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Um futuro
melhor para todos
A Fundação ”la Caixa” coloca a sua experiência
centenária de ação social ao serviço dos
cidadãos para dar resposta à crise da COVID-19,
cuja duração e intensidade são ainda incertas.
É por isso que temos de redobrar os nossos
esforços para garantir o bem-estar dos mais
vulneráveis.

Nesta altura, os efeitos da pandemia de COVID-19, tanto na esfera
pública como na privada, já são sobejamente conhecidos. As consequências desta crise têm sido amplamente debatidas de pontos de
vista muito diferentes, todos eles
necessários e enriquecedores. Porém, talvez por vezes percamos o
foco no essencial: que por trás dos
grandes números, das estatísticas,
das probabilidades e das previsões,
existe um denominador comum.
Refiro-me às pessoas.
Esta deve ser, acima de tudo, a nossa
principal preocupação, como cidadãos e como sociedade: o impacto
da pandemia no bem-estar das pessoas. E, em especial, nas condições
de vida dos mais vulneráveis. A este
respeito, não podemos ignorar o
facto de que a crise está a alargar
fossos sociais já existentes. Fossos
que, se não agirmos rapidamente e
com determinação, corremos o risco de perpetuar.
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Consciente desta realidade inevitável, a Fundação ”la Caixa” está totalmente focada em ajudar a mitigar
a crise social provocada pela COVID-19. Fazemos tudo o que podemos para estar ao lado das pessoas
que mais necessitam, especialmente
agora. E penso que podemos dizer,
tal como reflete este relatório anual,
que a nossa resposta à pandemia foi
rápida e eficaz.
Esta reação incluiu iniciativas
conjunturais para dar resposta a
necessidades específicas causadas pelo coronavírus. É o caso dos
apoios extraordinários para agregados familiares com menores em
risco de exclusão, da promoção de
uma campanha de recolha de alimentos e da criação de um serviço
de apoio psicológico para profissionais de saúde.
Foram iniciativas que complementaram a ação dos programas estruturais e de longo prazo da Fundação. Refiro-me a projetos como
o CaixaProinfância, que combate
a pobreza infantil; o Incorpora,
centrado em promover a inserção
laboral de pessoas vulneráveis; o
programa de Apoio Integral a Pessoas com Doenças Avançadas, que
oferece acompanhamento no fim
da vida; e o Programa Seniores,
com uma linha de ação específica
para prevenir situações de solidão
indesejada.
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Este é o balanço que fazemos em
termos de exigência e da responsabilidade. Em primeiro lugar, porque
não se pode pedir menos de uma
entidade que tem vindo a adaptar-se aos desafios sociais de cada período histórico desde 1904, ano da
sua criação. E, em segundo lugar,
porque ainda temos um longo caminho a percorrer.
Sabemos que a recuperação não
será rápida e que esta instabilidade, de duração e intensidade ainda
incertas, irá coexistir com um futuro que está a ser forjado a grande
velocidade. Sabemos também que
não se trata de uma crise qualquer.
É uma crise transformadora, que
atua como catalisador de diversas
forças de mudança que já estavam
em curso. E que, além disso, irá desencadear novas tendências duradouras, como a sustentabilidade de
qualquer processo de produção; a
digitalização de todas as áreas da
economia (teletrabalho, comércio
eletrónico...); e a necessidade de reforçar o enfoque em setores como o
da investigação biomédica e da saúde global.

Esta imagem pode ser, no mínimo,
desconcertante. Mas a incerteza
também pode ser gerida. Daí a minha convicção de que iremos ultrapassar as dificuldades do presente.
Está ao nosso alcance, ao alcance
de todos, inverter a situação para
conquistarmos um futuro melhor.
Um futuro melhor para todos, sem
exceção. Neste sentido, a razão de
ser da Fundação ”la Caixa”, a nossa força motriz, está espelhada nas
sábias palavras de Albert Einstein:
“Acabemos de uma vez com a única
crise ameaçadora, que é a tragédia
de não querer lutar para a superar”.

Isidro Fainé

Presidente da
Fundação ”la Caixa”
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Patronato da Fundação ”la Caixa”
Presidente 		
Isidro Fainé Casas
Vice-Presidente		
Juan José López Burniol
Patronos 		
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Shlomo Ben-Ami
Luis Carreras del Rincón
Isabel Estapé Tous
Antoni Fitó Baucells
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
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Secretário (não patrono)
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Diretora-Geral Adjunta (não patrono)
Elisa Durán Montolío

Patronato em 31 de dezembro de 2020
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Direção da Fundação ”la Caixa”
Presidente
Isidro Fainé Casas
Diretor-Geral
Antoni Vila Bertrán
Diretora-Geral Adjunta
Elisa Durán Montolío
Subdiretora-Geral
Esther Planas Herrera
Subdiretor-Geral
Marc Simón Martínez

Diretor Corporativo de Comunicação
Jesús Nemesio Arroyo González
Diretor Corporativo de Educação e Marketing
Xavier Bertolín Pueyo
Diretora Corporativa de Programas Sociais
Montserrat Buisán Gallardo
Diretor Corporativo de Território e Centros
Rafael Chueca Blasco
Diretor Corporativo de Investigação e Saúde
Àngel Font Vidal
Diretor Corporativo de Cultura e Ciência
Ignasi Miró Borràs

Diretora da Área de Finanças, Fiscalidade e Controlo de Gestão
Eva Bermejo Martínez

Diretora da Área de Relações com Entidades Sociais
Juana Prats Montmany

Diretora da Área de Meios de Comunicação Social
Rosa Maria Cirera Clotet

Diretor da Área de Relações Institucionais
Ventura Rebés Weindl

Diretora da Área Internacional
S.A.R. la Infanta Doña Cristina

Diretora da Área de Exposições e Coleção
Isabel Salgado Gispert

Diretor da Área de Inclusão Social
Jaume Farré Cortadellas

Diretora da Área de Gestão Territorial e Centros
Marta Vallejo Rodríguez

Diretora da Área de Bolsas
Emilia Jordi Tubella

Diretor da Área de Organização
Ignasi Villalobos Motlló

Diretor da Área de Prospetiva, Reflexão e Palau Macaya
Sergi Loughney Castells

Direção em 31 de dezembro de 2020
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Mais de 115 anos
de compromisso social
A Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros, ”la Caixa”
foi fundada a 5 de abril de
1904 pelo advogado catalão
Francesc Moragas Barret, com
o apoio de diversas entidades
da sociedade civil catalã.
Desde a sua origem, a Fundação ”la Caixa” caracteriza-se
por um forte compromisso
social e uma vocação de trabalho em prol do interesse
geral, tanto através da atividade financeira do grupo
como da ação social, promovendo assim atividades de caráter social, educativo, cultural e científico.
Passados mais de 115 anos,
a Fundação ”la Caixa” é a primeira fundação de Espanha,
a segunda da Europa e uma
das mais importantes do mundo em termos de volume de
investimento social.
Na sua estrutura, é proprietária da primeira holding financeira espanhola, a CriteriaCaixa, que trabalha diariamente para preservar e aumentar o património gerado
pela Fundação ao longo de
mais de um século.

A essência
da Fundação
”la Caixa”

Comprometidos com
o presente e com o
futuro das pessoas

Comprometida com o desenvolvimento socioeconómico
do território desde a sua criação, a Fundação ”la Caixa”
não tardou a prestar serviços
no domínio social, cultural e
cívico para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Na Fundação ”la Caixa” damos especial atenção aos
programas com maior impacto transformador, como
os que combatem a pobreza
infantil e a exclusão social,
os que fomentam o emprego
e os que ajudam a melhorar
as condições de vida das pessoas mais vulneráveis.

A sua missão é construir
uma sociedade melhor e
mais justa, dando oportunidades às pessoas mais necessitadas, com os valores
de excelência, confiança e
compromisso social que a
caracterizam desde o início.
E com a visão de ser uma
entidade de referência para
a sociedade no desenvolvimento de soluções duradouras que respondam às necessidades básicas dos grupos mais vulneráveis; que favoreçam o progresso social,
dando resposta aos novos
desafios na investigação, na
formação de excelência e na
educação; e que aproximem
a ciência e a cultura de todos
os segmentos da sociedade.

A Fundação ”la Caixa” também intervém noutros domínios fundamentais para
promover o progresso e a
igualdade de oportunidades,
como a investigação médica,
a formação de excelência, a
cultura e a educação. O compromisso social da Fundação
”la Caixa” para a construção
de uma sociedade melhor
tem em Espanha e Portugal
os seus territórios naturais de
intervenção.

A Fundação ”la Caixa”
centra-se nos programas com
maior impacto transformador
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A ESSÊNCIA DA FUNDAÇÃO ”LA CAIXA”

Enfermeiras da Escola de Enfermagem de Santa Madrona no
laboratório, onde levam a cabo trabalhos de investigação.

2020 en Portugal
Um dos princípios de atuação da Fundação ”la Caixa”
consiste em levar a sua ação social aos territórios onde o
Grupo Caixabank desenvolve a sua atividade financeira. Na
sequência da entrada do BPI no Grupo, a Fundação iniciou
em 2018 a implementação progressiva dos seus programas
em Portugal através de quatro eixos: programas próprios da
Fundação ”la Caixa”, concursos para concessão de apoios
a projetos de entidades sociais, intervenções locais em
colaboração com o BPI e projetos especialmente concebidos

para dar resposta a desafios específicos do país. Em 2020,
a Fundação ”la Caixa” aumentou o orçamento de Portugal
para 26 milhões de euros. Adicionalmente, graças aos acordos
celebrados com a Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT) para reforçar a investigação biomédica, a investigação
em ciências sociais e o desenvolvimento do interior do país, a
FCT iguala a contribuição financeira da Fundação ”la Caixa”
no apoio a projetos portugueses nos concursos de investigação
biomédica, investigação social e do Programa Promove.
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Apoio
diferenciado
e sustentado

A Fundação ”la Caixa”
prestou apoio psicológico
e emocional às pessoas
afetadas pelo coronavírus e
aos seus familiares através
do programa de Apoio
Integral a Pessoas com
Doenças Avançadas.

A Fundação ”la Caixa” redobrou esforços
para atenuar os efeitos da crise
provocada pela COVID-19.

Ajudar, acompanhar, assistir,
prevenir, diagnosticar e tratar.
A Fundação ”la Caixa” redobrou esforços para ajudar a
atenuar os efeitos do coronavírus. Para o efeito, reforçou
as suas linhas estratégicas, especialmente as que se centram
nos grupos mais vulneráveis,
como as crianças em risco
de exclusão, as pessoas idosas e as pessoas com doenças
avançadas. Assim, a Fundação
ativou diversas iniciativas em
2020 para dar resposta a necessidades tanto estruturais
como conjunturais.

Apoio às famílias.
Contribuição extraordinária
de mais de 3 milhões de euros
em alimentação através do
programa CaixaProinfância.

Acompanhamento.
De mais de 220 000 pessoas
idosas, reforçando os vínculos
sociais e reduzindo as
situações de solidão.

Recolha de alimentos.
Recolha de 3,4 milhões de
euros, com o apoio operacional
do CaixaBank, através de uma
campanha a favor dos Bancos
Alimentares. Em Portugal, em
colaboração com o BPI, recolha
de 1,7 milhões de euros para
a Federação Portuguesa dos
Bancos Alimentares Contra
a Fome.

Apoios sociais.
Um total de 5,4 milhões de
euros para promover projetos
de inserção sociolaboral e
habitação para a inclusão
social; e 2,5 milhões de euros
para combater a pobreza
infantil e a exclusão social.

Fomento do emprego.
Criação de mais de 16 000
postos de trabalho para
pessoas em situação de
exclusão através do programa
Incorpora, em colaboração
com 406 entidades sociais e
6400 empresas socialmente
responsáveis.
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Apoio psicológico.
Mobilização de 236
profissionais do programa
de Apoio Integral a Pessoas
com Doenças Avançadas
para prestar apoio emocional
às pessoas afetadas pelo
coronavírus, bem como aos
seus familiares.

Assistência aos
profissionais de saúde.
Serviço telefónico de apoio
psicológico destinado aos
profissionais de saúde, em
colaboração com a Fundação
Galatea e o Ministério da
Saúde de Espanha, com um
orçamento de 1 milhão de
euros.
Investigação de excelência.
Um total de 1,8 milhões de
euros destinados, através do
programa CaixaImpulse, aos
três pilares de atuação contra
a COVID-19: prevenção,
diagnóstico e tratamento.
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AJUDAR AS PESSOAS

Parcerias internacionais.
Colaboração com centros
de investigação de referência
que lideram a investigação
da COVID-19, como o
ISGlobal e o IrsiCaixa.

