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Estima-se que, a nível global, cerca de 70 milhões de
crianças não têm acesso à educação básica e mais de 800
milhões de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas.
Caríssimos Companheiros,
Os indicadores relativos à literacia, a nível global, têm vindo a melhorar
significativamente nas últimas décadas, mas ainda estamos longe de
garantir, até 2030, o acesso universal ao ensino secundário, profissional e
superior, conforme estabelecido no 4º Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável da ONU - Educação de Qualidade.
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Rotary International, através da The Rotary Foundation, tem apoiado projetos
de educação básica, que é deficitária sobretudo em países do norte de
África e Ásia Ocidental, por várias causas e sobretudo devido a perturbações
causadas por conflitos bélicos.
Trata-se de um esforço importante de continuidade na
ação providenciando o acesso à educação, atenuando as
diferenças por género e capacidade económica.
Felizmente, na nossa realidade temos acesso fácil à educação, mas não nos
podemos esquecer que, por razões socioeconómicas, este acesso não é
possível nalguns casos. Importa, pois, apoiar a FRP - Fundação Rotária
Portuguesa e realçar seu papel na promoção da educação, através da
atribuição de Bolsas de Estudo a alunos carenciados. Apoiando a FRP,
reforçamos a sua capacidade para ajudar neste processo e assim podemos
atingir mais alunos. Os clubes poderão incrementar a sua ação nesta
vertente, estabelecendo parcerias com autarquias, empresas e
particulares, maximizando a atribuição de bolsas. As empresas serão
atraídas pelos benefícios fiscais através de donativos à FRP e os nossos
parceiros ao delegarem a execução da sua Responsabilidade Social numa
organização confiável, como é o Rotary, consumirão menos recursos internos
na sua gestão.
Quando nos referimos à literacia não nos podemos
esquecer das suas mais variadas vertentes, incluindo a
literacia em saúde, a literacia financeira, a literacia digital.
Ao criarmos a área de “Inclusão e Transformação Digital”, no âmbito da
Comissão Distrital de Formação Rotária, estamos a procurar introduzir
melhorias nesta vertente. No entanto, também podemos mostrar bons
exemplos de ações desenvolvidas pelos clubes para incrementar os vários
tipos de literacia nas nossas comunidades.
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Importa que os clubes façam o levantamento das necessidades e
prioridades de educação das suas comunidades para que possam ajudar
a colmatar déficits existentes, quer através da intervenção de
companheiros com competências nas mais diversas áreas, quer através de
parceiros.
Ao realizarmos este tipo de serviço estamos a entregar um elevado valor à
comunidade, com impacto de longo prazo, fazendo a diferença na
construção de uma sociedade melhor para todos.
Um forte abraço solidário,

Vítor Cordeiro

Governador D1960 2022-2023
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