em alfabetização.
Para cada implantação, a ProFuturo alcança acordos com os agentes mais
relevantes do âmbito da cooperação internacional: privados, públicos e do
terceiro setor, e de fato já existem tratativas para ampliar o número de sócios
com os mesmos objetivos e preocupações.
A ProFuturo abunda em um modelo já testado com sucesso através de
distintas iniciativas como a “Proniño” ou a “Aulas Fundación Telefónica”, que
levou a todos os países da América Latina onde a empresa está presente seu
projeto de formação de docentes - quase 30.000 professores formados - que
impactou 610.000 crianças de mais de mil escolas.
Além da sua palestra na jornada inaugural, César Alierta apresentará
novamente na segunda jornada da Cúpula de Assis, integrando uma mesa
redonda intitulada “Economia e Desigualdade”, acompanhado de
representantes da FAO, da Pontifícia Academia de Ciências Sociais e de
diferentes think tanks internacionais.
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