Divulgação do
conhecimento,
da cultura e da ciência.
Através de conteúdos digitais
que complementam a oferta
presencial e que promovem
o pensamento crítico.

Campus virtual.
Organizado pelo EduCaixa,
com a participação de 308
alunos e 82 professores de
Espanha, Portugal e Colômbia,
centrado no consumo
crítico da informação.

Saúde global.
Formação de profissionais,
campanhas de vacinação,
ações de prevenção e melhoria
do apoio às populações
mais vulneráveis de África,
Ásia e América Latina.
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PROGRAMAS
SOCIAIS

Impulsionamos
a transformação
social
Focamo-nos nos programas com maior
impacto transformador, como os que
combatem a pobreza infantil ou os
que promovem o acesso ao emprego
e à habitação, e que contribuem para
melhorar a qualidade de vida
e fomentam a convivência cívica
e a coesão social.
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Pontos-chave

1

2

3

4

Criação de
oportunidades para as
pessoas que vivem em
situação de pobreza

Apoio à inserção laboral,
para que as pessoas
vulneráveis possam ter
acesso a um emprego

Melhoria da
qualidade de vida das
pessoas idosas e seu
acompanhamento

Concursos para concessão
de apoios a projetos de
iniciativas sociais em
Espanha e Portugal
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Uma menina recebe aulas de reforço educativo que a ajudam a melhorar o seu rendimento escolar,
com a colaboração da Fundação Ángel Tomás e do programa CaixaProinfância da Fundação ”la Caixa”.

POBREZA INFANTIL

Junto daqueles O
que mais
necessitam
Através do programa
CaixaProinfância, a Fundação
”la Caixa” apoia famílias
no desenvolvimento social
e educativo de crianças
e jovens dos 0 aos 18 anos.
12

CaixaProinfância trabalha
para que as crianças e jovens dos 0 aos 18 anos que se
encontram em situação de vulnerabilidade tenham as mesmas
oportunidades que os outros. O
objetivo do programa é quebrar o
círculo da pobreza, que se transmite de pais para filhos, e promover
novas formas de assistência centradas no desenvolvimento social
e educativo através de um conjunto de apoios.
Em 2020, o programa deu os primeiros passos para a implementação em Ceuta e Melilla. Desta
forma, está agora presente não só

nas 17 comunidades autónomas,
mas também nestas duas cidades
autónomas.
O programa arrancou também em
2020 nas duas principais cidades
portuguesas. No Porto, nas freguesias de Lordelo do Ouro, Ramalde e
Campanhã, e, em Lisboa, nas freguesias de Santa Clara, Marvila e
Penha de França.
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NA PRIMEIRA PESSOA
AHLEM
Com apenas 12 anos, Ahlem tinha
de tratar dos três irmãos. A mãe,
separada, trabalhava o dia inteiro
num armazém. O CaixaProinfância,
através da Associação Xaloc
Russafa, foi um alívio para a criança:
enquanto tomavam conta dos seus
irmãos, ela conseguia estudar e
também receber apoio. Em 2020,
obteve o reconhecimento de Sucesso
Educativo, após concluir um curso
de auxiliar de enfermagem.

MARA
Mara é uma lutadora nata que foi
capaz de seguir em frente com os
dois filhos depois de ter sido vítima
de violência de género. A professora
da escola encaminhou a família
para o CaixaProinfância. O apoio
foi dado através da Accem, sob a
forma de sessões de reforço escolar,
psicoterapia familiar, atividades de
tempos livres e outros apoios.

RAFAEL

Apoios
extraordinários

CaixaProinfância

Em 2020, a Fundação
”la Caixa” realizou uma
contribuição extraordinária
de 3 milhões de euros para
apoiar mais de 13 000 famílias
em risco de exclusão social
e ajudar, assim, a atenuar
os efeitos da pandemia.
Adicionalmente, o programa
foi reinventado, este ano, em
formato virtual para permitir
que as crianças permaneçam
ligadas e interajam com maior
facilidade.

330 780

Pai de dois filhos (Fali e Joaquín,
de 19 e 11 anos), não hesitou em
tirar partido das ferramentas que
o CaixaProinfância oferece, através
da Fundação Secretariado Gitano,
quando estes começaram ter
dificuldades nos estudos. Para ele,
nada é mais importante do que ver
os filhos progredirem e construírem
um futuro.

TOTAL DO
PROGRAMA

crianças

400

entidades colaboradoras

58 841

crianças atendidas
em 2020
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Beneficiária dos programas da Fundação “la Caixa”
para a promoção do emprego jovem.

INSERÇÃO LABORAL

O melhor
trabalho do mundo:
ajudar a encontrar
trabalho
A Fundação ”la Caixa” promove o acesso
ao emprego de pessoas vulneráveis,
em colaboração com entidades sociais.

O

progresso de uma sociedade mede-se pela igualdade
de oportunidades de emprego
que oferece. O Programa de Integração Sociolaboral da Fundação ”la Caixa”, o Incorpora,
faz a ponte entre entidades sociais e empresas, contribui para a
sensibilização, procura ativamente
oportunidades de emprego e fomenta a responsabilidade social
nas empresas.
O Incorpora Jovem acompanha jovens em situação de vulnerabilidade social, dando especial

atenção a jovens provenientes do
sistema de proteção de menores.
O Autoemprego Incorpora destina-se a pessoas em situação de
vulnerabilidade e com capacidade
empreendedora e ideias de negócio. O Reincorpora oferece itinerários personalizados a reclusos
para a sua reinserção na sociedade.
A Fundação ”la Caixa” também
promove projetos para pessoas
com deficiência e noutras situações de vulnerabilidade social
através do Concurso de Inserção
Sociolaboral.

Emprego*
Contratos
de trabalho

Empresas
colaboradoras

total do programa

total do programa

306 216

O programa fomenta a
responsabilidade social
nas empresas

Em 2020

38 422

68 380
Em 2020

11 709

*O programa inclui o Incorpora, Fundação ”la Caixa” Emprego
Jovem e Mais Emprego da Fundação ”la Caixa”, cofinanciado
pelo Fundo Social Europeu, bem como Espaços Naturais.
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NA PRIMEIRA PESSOA

ROSAURA
Incorpora Tarragona

«Agora posso pôr em prática
tudo o que me ensinaram
nas aulas».
Aos 19 anos, Rosaura conseguiu
emprego em tempo recorde através
dos Pontos de Formação Incorpora
da Fundació Formació i Treball.

DAOUDA
Incorpora Galicia

«O Incorpora abre uma janela
a pessoas a quem muitas
portas foram fechadas».
Daouda é um cidadão senegalês
que conseguiu abrir o seu próprio
negócio em plena pandemia, uma
padaria, graças ao apoio do Ponto
de Autoemprego Incorpora da
Fundação Érguete-Integración.

ÁLVARO
Incorpora Beja

«Encontrei algo muito
importante para mim que
me dá estabilidade e alegria».

Incorpora
Portugal

44

entidades sociais

96

técnicos

5415

pessoas atendidas

1333
inserções

508

Ampliação em Portugal
A Fundação ”la Caixa” lançou em
2020 um concurso para alargar a rede
do Incorpora a 8 novos territórios de
Portugal: Aveiro, Braga, Bragança,
Leiria, Portalegre, Santarém, Viana
do Castelo e Vila Real. O programa
destina-se a pessoas em risco ou em
situação de exclusão, ou seja, jovens
NEET (que não estão a trabalhar, nem
a estudar ou frequentar qualquer tipo
de formação), desempregados com
mais de 45 anos, ex-reclusos, extoxicodependentes, vítimas de violência
doméstica e pessoas com deficiência.
O Instituto do Emprego e Formação
Professional colaborou no processo
de seleção de entidades Incorpora em
Portugal e prestou apoio no processo de
implementação do programa no país.

Álvaro é um jovem em risco de
exclusão que, com a colaboração
da Delegação de Beja da Cruz
Vermelha Portuguesa, conseguiu
emprego durante a pandemia na
área da prestação de cuidados a
pessoas idosas em situação
de vulnerabilidade.

empresas contratantes
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SENIORES

Sempre com as
pessoas idosas
Há mais de 115 anos, a Fundação ”la Caixa”
nascia com a missão de prestar assistência
a pessoas idosas e a grupos populacionais
em situação de vulnerabilidade.

O

Programa Seniores da Fundação ”la Caixa”, com mais
de um século, tem como objetivo
maximizar o bem-estar das pessoas idosas, contando sempre com
a sua participação e compromisso,
acompanhando-as e apoiando-as
nas transições das suas novas vidas diárias. Para isso, em conjunto
com as administrações públicas e
as entidades colaboradoras, tem
vindo a enfrentar situações altamente complexas, e mesmo excecionais, como a da pandemia de
COVID-19.
Consequentemente, o programa
realizou em 2020 uma profunda
reflexão acerca dos paradigmas
que até agora orientavam o apoio
e a intervenção junto da terceira
idade. Se o impacto da pandemia
na sociedade é enorme e profundo,
é-o ainda mais nas pessoas idosas,
sobretudo nas que se encontram
em situação de vulnerabilidade. As
perdas, o medo, a insegurança, o
sentimento de angústia ou abandono e o temor pela vida ofuscaram a vida quotidiana, abriram
cicatrizes, mas também deram lugar a respostas de enorme força.
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Acompanhamento. Quer por telefone quer através de atividades
online, deu-se sempre continuidade às relações humanas, oferecendo recursos para atenuar a
sensação de isolamento, acompanhando no dia a dia e ouvindo
as pessoas idosas para lhes oferecer, caso a caso, a intervenção mais
adequada.
Presencial. No âmbito dos acordos
com as comunidades autónomas
de Espanha, e quando foi possível,
realizaram-se atividades presenciais, respeitando sempre os protocolos de segurança.
Recursos. Foram elaborados novos guias, manuais e outros recursos destinados às pessoas idosas e
também aos profissionais que ajudam a dar resposta à situação de
emergência que vivemos em virtude da pandemia.
Online. Promoveram-se ações online conduzidas por profissionais e
aperfeiçoaram-se os recursos digitais para dar resposta, com qualidade e rigor, às necessidades das
pessoas idosas.

Seniores

7497
atividades

236 111
participantes
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Capacitar as
comunidades
SEMPRE ACOMPANHADOS
O programa «Sempre acompanhados» oferece ferramentas às
pessoas e comunidades que lhes
permitem melhorar a criação e o
reforço de vínculos, e reduzir as
situações de solidão não desejada.
Em 2020, o programa foi alargado
a três municípios: Granada, Múrcia
e Pamplona, que se juntam aos de
Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega,
Lleida, Santa Coloma, Palma, Logroño e Jerez de la Frontera. No
total, receberam apoio 412 idosos.

MANUAL PARA
ENFRENTAR
A SOLIDÃO.
O manual O
desafio da solidão
nas pessoas idosas
é o primeiro a
ser publicado
em Espanha
com uma visão
multidisciplinar
da solidão, e surge
da necessidade
de partilhar conhecimentos e
dados científicos que ajudem
a melhorar a resposta a este
desafio. Também oferece uma
proposta metodológica, avaliada e
consolidada, para a intervenção.

EL RETO
DE LA SOLEDAD
EN LAS PERSONAS
MAYORES

O projeto Sempre acompanhados do Programa Seniores
da Fundação ”la Caixa”, em colaboração com a Cruz
Vermelha, tem como objetivo detetar e evitar situações
de solidão e isolamento das pessoas idosas.

NA PRIMEIRA PESSOA
DOLORS
Participante

«Para mim, o que mais
alegria me dá é que as
pessoas gostem de mim.
Quando estou com uma
pessoa, a companhia e a
conversa com ela dão-me vida,
fazem com que me sinta bem e
tornam o meu dia alegre».

ELI
Membro da Equipa
de Intervenção

«Quando a Dolors chegou
ao programa, praticamente
não saía, devido à dificuldade
de locomoção. Vimos que
tinha muitas inquietações e
ajudamo-la a não perder a
coragem».

APROXIME-SE.
BATA À PORTA.
A campanha Aproxime-se.
Bata à porta, por ocasião do
Dia Internacional dos Idosos,
tem por objetivo dar visibilidade
às situações de solidão, dar a
conhecer o programa «Sempre
acompanhados» e amplificar a
ação dos municípios, entidades e
voluntários que nele colaboram.
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DOENÇAS AVANÇADAS

A acompanhar
a vida até ao
último instante
Com este programa pioneiro, a Fundação
”la Caixa” acompanha as pessoas numa
situação extremamente importante e de
enorme vulnerabilidade: a do fim de vida.

