A Organização das Nações Unidas e ProFuturo se aliam para
promover a educação digital em países em vias de
desenvolvimento

CÉSAR ALIERTA, ASSESSOR GLOBAL
PARA A EDUCAÇÃO DIGITAL E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
ONU


O Fundo ODS da ONU e a ProFuturo trabalharão juntos para promover a
educação digital no mundo, “alavanca de transformação e melhoria das
oportunidades de milhões de crianças em situação de vulnerabilidade”.



César Alierta afirma que “através da educação digital é possível
proporcionar uma educação de qualidade a qualquer pessoa em qualquer
parte do mundo”.



A ProFuturo é uma iniciativa da Fundación Telefónica e da Fundación
Bancaria “la Caixa” para melhorar a educação de mais de 10 milhões de
crianças em 5 anos na África, América Latina e Ásia.

Madri, 12 de dezembro de 2016 – O projeto ProFuturo, promovido pela
Fundación Telefónica e pela Fundación Bancaria “la Caixa”, e o Fundo para
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU se aliam para
promover uma educação digital de qualidade em países em vias de
desenvolvimento.
César Alierta, promotor da ProFuturo, presidente executivo da Fundación
Telefónica e patrono da Fundación Bancaria “la Caixa”, dirigirá esta área de
trabalho como Assessor Global do Fundo ODS para a Educação Digital e
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Alierta afirma que “através
da educação digital é possível proporcionar uma educação de qualidade a
qualquer pessoa em qualquer parte do mundo”.
Esta colaboração tem como objetivo proporcionar um marco de cooperação
entre ambas as entidades em três áreas de atividade: busca de sócios e
alianças, promoção do papel das empresas no desenvolvimento da
educação e implantação de uma linha de trabalho em educação digital. Esta
Contato de imprensa:
Silvia Álvarez-Buylla salvarezbuylla@abascalcomunicacion.com 91.456.04.44
Rafael Cobo rafael.cobocobo@telefonica.com 647665488
Para mais informações: profuturo.education

última, segunda afirma Alierta, é a “alavanca de transformação e melhoria das
oportunidades de milhões de crianças em situação de vulnerabilidade”.
Este anúncio se fará público no marco da apresentação do relatório “Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável e o setor privado” do Fundo ODS que
acontecerá nesta segunda-feira 12 de dezembro no Espacio Telefónica. O
relatório, que compila as experiências de empresas como Microsoft, Ernst &
Young, H&M e Ferrovial, entre outras, identifica as áreas de interesse comum
sobre as quais se deve trabalhar e mostra a preocupação das parcerias
público-privadas de apoiar o desenvolvimento sustentável e de incorporar entre
suas práticas aquelas que melhorem a situação dos países em vias de
desenvolvimento.

Sobre a ProFuturo
A ProFuturo é uma iniciativa implementada pela Fundación Telefónica e pela
Fundación Bancaria “la Caixa” para reduzir a desigualdade educacional no
mundo e promover a educação digital de crianças em países emergentes. Seu
objetivo é proporcionar uma educação de qualidade para 10 milhões de
crianças em risco de exclusão social, em apenas 5 anos. Este projeto tem
vocação de acolher e promover a participação de outras empresas e
instituições. Atualmente tem projetos em andamento na África e na América
Latina, e se estenderá pela Ásia.
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