O

programa de Apoio Integral a
Pessoas com Doenças Avançadas da Fundação ”la Caixa”
acompanha as pessoas em fim de
vida e os seus familiares através
de um apoio integral baseado em
três pilares: psicológico, social e
espiritual. Desta forma, as equipas
de apoio psicossocial e espiritual
do programa complementam o
trabalho realizado pelas equipas
de saúde.
Presente em Espanha e Portugal, o
programa construiu uma rede de
54 equipas, compostas por 236

profissionais (psicólogos, assistentes sociais, outros intervenientes
espirituais, médicos e enfermeiros)
que trabalham em 145 hospitais
e 133 equipas de apoio domiciliário, para além de mais de 1000
voluntários através do programa
Companheiros da Alma.
Também conta com o programa
Fim de Vida e Solidão, que junta
voluntários e pessoas que carecem
de apoio; 5 EspaçoCaixa para melhorar o internamento hospitalar;
e a Escola de Cuidadores, que
oferece formação.

O programa Final de Vida
e Solidão junta voluntários
e pessoas que não têm família

Doenças
avançadas

54

28 861

145

36 821

equipas de apoio
psicossocial

hospitais

133

equipas de apoio
domiciliário
18

doentes atendidos
em 2020

familiares atendidos
em 2020
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Humaniza,
em Portugal
O Apoio Integral a Pessoas com
Doenças Avançadas tem presença
em Portugal através do programa
Humaniza, que consolidou o
trabalho das 10 equipas de apoio
psicossocial. Este ano, a Fundação
”la Caixa” e o BPI –em colaboração
com o Ministério da Saúde, as
Secretarias Regionais da Saúde
dos Açores e da Madeira e a TEAK
Capital– doaram também 526
tablets às equipas intra-hospitalares
de cuidados paliativos e à rede de
cuidados continuados, para facilitar
a comunicação entre doentes e
familiares durante a pandemia.

NA PRIMEIRA PESSOA

VOLUNTÁRIA

Uma psicóloga de uma das equipas de apoio
psicossocial (EAPS) oferece acompanhamento
e apoio emocional a uma beneficiária do
Programa de Apoio Integral a Pessoas com
Doenças Avançadas da Fundação ”la Caixa”.

Apoio psicossocial, uma
necessidade
Este ano constatámos a importância do apoio psicossocial e
espiritual na etapa de fim de vida. No contexto da pandemia,
o programa intensificou o seu trabalho mediante unidades
específicas, o desenvolvimento de ferramentas de apoio
telemático, uma linha telefónica de apoio psicológico para
profissionais de saúde – em colaboração com o Ministério
da Saúde, a Fundação Galatea, o Consejo General de
Médicos, o Consejo General de Psicólogos e o Consejo
General de Enfermería de Espanha – e guias sobre o luto,
entre outras medidas.

«Acompanhar as pessoas
como voluntária é uma das
melhores decisões que podia
ter tomado. É uma experiência
enriquecedora; sinto-me
muito grata».
FAMILIAR

«O apoio emocional que
recebo é um enorme suporte
para seguir em frente. Poder
falar sobre a doença do Pere e
ter respostas ajuda-me
a enfrentar a situação».
PSICÓLOGO

«Nas equipas de apoio
psicossocial (EAPS), focamonos nas pessoas e não falamos
apenas da biologia dos
indivíduos, mas também
da sua biografia».
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CONCURSOS SOCIAIS

Ajudar por princípio
O programa de Apoio
a Projetos de Iniciativas
Sociais da Fundação
”la Caixa” celebrou os seus
20 anos reforçando em 2020
o seu compromisso com
as entidades sociais.

Um dos projetos selecionados
nos Concursos de Apoio a
Projetos de Iniciativas Sociais
promovidos pela Fundação
”la Caixa”.

20

C

om um investimento de 17
milhões de euros este ano, o
programa selecionou 673 projetos, dos 3866 apresentados, com
mais de 186 000 beneficiários.
Com este investimento, a Fundação ”la Caixa” mantém o seu
compromisso com os grupos mais
vulneráveis da população, dando
resposta a grandes desafios sociais que se agravaram em con-

sequência da pandemia, como a
luta contra a exclusão, o acesso à
habitação e às necessidades básicas, e a promoção do emprego.
Os concursos sociais que constituem o programa centram-se em
diferentes áreas de atuação e grupos destinatários. Estas áreas são:
promoção da autonomia e apoio
à dependência, à deficiência e à
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Concursos
em Portugal

doença; luta contra a pobreza
infantil e a exclusão social; habitação para a inclusão social;
inserção sociolaboral; interculturalidade e ação social; e ação
social no meio rural.
Além destes concursos sociais à escala de todo o território espanhol,
há três concursos territoriais na
Andaluzia, Burgos e Canárias, em
coordenação com a Fundación CajaBurgos, a Fundación CajaCanarias, a Fundación CajaSol e a Junta

de Andalucía. No final de 2020, foi
aberto um novo concurso territorial na Catalunha, cujos resultados
serão divulgados em 2021.
O programa revalida por mais
um ano o seu compromisso com
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda
2030 das Nações Unidas. Por outro
lado, no âmbito da sétima edição
dos Prémios Inovação Social, são
atribuídos 10 galardões no valor
de 15 000 euros cada.

Distribuição dos projetos
POR GRUPO
DESTINATÁRIO

POR ÁREA
DE ATUAÇÃO

25%

25%

pessoas com deficiência
ou doença

22%

pessoas adultas em situação
de risco de exclusão social

20%

crianças e jovens em
situação de vulnerabilidade

19%

familiares e cuidadores

7%

pessoas do mesmo
meio comunitário

7%

pessoas em situação
de envelhecimento

inserção sociolaboral

24%

deficiência e perturbação mental

17%

luta contra a pobreza infantil
e exclusão social

14%

interculturalidade e ação social

7%

habitação para a inclusão social

7%

pessoas idosas e desafios
resultantes do envelhecimento

PRÉMIOS BPI
FUNDAÇÃO ”LA CAIXA”
O objetivo dos Prémios BPI
Fundação ”la Caixa” é apoiar
projetos sociais em território
português que promovam a
melhoria da qualidade de vida
e a igualdade de oportunidades
das pessoas em situação de
vulnerabilidade social. Há
5 categorias de prémios, com
uma contribuição de 750 000
euros cada e uma dotação
total de 3,75 milhões de euros:
Infância, Solidário, Seniores,
Capacitar e Rural.
Em 2020, foram selecionados
131 projetos que beneficiam
16 323 pessoas e que abrangem
áreas de atuação como a inclusão
social na infância e adolescência,
a inserção sociolaboral, a
promoção da vida independente
e a melhoria da qualidade
de vida.
PROMOVE. O FUTURO
DO INTERIOR
A Fundação ”la Caixa” e o BPI
lançaram a terceira edição do
programa Promove. O objetivo é
impulsionar o desenvolvimento
económico e sustentável das
regiões do interior de Portugal.
Além do concurso de projetospiloto inovadores e do concurso
de ideias de estudantes do Ensino
Superior com potencial de se
transformarem em projetospiloto inovadores, esta edição
conta também com uma linha
de apoio a projetos de I+D+i, em
parceria com a Fundação para
a Ciência e a Tecnologia (FCT),
que irá igualar a contribuição
financeira da Fundação ”la
Caixa” no programa Promove.

6%

humanização da saúde
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INTERCULTURALIDADE E COESÃO SOCIAL

10 anos a fomentar
a convivência
intercultural
O Projeto de Intervenção Comunitária
Intercultural (ICI) promoveu durante uma década
a gestão participativa da diversidade cultural,
fomentando a coesão social.

A

Fundação ”la Caixa” lançou
o Projeto ICI em 2010, com o
objetivo de promover um modelo
de intervenção social e gestão da
diversidade centrado no protagonismo das comunidades locais para
enfrentar de forma organizada, eficaz e positiva o desafio crucial da
convivência e da coesão social.
As migrações internacionais, com
os seus elementos de diferenciação
cultural, linguística, religiosa, etc.,
modificam a diversidade dos nossos
bairros, aldeias e cidades. O processo comunitário intercultural
visa facilitar a comunicação, o diálogo, a colaboração e a interação
positiva entre vizinhos de diferentes
origens para melhorar as relações,
promover a convivência intercultural nos bairros e municípios, o sentimento de pertença aos mesmos
e evitar conflitos.

A ação, iniciada em 17 territórios
em 2010 e alargada a 36 em 2014,
foi desenvolvida em 3 eixos: educação, saúde e relações cívicas,
dando prioridade ao trabalho com
crianças, jovens e famílias. A parceria entre a Administração Pública
e as entidades sociais, e a participação ativa dos cidadãos enriquecem o modelo.
O Projeto ICI termina o seu ciclo
de vida após 10 anos, tendo comprovado que a estratégia metodológica contribuiu para eliminar a
dicotomia entre imigrante e autóctone, propiciando um novo quadro
relacional. Em todas as zonas de intervenção, inicia-se uma nova etapa baseada na liderança municipal.

A Fundação ”la Caixa” apoia projetos
educativos e de intervenção social para
melhorar a convivência intercultural e a
coesão social dos cidadãos.
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Interculturalidade

Iniciativa para a equidade social

71 834

A Fundação ”la Caixa”, o BPI e a Nova School of Business &
Economics da Universidade NOVA de Lisboa lançaram, em 2019,
a Iniciativa para a Equidade Social. A colaboração ascende a
2,2 milhões de euros em 3 anos. Em 2020, assistiu-se à
continuação dos projetos iniciados em 2019.

participantes de

32

municípios

1759
atividades

Lançamento do relatório anual Balanço Social. Retrato
socioeconómico das famílias portuguesas, dando especial atenção
às situações de exclusão e ao acesso a apoios e recursos sociais.
Lançamento da Base de Dados Social. Base de dados do setor
social em Portugal; condensa e unifica a informação até agora.
dispersa.
Lançamento da 2.ª edição do Social Leapfrog. Iniciativa
pioneira para efetuar o diagnóstico e o acompanhamento durante
3 anos de entidades do setor social, envolvendo a comunidade
da Nova SBE (alunos, alumni, professores e partners).

23

PALAU MACAYA

Rumo a um novo pacto social
O objetivo do Palau Macaya é criar um novo pacto social através da reflexão
e da geração de pensamento crítico com uma visão global.

E

m abril de 2020, o Palau Macaya e o Observatório Social da
Fundação ”la Caixa” fundiram-se
numa única equipa, com o objetivo
de criar um novo pacto social através da reflexão e da geração de conhecimento e pensamento crítico,
com prioridade ibérica, projeção
europeia e visão global.

Feher, Adelaida Sarukhan, Franco Berardi, David Gardner, Milena
Florez, Manuel Arias Maldonado, Javier Gomà, Eloísa del Pino e
Beatriz González López-Valcárcel,
entre outros.

Palau Macaya

9 anos
de experiência
(2012-2020)
Em 2020

249

A nova área criada, o Observatório Social da Fundação ”la Caixa”,
tem por missão ser um motor de
mudança multicanal, multidisciplinar e multigeracional para ajudar
a superar os desafios da sociedade
e construir um novo roteiro para
uma realidade mais justa, com menos pessoas vulneráveis. Para tal,
serão criadas parcerias nacionais e
internacionais com a participação
da esfera diplomática e das instituições europeias, organizações e
fundações relevantes.

atividades únicas

9972

visitantes do
edifício histórico
do Palau Macaya

11 427
participantes
nas atividades

50

streamings

Este ano, o Palau Macaya contou com a participação de especialistas mundiais como Thomas
Piketty, Leila Hadj Abdou, Michel

NA PRIMEIRA PESSOA
THOMAS PIKETTY
Economista

«Antes de falar de comércio
livre e de livre circulação,
é necessário um projeto
político para diminuir as
desigualdades sociais».
24

ADELAIDA SARUKHAN
Doutorada em Imunologia e
redatora científica do ISGlobal

LEILA HADJ ABDOU
Cientista social e política
do Migration Policy Centre

«Para evitar novas crises provocadas
por eventuais coronavírus, será necessário deter a desflorestação e
a degradação dos ecossistemas».

«Deve haver um equilíbrio: controlar
a migração e dar oportunidades. Não
só para os migrantes, mas para todos
os membros da sociedade».
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OBSERVATÓRIO SOCIAL DA FUNDAÇÃO ”LA CAIXA”

Uma referência
na análise da
sociedade
O Observatório Social
é uma referência na
análise e no debate
de propostas para
a melhoria da
realidade social.

April 2020

The
redistributive
effects of

family
policies

Dossier

Spain is in the group of EU28 countries with the highest
child poverty rate. One reason
for this is the low level of
expenditure on family policies.
This report assesses the impact
of this level of protection on
the financial vulnerability of
households with children. It
analyses the various alternatives
to help increase their coverage
and effectiveness, as well as
estimating their potential costs
October 2020
and effects.

09

Immigration:

Olga Cantó
Andrea Sobas

challenges
and opportunities

Universidad de Alcalá

E

m 2020, o Observatório Social
da Fundação ”la Caixa” alargou a Portugal o Concurso anual
de Investigação Social, que financia projetos que se destaquem pela
sua excelência, caráter inovador e
orientação social. Paralelamente,
foram promovidos quatro concursos para analisar a transformação
social que estamos a viver em Espanha e Portugal devido à pandemia. Foi ainda divulgado um
concurso para apoiar projetos de
investigação sobre a desigualdade
social em Espanha.
Ao longo do ano, foram publicados novos dossiês. Com o título
Objetivo: atenuar a pobreza infantil, o oitavo relatório analisa as
consequências da pobreza infantil, como os problemas de saúde,
o insucesso escolar e a dificuldade
da mobilidade social. O nono, Imigração: desafios e oportunidades, é dedicado a um dos temas

2

Novos dossiês e relatórios
do Observatório Social
da Fundação ”la Caixa”
publicados em 2020.
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mais importantes para a evolução
da sociedade espanhola atual: a
imigração.

Observatório Social
da Fundação ”la Caixa”

O Observatório Social publicou
5 relatórios sobre economia distributiva e concluiu também a
recolha de relatórios sobre Necessidades sociais em Espanha, dedicados a 5 grupos sociais
e à educação.

44

conteúdos novos gerados

10 973

subscritores da newsletter
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FUNDAÇÃO DA ESPERANÇA
NA PRIMEIRA PESSOA

Uma entidade
de portas abertas

V. C.
Residente da
Casa de Recés

A Fundação da Esperança oferece um acompanhamento
integral a pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade no bairro de Ciutat Vella de Barcelona.

A

Fundação da Esperança é a
entidade de ação social direta
da Fundação ”la Caixa” que combate a pobreza no bairro de Ciutat
Vella, em Barcelona. O seu objetivo
é promover a autonomia e facilitar
a inclusão social de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.
Para isso, presta vários serviços:
Apoio Social, que acompanha de
forma integral as famílias em situação de vulnerabilidade; Inserção
Laboral, que oferece orientação
e formação para que as pessoas
atendidas possam encontrar um
trabalho e conta com programas específicos para jovens e de autoemprego; e Serviços Educativos, com
atividades diárias de reforço escolar, gestão emocional e desenvolvimento de talento para crianças e
adolescentes, bem como espaços
de cuidados para mães e bebés. A
Fundação também acolhe mulheres em situação de vulnerabilidade
na Casa de Recés, um centro residencial com apoio socioeducativo
que tem como objetivo facilitar o
seu processo de autonomia pessoal
e a sua emancipação. Todas estas
ações foram levadas a cabo com a
colaboração de voluntários.
Em 2020, a Fundação da Esperança atuou desde o início da pandemia para dar resposta às famílias
mais afetadas pela crise económica e social. Entre as ações levadas

26

«A Casa de Recés ajudou-me a valorizar-me e
a gostar mais de mim, a
crescer como pessoa e a
ultrapassar as adversidades que surgem».
M. B.
Utente da Fundação
da Esperança

«Não sou de cá e não
percebo os trabalhos de
casa online que a escola
da minha filha envia. É
uma grande ajuda poder
contar com a Fundação
da Esperança para que
a apoiem e me orientem
para a poder ajudar».

Fundação
da Esperança

a cabo destacam-se a resposta às
necessidades básicas – com apoios
extraordinários à alimentação
através do CaixaProinfância –, o
acompanhamento emocional e
psicossocial, e o apoio na gestão
de apoios públicos e na mediação
entre os utilizadores e a Administração Pública. Os workshops de
alfabetização digital e as atividades de férias centradas no reforço
educativo e na recuperação emocional foram outras das novidades
em destaque este ano.

Atividades
de férias na
Fundação da
Esperança.

2315

pessoas atendidas

688

famílias atendidas

57

mulheres acolhidas
na Casa de Recés

368

novos empregos
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ESPAÇOCAIXA FRANCESC D’ASSÍS

Apoio
integral a
crianças

Criança beneficiária do
projeto #Invulneráveis
promovido no EspaçoCaixa
Francesc d’Assís com o apoio
da Fundação ”la Caixa”.

O EspaçoCaixa Francesc
d’Assís oferece apoio
integral a crianças em
situação de vulnerabilidade
e às suas famílias pelo
segundo ano consecutivo.

O

EspaçoCaixa Francesc d’Assís
oferece serviços próprios do
programa CaixaProinfância de apoio
psicoterapêutico e reforço educativo. Também dispõe de um espaço
familiar e infantil para crianças menores de 7 anos.
Paralelamente, conta com programas como o Tens Talento, que trabalha as vocações de crianças entre
os 6 e os 12 anos; o ABC da Integração, para aperfeiçoar a língua
através de hábitos de rotina com
mães imigrantes; o Taller del Cosedor, um espaço para mães e voluntárias; o programa FutbolNet,
liderado por uma equipa da Fundação do Barcelona; e outras atividades educativas e de lazer conduzidas
pelo programa Invulneráveis.
Devido à situação resultante da
pandemia, foi necessário reprogramar e adaptar as atividades
em 2020, reduzindo os grupos a
áreas restritas, disponibilizando
novos espaços, inovando com novas atividades e oferecendo sessões remotamente. Para o efeito, o

Em 2020, o centro
atendeu 104 famílias
e 217 crianças
programa foi dotado de um inventário de material eletrónico que,
graças a donativos e colaborações,
facilitou a comunicação e o acompanhamento das atividades. Ao
longo do ano, aprofundou-se a

gestão emocional. O EspaçoCaixa
Francesc d’Assís, como centro Covid-free, continua a dar prioridade
ao apoio personalizado, integral e
de qualidade às famílias em situação de vulnerabilidade.
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

No Peru, o programa Work 4 Progress foi adaptado à
nova situação provocada pela COVID-19, mediante a
reformulação dos modelos de negócio.

Comprometidos com
um mundo mais justo
Há mais de 20 anos que a Fundação ”la Caixa”
gera oportunidades e coopera com os grupos
sociais mais vulneráveis de todo o mundo.

A

Área Internacional da Fundação ”la Caixa” promove
programas de saúde global, especialmente de combate à pneumonia e à malária; contribui para
prevenir e tratar a malnutrição em
menores refugiados; fomenta a
criação de emprego para mulheres e jovens através do programa
Work 4 Progress; e favorece a formação e o fortalecimento de organizações da sociedade civil.
Em janeiro de 2020, celebrou-se em
Barcelona a Primeira Conferência Mundial Sobre Pneumonia
Infantil, organizada pela Fundação ”la Caixa” em colaboração com
a Fundação Bill & Melinda Gates,
ISGlobal, Save the Children, Every
Breath Counts, GAVI The Vaccine
Alliance, UNICEF, USAID e Unitaid.
A Fundação participou como único
doador privado na construção de
3 centros de reabilitação para pessoas com deficiência física no Mali,
Nigéria e República Democrática
do Congo, no âmbito do programa de criação da primeira «obrigação de impacto humanitário»
(Humanitarian Impact Bond) desenvolvido pelo Comité Internacional
da Cruz Vermelha.

Em resposta à crise provocada pela
COVID-19, a Fundação adaptou os
seus projetos, reforçando ainda mais
as parcerias com os principais organismos e fundações internacionais.
Centrou-se no reforço dos sistemas
de saúde, no apoio às campanhas
de vacinação, na formação de trabalhadores comunitários e na ajuda
aos refugiados, bem como na adaptação dos pequenos negócios inclusivos apoiados pelo programa Work
4 Progress ao novo contexto gerado
pela pandemia.
O programa de voluntariado internacional CooperantesCaixa foi
reorientado para uma proposta virtual de apoio e assistência técnica
à distância.
O Gabinete de Representação
em Washington foi mantido
como plataforma para a internacionalização da Fundação nos Estados Unidos e na América Latina,
liderando e participando em diferentes fóruns e eventos de referência para promover o papel da
filantropia na concretização dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Vacinação
infantil
Mais de

141 000*
crianças vacinadas
*número estimado

A Fundação ”la Caixa”
promove a saúde mundial
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Cooperação
com Portugal
Bolsas a 50 estudantes sírios.
Apoios destinados a frequentar
estudos superiores durante
2 anos em universidades portuguesas e espanholas, em colaboração com a Plataforma Global de Apoio a Estudantes Sírios.
No ano letivo 2019-2020, foi
atribuído o segundo conjunto
de 25 bolsas em estabelecimentos de ensino de Lisboa, Porto,
Guimarães, Braga e Aveiro.
Curso de Gestão de Ciência.
Terceira edição deste curso organizado em colaboração com a
Fundação Calouste Gulbenkian,
com o objetivo de melhorar
as capacidades dos diretores
de centros de investigação em
saúde de países lusófonos.
CooperantesCaixa.
Cinco voluntários do BPI
colaboraram com o programa
Juntos!, que visa o reforço das
organizações da sociedade civil
em Moçambique, em parceria
com a Fundação Aga Khan.

MOM, Plano de
Inovação para a
Nutrição Infantil

W4P, programa de
criação de emprego

243 978

pessoas beneficiadas em 2020

Beneficiários

Do total, 144 942 são crianças
menores de cinco anos e
99 036 são adultos. Destes últimos,
25 152 são mães lactantes e
73 884 outros beneficiários (como
cuidadores e membros da família,
trabalhadores e colaboradores do campo).

12 500

CooperantesCaixa

43

voluntários

1 576

negócios e serviços
implementados

36

parceiros envolvidos
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AÇÃO SOCIAL TERRITORIAL

Capilaridade
territorial
Graças à contribuição financeira da rede
de balcões do CaixaBank, a Fundação
”la Caixa” conseguiu alcançar a
capilaridade territorial necessária para
atender as necessidades mais imediatas.

A

Fundação ”la Caixa” amplifica
a sua capilaridade social através de colaborações com entidades do território, em conjunto com
a rede de balcões do CaixaBank.
Deste modo, garante-se o desenvolvimento da ação social a nível local. Fruto desta colaboração, mais
de 8500 projetos locais de cerca
de 7000 entidades sociais de todo
o território espanhol receberam
44,8 milhões de euros em 2020.
A Fundação ”la Caixa” intensificou os seus esforços para ajudar
a atenuar os efeitos da crise de
COVID-19, atribuindo grande parte das contribuições a projetos relacionados com o fornecimento
de alimentos, material de saúde e
emergências para apoiar as pessoas vulneráveis mais afetadas pela
pandemia.
A Fundação ”la Caixa” também
alarga a sua ação social a nível local através de acordos de colaboração com as fundações Caja de
Burgos, CajaCanarias, Cajasol e
Caja Navarra.
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Ação social de
proximidade
orçamento

44,8 M€
colaborações

8557
beneficiários estimados

513 420

Distribuição de alimentos no
Banco Alimentar de Manresa.
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Em Portugal, em
colaboração com o BPI
A ação social de proximidade
é outra das características
distintivas da Fundação ”la
Caixa” em Portugal. Graças
ao orçamento gerido em
colaboração com o BPI, a
Fundação ”la Caixa” e o BPI
promovem ações de âmbito
local de acordo com as linhas
estratégicas da Fundação. Em
2020, foram atribuídos 1,7
milhões de euros a 158 ações.
Infância. O projeto Artallis no
Conservatório d’Artes de Loures
(CAL) promove a arte, através
da música, como forma de
desenvolvimento individual e
social, e para combater a exclusão
social, abrangendo um total de
6500 crianças e jovens durante os
próximos 3 anos num dos bairros
mais desfavorecidos da Área
Metropolitana de Lisboa.
Acesso à educação.
No contexto da pandemia, a
Fundação ”la Caixa” e o BPI
doaram 1000 computadores
para uso escolar, com a ajuda do
Ministério da Educação, a Câmara
Municipal do Porto, Teach for
Portugal, EPIS – Empresários pela
Inclusão Social e Entrajuda.
Pessoas sem abrigo.
O projeto do Centro Social de
São Brás de Évora assegura o
alojamento de 15 pessoas sem
abrigo enquanto procura soluções
para a sua reintegração na
sociedade.
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CULTURA
E CIÊNCIA

Levamos o
conhecimento
à sociedade
Apostamos na cultura e na ciência como
motores do desenvolvimento pessoal e
social, estabelecemos parcerias com os
melhores museus e instituições do mundo e
proporcionamos pontos de encontro entre
pessoas de todas as idades e perfis.
Tudo isto de forma presencial e digital.
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Pontos-chave

1

2

3

4

Acordos estratégicos
a longo prazo com
grandes museus
internacionais

Coleção Fundação
”la Caixa”, a consolidação
de um acervo de prestígio
mundial

Apoio a novos
talentos com
concursos em
Espanha e Portugal

Divulgação do
conhecimento, da cultura
e da ciência in loco e
através da Ágora Digital
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EXPOSIÇÕES E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES

A rede CaixaForum, em parceria
com os melhores museus do mundo
A Fundação ”la Caixa” coloca ao alcance do público as melhores obras, com
conteúdos de excelência e otimização dos recursos em todo o território espanhol.

A

Fundação ”la Caixa” consolidou um modelo único para
divulgar a cultura e a ciência e promover o progresso social em todo
o território. Os pilares que sustentam este modelo são os conteúdos
de excelência, a gestão do público,
a otimização dos recursos, a oferta
educativa e a rede de centros situados por todo o território espanhol.

As parcerias a longo prazo com
o British Museum, o Museo
Nacional del Prado, o Centre
Pompidou e o Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC),
entre outros, são reforçadas com
colaborações pontuais. Desta forma, facilita-se o acesso a acervos
de qualidade. A seguir, referimos
algumas das novas exposições que
circularam este ano pelos CaixaForum e que irão continuar ativas nos
próximos anos.
Vampiros. A evolução do mito,
organizada em colaboração com
La Cinémathèque française, propõe um percurso transversal pela
história desta popular figura. Apresenta obras de cerca de 30 museus
e coleções privadas, entre as quais
pinturas, guarda-roupa de filmes,
cartazes, manuscritos, etc.
Objetos de desejo. Surrealismo
e design, organizada em colaboração com o Vitra Design Museum,
reúne obras de arte e objetos de
grandes artistas e designers, como
Dalí, Magritte, Miró, Le Corbusier e
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Acordos a longo prazo
com o Centre Pompidou e o
British Museum, entre outros
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Gae Aulenti, entre outros. São peças únicas de coleções e museus de
todo o mundo.
O sonho americano. Da pop à
atualidade, organizada em colaboração com o British Museum,
analisa como a arte gráfica criou
um novo tipo de público de classe

média capaz de adquirir peças produzidas em série. Reúne obras de
Andy Warhol, Jasper Johns, Louise
Bourgeois e Kiki Smith, entre outros.

acerca da história social e política
das cidades. Inclui obras dos arquivos do museu francês e das principais coleções de fotografia de
Espanha.

Câmara e cidade, primeira exposição fruto do acordo com o Centre Pompidou, é um ensaio visual

Pixar. Construindo personagens,
produzida pela Pixar Animation
Studios, mostra os principais sucessos da empresa. A coleção foi
apresentada pela primeira vez
no Museum of Modern Art
(MoMA) de Nova Iorque e viajou
depois para o Reino Unido, Japão,
Austrália, México, China e França,
entre outros.
Arte e mito. Os deuses do Prado
reúne meia centena de obras do
Museo Nacional del Prado. Também reflete a forma de trabalhar da
Fundação ”la Caixa”, que renova
constantemente os conteúdos para
se adaptar aos diferentes espaços
e às necessidades do público. Esta
exposição, inaugurada em 2017,
chega em 2020 a Barcelona com
novas contribuições excecionais de
José de Ribera, Zurbarán e Rubens.

Total
CaixaForum

8 Centros
CaixaForum e
CosmoCaixa

871 000
visitantes
Visitantes na exposição Vampiros.
A evolução do mito, organizada pela
Fundação ”la Caixa” em colaboração com
La Cinémathèque française.

Saragoça

22

Girona
Barcelona

Madrid

exposições

4468

Lleida

Tarragona

Palma
Valência
(próxima abertura)
Sevilha

atividades
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COLEÇÃO DE ARTE
CONTEMPORÂNEA

Uma coleção
de prestígio
internacional
A Coleção de Arte
Contemporânea liga a arte
espanhola a obras de artistas
de outros países e fomenta o
seu estudo e conhecimento.

A

Coleção de Arte Contemporânea da Fundação ”la Caixa”
constitui um dos acervos privados
mais completos da Europa. Reúne 1030 obras de 422 artistas de
renome internacional.
Desde meados da década de oitenta, altura em que foi criada
a Coleção, foram organizadas
179 exposições, mais de 30 das
quais à escala internacional. É
o caso de No olho de Bambi,
com comissariado de Verónica
Gerber Bicecci, que encerrou
2020 na Whitechapel Gallery

de Londres, um grande projeto
expositivo de quatro mostras que
também contou com a colaboração de Enrique Vila-Matas, Maria
Fusco e Tom McCarthy.

Coleção de Arte
Contemporânea

A Coleção da Fundação ”la Caixa”
também esteve patente no Museo
de Arte Contemporáneo de Alicante. Com o título Olha-me! Retratos e outras ficções da Coleção
Fundação”la Caixa”, foram exibidas 18 obras, algumas de grande
formato.

obras

A Coleção reúne 1030 obras que
aproximam a arte da sociedade
36

1030
422
artistas

179

exposições desde 1985
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Em parceria com
Portugal e com o
apoio do BPI
LOUISE BOURGEOIS
A Fundação ”la Caixa”
colaborou nesta grande
exposição de uma das maiores
artistas da História, que teve
lugar no Parque da Fundação
de Serralves (Porto).
NALINI MALANI
Uma adaptação da obra de
Nalini Malani (Karachi, 1946)
–Prémio Joan Miró 2019,
concedido pela Fundação Joan
Miró e a Fundação ”la Caixa”–
está patente na Fundação
de Serralves.

Visitante junto da obra Autorretrato cego,
escapando de mi próprio, a tentar recordar
o ano em que foi publicado Mille Plateaux,
de Abraham Cruzvillegas, 2013.

Convocatorias

Mais apoio à criação
em Espanha e Portugal
Com o objetivo de fomentar a criação artística, a Fundação ”la Caixa”
oferece dois concursos bienais
dirigidos a criadores de nacionalidade
espanhola ou portuguesa.
CONCURSO DE PRODUÇÃO.
Destina-se a artistas maiores de
18 anos que tenham um projeto em
fase inicial para desenvolver com
terceiros (museu, comissário ou instituição) e que pressuponha a criação
de uma obra original. A Comissão
de Compras da Coleção Fundação
”la Caixa” avaliará a eventual aquisição e integração da obra no acervo.

CONCURSO DE
COMISSARIADO.
Destinado a comissários com
menos de 40 anos e com o mínimo
de três exposições realizadas.
Os selecionados desenvolvem um
projeto expositivo constituído por
três mostras no CaixaForum
Barcelona a partir de obras da
Coleção de Arte Contemporânea
da Fundação ”la Caixa” e do
MACBA, com a possibilidade
de incluir peças externas.

GUERREIROS E MÁRTIRES
Através de 200 peças, esta
exposição do Museu Nacional
de Arte Antiga, com o apoio
da Fundação ”la Caixa”, coloca
a reconquista do Ocidente
Peninsular sob uma nova
perspetiva.
GABINETE DE
CURIOSIDADES
O Museu da Ciência da
Universidade de Coimbra
reuniu mais de 600 peças que
compõem uma verdadeira sala
de objetos raros e artefactos
extraordinários. Estas peças
são exibidas com o apoio da
Fundação ”la Caixa”.
JARDINS HISTÓRICOS
DE PORTUGAL
No âmbito do Lisboa Capital
Verde 2020, a Biblioteca
Nacional acolheu esta
exposição organizada pela
Câmara Municipal de Lisboa
e a Associação Portuguesa de
Jardins Históricos, com o apoio
da Fundação ”la Caixa”.
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O modelo CaixaForum
O CaixaForum constitui uma rede singular de
centros assente em 10 pontos-chave: proximidade
a nível do território, acordos com grandes museus,
diversidade temática, diversidade de formatos,
programação de qualidade, fidelização do público,
visitas de qualidade, público escolar, compromisso
com os novos talentos e transformação social.

Cultura e ciência:
bens essenciais
2020 marca um ponto de viragem no que toca aos
conteúdos de ciência e cultura. Devido ao confinamento
provocado pela pandemia, os centros CaixaForum,
CosmoCaixa e Cap Roig disponibilizaram ao público
conteúdos digitais de divulgação da cultura e da ciência que
tiveram uma enorme adesão. A Fundação ”la Caixa” envidou
esforços notáveis durante o período de confinamento para
que a cultura se mantivesse como um bem essencial.

CAIXAFORUM
MADRID

A

o longo do ano, tiveram lugar neste centro sociocultural seis exposições. Com Câmara
e cidade. A vida urbana na fotografia e no cinema, o CaixaForum Madrid tornou-se a sede
oficial do PhotoEspaña 2020. A
par da atualidade, esta exposição itinerante, que reúne obras
do Centre Pompidou em diálogo
com fotografias e filmagens de
coleções espanholas, incorporou um novo tipo de fotografia
artística, realizada durante os
meses de confinamento da população espanhola. O formato
do ciclo de conferências Cátedra
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Fundação ”la Caixa” Economia e
Sociedade também foi reinventado: em junho, estreou-se com
uma conferência em streaming
do filósofo Daniel Innerarity e,
em setembro, lançou o novo
curso com uma ligação em direto de Tel Aviv com o político
Shlomo Ben-Ami. O programa
familiar Pequenos cinéfilos e os
concertos da Temporada Musical tiveram grande repercussão.
E à celebrada exposição Objetos
de desejo. Surrealismo e design
(1924-2020) juntou-se o Círculo
de Belas Artes com o programa
de atividades Surrealistos.

CaixaForum
Madrid

230 891
visitantes
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CAIXAFORUM
BARCELONA

N

o que diz respeito às exposições apresentadas, destacam-se três grandes coproduções:
Objetos de desejo. Surrealismo
e design (1924-2020), realizada com o Vitra Design Museum
(Weil am Rhein, Alemanha); Arte e
mito. Os deuses do Prado, em colaboração com o Museo Nacional
del Prado (Madrid), e Vampiros. A
evolução do mito, em colaboração
com La Cinémathèque française
(Paris). No âmbito do Concurso
de Comissariado, foram realizadas três leituras da Coleção da
Fundação ”la Caixa”: Em queda

livre, de João Laia; Onde estamos
e onde poderíamos estar, de Diana Guijarro; e So Lazy. Elogio do
desperdício, de Francesco Giaveri
e Beatriz Escudero. Também com
o objetivo de promover propostas
de jovens criadores, foram organizadas atividades com a cantora
e compositora La Bien Querida
e o duo Hydrogenesse; e Leticia
Dolera partilhou o Universo literário que serve de base para os
seus guiões e textos. O Asian Film
Festival voltou por intermédio da
Casa Asia e foi apresentado em
formato digital.

CaixaForum
Barcelona

213 478
visitantes

CAIXAFORUM
PALMA

E

m 2020, o CaixaForum Palma
continuou a oferecer à cidade
o seu programa de exposições,
conferências, concertos, projeções, workshops e espetáculos.
O público esteve atento e recetivo à oferta. Durante este ano, foi
implementado um novo serviço
de acompanhamento dos visitantes por monitores, que foi muito
bem recebido e valorizado. Há
que destacar o sucesso da nova
exposição Anglada-Camarasa e
Joaquín Mir em Mallorca, que foi
enriquecida pela exposição das

obras A enseada encantada, de
Mir, e A tempestade na praia, de
Anglada-Camarasa, cedidas pela
Fundação Enaire. Entre os ciclos
que despertaram maior interesse
encontram-se Estigma na saúde
mental. Pensar no mal no mundo
contemporâneo, o ciclo familiar
Torres que arranham o céu e o
já tradicional – vigésimo-quinto –
Curso de pensamento e cultura
clássica. Especial menção para
o Festival de Cinema Ítalo-Espanhol, que teve lugar no recém-remodelado auditório.

CaixaForum
Palma

68 343
visitantes
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CAIXAFORUM
SARAGOÇA

A

abertura da exposição Espelhos, dentro e fora da realidade constituiu um desafio, devido
à sua interatividade e às medidas
adotadas devido à situação sociossanitária. A elevada afluência
recompensou os enormes esforços de adaptação à nova realidade. O CaixaForum Saragoça foi o
primeiro centro da Fundação ”la
Caixa” a acolher a exposição O
poder transformador da e-ducação, que despertou um grande
interesse pedagógico. Trata-se

CaixaForum
Saragoça

125 188
visitantes
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de uma iniciativa do programa
ProFuturo, que visa reduzir o fosso educativo e digital no mundo.
O centro também colaborou na
terceira edição do Festival Retina,
um dos mais originais de Saragoça.
Nele convida-se os músicos a criar
e interpretar em direto uma nova
banda sonora para um determinado filme. Um dos pontos fortes foi
a atuação de Oliver Arson e a sua
nova versão para o filme O reino,
premiado, em 2019, com um Goya
para a melhor banda sonora.

CaixaForum
Sevilha

122 517

visitantes
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CAIXAFORUM
GIRONA

A

CAIXAFORUM
SEVILHA

chegada do homem à lua, a
21 de julho de 1969, foi o
tema central de uma das grandes
exposições do centro, juntamente com outras duas dedicadas à
Arte Contemporânea: Construindo novos mundos e Poéticas da
emoção. Além disso, aprofundou-se o conhecimento acerca da composição do requiem
a partir de obras de Mozart,
Brahms, Verdi e Fauré. O ciclo As
mulheres nas vanguardas artísticas abordou o aparecimento de
mulheres que se destacaram com

voz própria no final do século XIX
e início do século XX. As sessões
de A Lógica do Amor trabalharam
esta emoção do ponto de vista
da matemática e da biologia. A
literatura, em colaboração com
a Fundação José Manuel Lara,
teve um espaço de destaque com
Universos literários e a visita de
autores como Manuel Vilas, Luz
Gabás e Ana Merino. Por último,
o público familiar desfrutou de
workshops de ciência, visitas às
exposições e projeções para Pequenos cinéfilos.

N

o seu terceiro aniversário, o
centro consolidou-se como
uma das instituições culturais de
referência no sul de Espanha. O
ano começou com duas grandes exposições que confirmam a
grande adesão do público sevilhano: Faraó. Rei do Egito, a mais
visitada no CaixaForum Sevilha
desde a sua abertura, e O espírito de Montmartre, um magnífico
passeio pelo boémio bairro parisiense de finais do século XIX.
Depois do verão, a exposição
Terra de sonhos permitiu admirar
as fotografias de Cristina García
Rodero, de grande qualidade
compositiva e beleza, que retratam a vida rural na Índia. O ano
terminou com Pixar. Construindo personagens, uma proposta
expositiva de grande sucesso internacional que reuniu públicos
de todas as gerações à volta da
criação artística dos filmes de
animação. Além disso, o centro
prosseguiu com o seu amplo leque de atividades culturais, crescendo com novos formatos como
as Noites de Ciência ao ar livre, os
domingos musicais e as projeções
de Arte Contemporânea.

CaixaForum
Girona

38 928
visitantes
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CAIXAFORUM
LLEIDA

O

CaixaForum Lleida abriu as
atividades em 2020 convidando os visitantes a participarem
na aventura de explorar o futuro
através de técnicas prospetivas,
graças à exposição Experiência
ano 2100. O que nos espera na
terra do futuro? Foi neste âmbito
que teve lugar o ciclo de conferências O futuro que começámos
a escrever. Uma das grandes novidades foi o ciclo de projeções
Sala C: cinema, criação e arte,
um encontro mensal com os melhores documentários de criação
contemporânea. Por outro lado,
a série Universos literários contou
com a participação dos escritores Leticia Dolera e Lorenzo Silva.
Após o confinamento, o centro
reabriu as suas portas em junho
com a exposição Construindo
novos mundos. As vanguardas
históricas na Coleção do IVAM
1914-1945, que apresenta uma
leitura renovada de um dos períodos mais ricos e tumultuosos da
história da Arte, as vanguardas do
século XX, através da coleção do
Instituto Valenciano de Arte Moderno, uma das mais completas
do mundo dedicadas a estas correntes artísticas.

CaixaForum
Lleida

27 815
visitantes
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CaixaForum
Tarragona

43 730
visitantes
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CAIXAFORUM
TARRAGONA

F

araó. Rei do Egito foi a proposta expositiva de 2020 no
CaixaForum Tarragona. Organizada em colaboração com o British Museum, a exposição dá a
conhecer, através de 130 obras,
os detalhes da vida dos faraós. O
ciclo de conferências Histórias do
Nilo, em modo de viagem audiovisual, mostrou-nos os aspetos
culturais mais relevantes da civilização egípcia. No panorama musical, Audições íntimas convidou
músicos e ouvintes a dialogar
sobre as sensações e emoções
que a música desperta; e o curso A emoção da voz, conduzido
por Enric Martínez-Castignani,
realizou um percurso pela História e os sentimentos que a música vocal de câmara desperta,
desde a Lied alemã à melodia
francesa. Encontros com… contou com a participação de Rocío
Quillahuaman e Sandra Uve. O
centro também participou em
duas atividades em parceria: o
Festival Internacional de Cinema
de Tarragona – REC e o Festival
Internacional de Teatro de Tarragona – FITT.

EN CONSTRUÇÃO

CAIXAFORUM
VALÊNCIA

A

inauguração do novo CaixaForum Valência está prevista para
2022. O projeto para dotar a capital da comunidade levantina de um novo centro sociocultural com um total de 6500 m2
no interior do edifício Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències
é obra do ateliê Cloud 9, dirigido pelo arquiteto Enric Ruiz-Geli.
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COSMOCAIXA

O universo
da ciência
O CosmoCaixa promove o progresso
social através da divulgação
científica e cultural

D

esde a sua reabertura em
2004, o CosmoCaixa consolidou-se como um dos primeiros
museus de ciência de Espanha,
bem como um dos principais da
Europa e um dos mais modernos do mundo. Desde então,
13 milhões de pessoas visitaram
52 exposições.
Este ano, o museu apresentou
PRINT3D. Reimprimir a realidade, uma exposição que promove a divulgação e a investigação da impressão em três dimensões. Reúne mais de 40 peças
que exemplificam diversas aplicações práticas nas áreas da medicina, moda, construção e arte.
Para aprofundar os temas abordados na exposição, o CosmoCaixa organizou também o ciclo
de conferências A revolução
da impressão 3D. Esta propos-

ta contou com a participação de
três especialistas em nutrição,
bioimpressão e fabrico aditivo.
O ciclo Vacinas: imunização,
história e vidas salvas colocou
em destaque a importância das
vacinas no combate às doenças.
Vários especialistas em imunização, medicamentos tradicionais,
infeções e vacinas aprofundaram
esta matéria.
O CosmoCaixa também reforçou
em 2020 a sua programação familiar com novas propostas que
se juntam à habitual oferta de
planetários e workshops. Assistiu-se à estreia do espetáculo Amália e as sombras lunares, onde
as sombras chinesas interpretam
o equilíbrio da Natureza, e foram
programados os documentários O
mar da vida e Missão ao sol, destinados ao público jovem.

CosmoCaixa

358 480
visitantes

13 milhões de pessoas visitaram
o CosmoCaixa desde 2004

2161

atividades

55 759
estudantes
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Vista da Sala Universo
do CosmoCaixa Barcelona.
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CAP ROIG

Natureza
e cultura
H

á um século, Dorothy Webster criou um jardim botânico
em Cap Roig. Em 2020, a Fundação ”la Caixa” inaugurou, em
sua homenagem, O jardim de
Dorothy, onde recuperou, através de técnicas de reprodução por
estacas, espécies vegetais que a
fundadora plantou na sua época.
Para animar o espaço, a Fundação
”la Caixa” organiza atividades de
dinamização da leitura, concebidas pela Fundació Josep Pla de
Palafrugell.

Ao mesmo tempo, avançam as
obras para construir um auditório
amigo do Ambiente, cuja conclusão está prevista para 2021. Esta
nova ágora contará com a participação de especialistas mundiais
para refletir sobre os grandes desafios da sociedade.

Vista dos jardins e do
castelo de Cap Roig.

Um museu vivo
O CosmoCaixa é um museu vivo, em
constante adaptação e que promove
uma experiência interativa. A situação
sociossanitária da pandemia levou a uma
reflexão global sob a forma de mudanças
e novas oportunidades para continuar
a oferecer ao público uma experiência
segura e de qualidade. As pessoas podem
agora visitar o museu com a ajuda de
monitores que dão explicações e ativam os
dispositivos que exigem interação manual.
A sala Universo oferece aos visitantes um
total de 274 experiências: 158 visuais,
28 automatizadas, 18 com vídeos em
loop e conta com um serviço de até
14 monitores.
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Um momento da gravação do concerto Beethoven 250, promovido pela Fundação ”la Caixa”
por ocasião do 250.º aniversário do nascimento de Ludwig van Beethoven.

MÚSICA

Viver, sentir
e partilhar
a música
Aproximar a música de
pessoas de qualquer idade
ou perfil e divulgá-la de
forma original, com o apoio
das novas tecnologias.
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O

objetivo
da
Fundação
”la Caixa” é abordar a música da forma mais ampla possível. Convidar as pessoas a vivê-la
e senti-la; contar a história da
Música para levá-la a públicos de
todas as idades e perfis; e oferecer
concertos e atividades participativas de música clássica, eletrónica,
jazz, músicas do mundo...
A Fundação ”la Caixa” lançou,
pela primeira vez, uma atividade participativa digital ao som
da canção Viva la Vida dos
Coldplay, que atingiu um recorde
de participação. Depois do convite para o projeto #EuCanto, entre 4 e 13 de maio de 2020, um
total de 645 pessoas com idades

compreendidas entre os 14 e os
82 anos participaram nesta experiência coral, que culminou na
estreia via Facebook Live.
Este projeto envolveu, pela primeira vez, a transferência para o
domínio digital da atividade musical participativa da Fundação ”la
Caixa”, que conta já com uma
tradição de mais de 25 anos e
que continuará a aprofundar
esta linha de trabalho no futuro,
sem substituir os concertos presenciais. O principal desafio da
iniciativa consistiu em unificar o
conjunto de vozes e movimentos
das centenas de participantes
para que soassem como um coro
e tivessem uma estética coeren-
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Música em Portugal
CONCERTOS ESCOLARES
Cerca de 500 pessoas, entre
alunos, familiares e professores,
participaram este ano na
experiência artístico-musical
da Fundação ”la Caixa”
Acaba a sopa!, organizada
na cidade de Portimão.
FESTIVAL ÚNICO
Em 2020, com a colaboração
da Fundação ”la Caixa” e do
BPI, realizou-se a 28.ª edição
do Festival de Música de
Alcobaça, um dos festivais
de música clássica com maior
tradição no país. O festival é
organizado pela Academia de
Música de Alcobaça.
MÚSICA AO VIVO
O Festival Internacional de
Música de Marvão, um dos
mais importantes festivais de
música clássica de Portugal, foi
convertido em Marvão Streaming
Summer Concerts 2020, com
o apoio da Fundação ”la Caixa”
e do BPI. A proposta consistiu
em 5 concertos em 5 dias,
transmitidos em direto e com
a assistência de público local.

te e dinâmica. Isto foi possível
graças ao minucioso trabalho do
produtor musical Oriol Padrós e à
realização atrativa e dinâmica do
criador audiovisual Merlí Borrell,
durante quatro semanas de trabalho intenso.
Perante o sucesso obtido, fez-se
uma nova proposta para a interpretação coletiva virtual do
Aleluia d’O Messias de GF Händel,
estendendo-a a toda a Península
Ibérica. Com uma proposta visual
inovadora do Igor Studio, o vídeo
coral participativo final fundiu
as imagens enviadas pelos 352
participantes com as gravadas na
Basílica de Santa María del Mar,
em Barcelona. Do mesmo modo,

as gravações áudio dos cantores
amadores foram integradas nas
gravações da Orquesta Barroca
Catalana e do coro Barcelona Ars
Nova.

Música

280

concertos em

16

JAZZ IBÉRICO
A Orquestra de Jazz de
Matosinhos ofereceu
espetáculos no CaixaForum
Barcelona e no CaixaForum
Madrid, em homenagem
a um dos grandes nomes
da música: Miles Davis.
ORQUESTRA SEM
FRONTEIRAS
Criada em 2019 e integrada
por músicos locais, a Orquestra
sem Fronteiras de Idanha-aNova realizou ações educativas,
sociais, comunitárias e de
formação, com o apoio da
Fundação ”la Caixa” e do BPI.

cidades

46 821
espetadores
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EXPOSIÇÕES ITINERANTES

A arte de levar a
cultura e a ciência
a toda a população
A Fundação ”la Caixa” desenvolveu um
modelo expositivo único, reconhecido em
todo o mundo, para levar o conhecimento
a toda a população.

A

s exposições itinerantes da
Fundação ”la Caixa” viajam
por cidades e municípios de todo
o território, e contam com visitas
comentadas destinadas a pessoas
de todas as idades e perfis. Tal é
possível graças aos acordos de colaboração com as administrações
locais. Esta vasta oferta expositiva
e educativa constitui um autêntico
instrumento de dinamização social
de proximidade e participação.
A grande novidade de 2020 é o
projeto Symphony. Viagem ao
coração da música. Graças à tecnologia de realidade virtual, esta
experiência emocional propõe ao
espetador experimentar a música
de uma nova forma. Sob a direção de Gustavo Dudamel, que é
acompanhado por uma centena
de músicos da Mahler Chamber
Orchestra, o público tem a oportunidade de se submergir num mar
de notas musicais. Este projeto
itinerante irá percorrer, durante os
próximos 10 anos, uma centena
de cidades de Espanha e Portugal.
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Outros mundos. Viagem pelo
sistema solar com Michael
Benson é outra das grandes novidades de 2020. Esta exposição
permite fazer uma viagem científica e artística pelo sistema planetário através de 40 fotografias de
grande formato, selecionadas e
processadas pelo cineasta, artista
e escritor norte-americano.
Outra das estreias é De polo a
polo. Viagem aos grandes paraísos naturais com a National
Geographic, que visa sensibilizar
para a importância de proteger
o Planeta. Do Ártico à Antártida,
reúne 52 imagens impactantes
de todos os biomas da Terra.
Outras exposições continuaram a
sua itinerância ao longo do ano.
É o caso de Sebastião Salgado.
Génesis; Leonardo Da Vinci. Observa, questiona, experimenta;
Terra de sonhos. Cristina García
Rodero; Picasso, a viagem do
Guernica; Começa o espetáculo.
Georges Méliès e o cinema de

1900; e Heróis ocultos. Inventos
geniais, objetos quotidianos.
Cinema e emoções. Uma viagem à infância foi a exposição
exibida no Museo Centro Gaiás de
Santiago de Compostela, fruto da
colaboração com a Xunta de Galicia no âmbito do Xacobeo 2021.

O projeto Symphony.
Viagem ao coração
da música leva esta
experiência virtual a
dezenas de cidades
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Arte nas ruas
de Portugal
Durante 2020, a Fundação
”la Caixa” continuou o
seu trabalho de levar o
conhecimento aos municípios
portugueses através de
exposições itinerantes. As
imagens de dois grandes
mestres da fotografia
contemporânea foram expostas
na via pública de 5 cidades
através da Arte na rua. As
fotografias a preto e branco de
Génesis. Sebastião Salgado
foram expostas em Leiria,
Viana do Castelo e Lisboa.
Terra de Sonhos. Cristina
García Rodero levou a Beja
e Cascais o quotidiano das
comunidades rurais da Índia.

Exposições
itinerantes

2 599 876
visitantes

60

exposições
em 52 cidades

15 144
estudantes

Planificação e adaptabilidade

Exposições
itinerantes
pelas cidades

Com o objetivo de levar a cultura e a ciência ao maior
número de pessoas e fomentar a sua participação, a
Fundação ”la Caixa” desenvolveu um modelo expositivo
único, reconhecido em todo o mundo, que lhe permite
sincronizar e alternar diversas exposições em municípios de
todo o território. Para o efeito, foram implementados dois
formatos expositivos próprios: unidades desmontáveis
e Arte na rua. Isto implica uma calendarização e uma
planificação bastante exigentes, que em 2020 se
adaptaram à situação provocada pela pandemia.
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Imagem da Ágora Digital
no website do CaixaForum.

ATIVIDADES CULTURAIS

Uma janela aberta
ao conhecimento
Promoção, ativação e divulgação das artes
e do conhecimento científico e humanístico.

A

Fundação ”la Caixa” trabalha com o intuito de
estabelecer ligação com todas
as pessoas, desde o público especializado ao geral, bem como
famílias, escolas e pessoas em
risco de exclusão social, entre
outros grupos. Este trabalho é
realizado em diferentes áreas:
ciência, tecnologia, artes, literatura e pensamento, bem como
através da interseção das diferentes disciplinas. As propostas
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são materializadas em diversos
formatos, como conferências,
workshops, jornadas e visitas.
A novidade deste ano é a ativação da Ágora Digital, que visa
ampliar, complementar e diversificar os conteúdos e a oferta
presencial nos CaixaForum e
CosmoCaixa. Desta forma, reforçam-se as experiências de
descoberta, reflexão, experimentação e participação, que

fomentam o pensamento crítico, a aprendizagem, a interação
e a coesão social.

Atividades

3,5 M
visitas
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ART FOR CHANGE

Intervenção artística
para a transformação social

Projeto Os detetives da
realidade, de Dominik Borucki
(Barcelona), selecionado no
concurso 2020 do programa
Art for Change.

O objetivo do
concurso Art for
Change é promover
processos de
transformação social
através da arte.

A

Fundação ”la Caixa” promove desde 2007 um concurso anual de apoio a projetos
artísticos que, liderados por um
criador, contam com a participação de grupos de pessoas em
situação de vulnerabilidade e outras pessoas. Oferece-se, assim,
a oportunidade de entrar em
contacto com a arte e a cultura
em igualdade de condições, e de
contribuir para o empoderamento destas pessoas através de um
processo criativo.
O Exchange Forum 2020 foi
organizado de forma virtual,
coincidindo com um momento
necessário para repensar como
devem ser as iniciativas que criam
espaços de reflexão, convivência
e transformação social. Num
contexto de distanciamento social como o atual, os mais de 200
participantes (artistas e gestores
culturais, entre outros) tiveram a
oportunidade de refletir sobre os
desafios que enfrentaram e sobre
o papel da arte participativa.

Art for Change
em Espanha

Partis & Art
for Change
em Portugal

19

16

1296

1125

projetos
elecionados

beneficiários

projetos
selecionados

beneficiários

O programa oferece espaços de
convivência, aprendizagem e reflexão

Lançamento
em Portugal
A Fundação ”la Caixa”
e a Fundação Calouste
Gulbenkian lançaram, em
2020, o primeiro concurso
Partis & Art for Change,
destinado a apoiar projetos de
entidades sem fins lucrativos
com sede em Portugal. O
objetivo é promover as práticas
artísticas para a transformação
social. Nesta primeira edição,
foram selecionados 16 projetos
a desenvolver entre 2021
e 2023.
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EDUCAÇÃO
E BOLSAS

Oportunidades
para um mundo
melhor
Impulsionamos a educação e a formação
de excelência como motor do progresso
social; promovemos a melhoria da
qualidade do ensino, a liderança
educacional e a aprendizagem de
competências; fomentamos o talento
investigador nos melhores centros de
ensino e universidades internacionais;
e promovemos a educação digital de
crianças em zonas vulneráveis do mundo.
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Pontos-chave

1

2

3

4

Acesso a uma
educação de qualidade
para garantir o
desenvolvimento
da sociedade

Transformação
educativa através
da formação de
docentes como
agentes de mudança

ProFuturo, educação
digital em zonas
vulneráveis da Ásia,
África e América
Latina

Apoio à formação
de excelência e ao
talento investigador
através do programa
de bolsas
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EDUCAÇÃO

EduCaixa promove a
transformação educativa
Através do EduCaixa, a Fundação ”la Caixa”
melhora as oportunidades de aprendizagem de
crianças e jovens em idade escolar, promovendo
uma educação de qualidade, acompanhando e
capacitando os docentes como agentes da mudança
e protagonistas da transformação educativa.

O

EduCaixa é o programa
de educação da Fundação
”la Caixa”. Referência de qualidade e rigor para a comunidade
educativa, o programa assenta
em três eixos: alunos, docentes e
evidências.
ALUNOS. Destaque para os programas destinados a desenvolver
competências chave nos alunos,
como a educação emocional, o
empreendedorismo, o pensamento crítico e a competência digital e
investigadora. Todos os programas
se baseiam em evidências educativas e assentam na formação e no
acompanhamento dos docentes.
DOCENTES. São os protagonistas da transformação educativa.
O EduCaixa tem como objetivo
fornecer ferramentas, acompanhar e capacitar os docentes e
líderes educativos. Para o efeito,
oferece programas de capacitação e desenvolvimento profissional, com especial atenção para

as competências de liderança
escolar. Estes são realizados em
colaboração com a University
College London e a Education
Endowment Foundation, do
Reino Unido; a British Columbia
University, do Canadá, e o Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos.
EVIDÊNCIAS. O EduCaixa promove a cultura da utilização de
evidências na educação, a fim de
capacitar docentes e líderes
educativos para a tomada de
decisões informadas, que tenham por base o conhecimento do
que tem maiores probabilidades de
ter um impacto positivo na melhoria da aprendizagem dos alunos.
Paralelamente, o programa divulga evidências educativas internacionais por intermédio de parceiros
como a Education Endowment
Foundation, do Reino Unido, o
The Institute for Effective Education e a Johns Hopkins University, dos Estados Unidos.

O programa é uma referência
em termos de qualidade e rigor
para a comunidade educativa
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Criança na escola com máscara, respeitando
os protocolos sanitários exigidos pela
pandemia de COVID-19.
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Nova cultura
de liderança na
educação
A evidência educativa demonstra
que a prática docente — e a sua
qualidade – é a variável escolar
mais importante para garantir a
aprendizagem dos alunos (OCDE,
2005). Por isso o EduCaixa oferece
formação a docentes e equipas
diretivas, em colaboração com
instituições de ensino de referência
mundial, através de programas
de longa duração, e de alto valor
e capacidade transformadora.
O objetivo destes programas vai
muito além do desenvolvimento
individual do docente, centrando-se em criar um impacto significativo no centro educativo e na
qualidade da aprendizagem dos
seus alunos.
O programa Liderança para a
aprendizagem, em colaboração
com o Institute of Education da
University College London, destinado a equipas diretivas de centros
educativos, tem como principal
objetivo capacitar, prestigiar,
fortalecer e transformar o seu
papel em prol dos resultados escolares dos seus alunos.

Webinars
EduCaixa Talks
EduCaixa

1 373 884
alunos

5026
escolas

49 926
docentes

128 521

alunos que participaram em
atividades educativas nos centros
CaixaForum e CosmoCaixa
educaixa.com

835 219

Sob a designação EduCaixa
Talks, a Fundação ”la Caixa”
organiza webinars trimestrais
para levar as últimas tendências
educativas às equipas diretivas,
aos professores e demais agentes
educativos. Estes seminários
estão agrupados em cinco
categorias: Práticas e métodos
educativos eficazes, Liderança,
Socioemocional, STEAM e
Evidências.

alunos
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EDUCAIXA

Galder Sasia é um dos
participantes no projeto
Feeling Cells, vencedor de um
dos desafios do programa
Jovens Empreendedores.

Programas
didáticos, ativos
e participativos
O EduCaixa promove o desenvolvimento
das competências dos alunos através
de programas educativos que fomentam
o conhecimento, as aptidões e a atitude.

O

s programas do EduCaixa
promovem as competências;
incluem programas didáticos com
propostas de avaliação; utilizam
metodologias ativas e participativas; fomentam a colaboração entre
pares; e são avaliados. Desde o ano
letivo 2020-2021, estão acessíveis
através de um espaço digital.
O EduCaixa acrescentou ao seu
leque de programas uma proposta
nova de iniciação ao pensamento
computacional para a resolução
de problemas. HelloMath! junta-se aos já existentes: Jovens
Empreendedores, Big Data,
STEAMxChange, BeCritical,
Emociona e Comunica.

O Hello Math! oferece propostas
didáticas que permitem desenvolver a competência matemática e

de pensamento computacional.
Além disso, os docentes podem
participar num desafio a partir dos
trabalhos desenvolvidos.
Os programas Jovens Empreendedores, Big Data, STEAMxChange e
BeCritical configuram um desafio
interdisciplinar. Os alunos participantes colocam em prática o que
aprenderam, trabalhando em equipa para dar resposta a desafios
reais da sociedade atual.
Os projetos são avaliados por especialistas de renome, que selecionam
as 25 melhores equipas de cada
programa. Estas equipas participam no EduCaixa Challenge, um
campus online de vários dias. As 5
melhores equipas são selecionadas
para fazer uma viagem de formação
ao estrangeiro.

Um espaço digital oferece
formação e acompanhamento
contínuo aos docentes
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Desenvolvimento
profissional docente
O EduCaixa oferece recursos, atividades e
programas de formação digitais e presenciais.
Liderança para a Aprendizagem.
Com o Institute of Education da University
College London.
A Espiral da Indagação.
Com Judy Halbert e Linda Kaser, da British
Columbia University, do Canadá.
Métodos de ensino-aprendizagem
eficazes. Com o MIT Scheller Teacher
Education Program e The Education
Arcade, dos Estados Unidos.
Atividades de formação. Ciclo de
webinars sobre os desafios atuais e futuros
da comunidade educativa.
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PROFUTURO

O poder transformador
da educação digital
Este programa reduz o fosso educacional ao
proporcionar uma educação de qualidade a
crianças em zonas vulneráveis da América
Latina, Caraíbas, África e Ásia.

O

objetivo do programa de educação digital ProFuturo, promovido pela Fundação ”la Caixa” e
a Fundação Telefónica, é melhorar
a educação universal de qualidade.
Para o efeito, oferece formação e
acompanhamento aos docentes e
acesso a recursos digitais a crianças
nas zonas mais vulneráveis de países
da América Latina, África e Ásia.

Desde o início do programa, em
2016, o ProFuturo beneficiou
mais de 16 milhões de crianças
de 40 países. Adicionalmente,
nestes quatro anos, o programa
formou 660 000 professores e estabeleceu acordos com governos
e parceiros locais, assegurando a
escalabilidade e a sustentabilidade do programa.

Crianças da
Guiné Equatorial
beneficiárias
do programa
ProFuturo.

EduCaixa em Portugal
O espaço Creactivity pôde ser
visitado em Portugal em 35 pontos
das 33 localidades por onde
passou, atraindo 11 484 visitantes.
Durante os meses de verão, foi
novidade a visita da unidade móvel
às praias do litoral norte e centro
do país. O Creactivity incentiva
a criatividade e a inovação
através do manuseamento de
objetos e materiais. O programa
Jovens Empreendedores foi
desenvolvido em 93 escolas,
durante o ano letivo 2019-2020,
das quais 17 apresentaram um
total de 75 projetos ao Desafio
Empreende. Destes, 2 foram
selecionados para participar no
primeiro Campus Virtual dos
Desafios EduCaixa.

ProFuturo

40
países

9M

de beneficiários
em 2020
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Adrià Breu, arqueólogo, é um dos beneficiários
do programa de bolsas da Fundação ”la Caixa”.

BOLSAS

Os bolseiros
da Fundação
”la Caixa” já são
mais de 5000
no total
A Fundação ”la Caixa” fomenta a formação
de excelência e o talento investigador nas
melhores universidades e centros
de investigação do mundo.

C

om 38 anos de existência, o
programa de bolsas da Fundação ”la Caixa” ultrapassou os
5000 estudantes e investigadores
bolseiros. Desde o seu lançamento em 1982, o programa conta
com um total de 5210 beneficiários que tiveram oportunidade de
se formar e fazer investigação nas
melhores universidades e centros
de investigação do mundo.
O programa oferece diferentes
tipos de bolsas. Por um lado, as
bolsas de doutoramento INPhINIT e as de pós-doutoramento
Junior Leader destinam-se a
investigadores de todas as nacionalidades que desejem realizar

a sua carreira de investigação
em universidades e centros de
investigação de Espanha e Portugal. Ambas têm uma duração
de três anos e são atribuídas em
duas modalidades diferentes:
Incoming, para atrair talento, e
Retaining, para reter os melhores investigadores.
Por outro lado, as tradicionais
bolsas de pós-graduação no
estrangeiro destinam-se a estudantes espanhóis e portugueses
que desejem realizar estudos de
pós-graduação na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico. A
duração destas bolsas pode ser
de até dois anos.

O programa de bolsas
da Fundação ”la Caixa”
nasceu em 1982
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O desafio dos
avaliadores
Pela primeira vez na história do
programa de bolsas da Fundação
”la Caixa”, as comissões de
seleção do concurso 2020
reuniram por videoconferência,
devido à pandemia. Na fase final
do processo de seleção, que
consiste numa entrevista com
uma comissão multidisciplinar,
participaram um total de 399
avaliadores que entrevistaram,
por videoconferência, os 461
candidatos finalistas.
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NA PRIMEIRA PESSOA
Os bolseiros da Fundação
”la Caixa” formam uma
comunidade que se tornou um
núcleo de excelência. Muitos
deles têm um papel fundamental
no combate à COVID-19.
MARIA LAHUERTA
Epidemiologista do centro de
investigação e saúde pública ICAP,
da Universidade Columbia, lidera a
equipa que implementa sistemas de
controlo e avaliação de epidemias
infeciosas, agora focada na
COVID-19.

NURIA OLIVER
Formada no MIT, é cofundadora
da ELLIS, a sociedade europeia que
promove a inovação em inteligência
artificial (ia), e assessora da
Generalitat Valenciana na gestão
da pandemia.

ANTONI PLASENCIA
Na direção do ISGlobal, centro de
referência em epidemiologia e saúde
pública promovido pela Fundação
”la Caixa”, lidera uma equipa de
cerca de 400 pessoas dedicadas à
abordagem dos desafios globais da
saúde, entre eles a pandemia.

CÉSAR DE LA FUENTE

Becas

28,1 M€
de investimento
em bolsas

230

Bolsas atribuídas

Distribuição
das bolsas

TOTAL DO
PROGRAMA

120

303,2 M€

65

5210

pós-graduação
no estrangeiro

doutoramento em
Espanha e Portugal

de investimento
em bolsas

Catedrático na Universidade da
Pensilvânia, lidera vários projetos de
inovação contra dois dos desafios da
saúde global: uma biopelícula para
impedir a resistência aos antibióticos
e um sistema de diagnóstico para a
COVID a partir das partículas virais
presentes no hálito.

bolsas usufruídas
desde 1982

45

pós-doutoramento
em Espanha e
Portugal
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INVESTIGAÇÃO
E SAÚDE

Apoiamos
o talento e
o progresso
Promovemos a investigação científica
de excelência e de maior impacto social,
e transferimos os avanços científicos
para os doentes, em benefício da
sociedade. Promovemos projetos de
inovação relacionados com a COVID-19
em três áreas: vacinas, diagnóstico e
tratamento.
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Pontos-chave

1

2

3

4

Apoio a projetos
de excelência em
biomedicina e saúde
em Espanha e Portugal

Apoio a centros
de referência em
investigação para criar
novo conhecimento

Transferência de
resultados científicos
e tecnológicos para
toda a sociedade

51 M€ de investimento
em projetos de
investigação e inovação
em saúde e biomedicina
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Análise de amostras
num laboratório.

INVESTIGAÇÃO

Projetos de investigação
em biomedicina e saúde
A Fundação ”la Caixa” apoia
a investigação científica de
excelência e conta com vários
concursos competitivos
de apoio a projetos de
investigação, entre os quais o
concurso para projetos na área
da saúde mais importante de
Espanha e Portugal.

N

o âmbito do Concurso de
Investigação em Saúde
2020, dotado com 16 milhões
de euros, a Fundação ”la Caixa”
selecionou 22 projetos de investigação biomédica. O objetivo é
promover as melhores iniciativas para combater as doenças
que causam maior impacto no
mundo como as cardiovasculares, as neurológicas, as infeciosas e as oncológicas. Desde o
início do programa, em 2017,
foram atribuídos, no total, cerca de 43 milhões de euros a 65
projetos.
No que diz respeito a este último
concurso, destaca-se a elevada
participação, com 600 propostas apresentadas, das quais se
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selecionaram 22 projetos. Destes, 19 procedem de centros de
Espanha e 3 de Portugal. Por
outro lado, 14 deles têm parceria com centros de investigação
internacionais. Em Espanha, os
projetos proveem de diferentes
comunidades autónomas: Catalunha (9), Comunidade de Madrid (6), Comunidade Foral de
Navarra (2), Castilha e Leão (1)
e Andaluzia (1).
Sob a designação de Concurso
de Investigação em Medicina e Saúde Global, as quatro
maiores fundações em investigação da Europa iniciaram, em
2020, um concurso global para
a investigação interdisciplinar.
Juntamente com a Fundação
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Placenta artificial
A Fundação ”la Caixa” promove o primeiro
grande projeto europeu de placenta artificial,
ao qual destina, numa primeira fase, 3,35
milhões de euros, com o objetivo de contribuir
para salvar a vida de recém-nascidos com
prematuridade extrema (de seis meses ou
menos de gestação). Só na Europa, todos
os anos, ocorrem 25 000 nascimentos com
estas características. Liderada pelo Dr. Eduard
Gratacós, esta iniciativa inovadora foi levada a
cabo a partir do BCNatal, centro de referência
internacional em medicina fetal e centro
clínico e de investigação do Hospital Clínic de
Barcelona e do Hospital Sant Joan de Déu.

”la Caixa”, participam a Wellcome Trust (Reino Unido), a
Fundação Volkswagen (Alemanha) e a Fundação Novo Nordisk (Dinamarca). Dois projetos
espanhóis – ISGlobal e Instituto Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) – foram pré-selecionados na primeira fase
de avaliação. O processo de seleção final tem lugar em 2021.
Em 2020, também foram selecionados 12 projetos de investigação de ponta e colaborativa
no concurso MIT-Spain ”la Caixa”
Foundation Seed Fund, lançado em 2019. Com este programa, ambas as entidades prestam
apoio a projetos desenvolvidos
entre universidades e centros
de investigação espanhóis e
grupos de investigação do Massachusetts Institute of Technology (MIT), com o objetivo
de fomentar a colaboração e a
transversalidade na criação de
conhecimento.

Investigação
e saúde
Projetos em curso

368

Orçamento total

51 M€

Cardiovascular

6,7 M€

Ciências médicas

6,6 M€

Eduard Gratacós, diretor do BCNatal,
durante a apresentação do projeto
Placenta artificial.

Doenças infeciosas

10,2 M€

Neurociências

5,1 M€

Oncologia

14 M€

Outras ciências da saúde

7,2 M€
Outros

0,9 M€

A Fundação ”la Caixa”
destina 16 M€ ao Concurso
de Projetos de Investigação
em Saúde, para apoiar
22 projetos de biomedicina
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INOVAÇÃO

Inovar em prol
da sociedade
O programa CaixaImpulse fomenta
a transferência de conhecimento e
tecnologia para a sociedade e a criação de
novas empresas com base nos resultados
da investigação biomédica.

O

objetivo do CaixaImpulse
é promover a transferência
tecnológica para gerar valor na
sociedade. Para isso, conta com
duas linhas de ação: Validate,
que nasceu há cinco anos para
apoiar projetos em fase inicial no
processo de transferência tecnológica; e Consolidate, criado em
2019 a fim de oferecer acompanhamento a projetos em fases
posteriores de desenvolvimento.
Adicionalmente, em 2020, foi
lançado um concurso express:
CaixaImpulse COVID-19.
Face ao impacto da pandemia
mundial da COVID-19, a Fundação ”la Caixa” atribuiu 1,8 M€ a
6 projetos chave. Todos os projetos vencedores dão resposta aos
três pilares de atuação contra a
COVID-19: prevenção, diagnóstico e tratamento. Três dos projetos
centram-se na procura de uma vacina, um na aplicação de terapias

experimentais para o tratamento
da COVID-19, outro no desenvolvimento de um teste de diagnóstico, e o último num ventilador de
baixo custo para doentes graves.
Dos centros selecionados, três
situam-se na Comunidade de
Madrid (CNIO, Instituto de Salud
Carlos III e CSIC), um na Comunidade Valenciana (Fundación Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir) e dois em Portugal
(Universidade de Lisboa e CEiiA
–Centro de Engenharia e Desenvolvimento). No total, foram apresentados 349 projetos de 222
centros de investigação, hospitais,
universidades e parques tecnológicos de Espanha e Portugal.
No âmbito do CaixaImpulse Consolidate, a Fundação ”la Caixa”
anunciou, em 2020, os 7 projetos
vencedores (quatro do concurso
aberto em 2019 e três em 2020)

CaixaImpulse COVID-19:
prevenção, diagnóstico e tratamento
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Inovação
Projetos em curso

131

Orçamento total

4,3 M€

em comparticipações
de projetos
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TOTAL DO
PROGRAMA

13 M€

em comparticipações
de projetos
patentes geradas

42

empresas criadas
(spin-off)

24

— de entre 75 propostas procedentes de 35 centros de Espanha e
Portugal —, focados na resolução
de grandes desafios de saúde: a
procura de alternativas aos antibióticos para curar doenças infeciosas;
uma terapia genética para tratar a
ataxia de Friedreich; um adesivo
para patologias da artéria aorta; e
a utilização de biomarcadores para
encontrar melhores terapias contra
o cancro. Cada projeto recebeu um
apoio de até 300 000 euros, além
de um programa personalizado de
acompanhamento com mentores
e especialistas em inovação.

grandes desafios da saúde, como
a utilização da inteligência artificial para transtornos neurológicos, a utilização de uma terapia
de localização cutânea para a
psoríase e a utilização de um alvo
contra a metástase do cancro do
pulmão, entre outros.
A Fundação ”la Caixa” e a Caixa
Capital Risc lançaram o CaixaImpulse em 2015 e, desde então,
colaboram no seu desenvolvimento. No programa CaixaImpulse
Validate também colabora o EIT
Health, o consórcio europeu líder
em inovação em biomedicina.

Alba Llop (Vall
d’Hebron Institut
d’Oncolgia [VHIO]),
líder do projeto
PARPiPRED: teste
diagnóstico baseado
em inibidores de PARP
para a terapia dirigida
do cancro da mama e
dos ovários, promovido
pelo programa
CaixaImpulse.

O CaixaImpulse Validate deu
a conhecer os 20 novos projetos
selecionados em 2020. As iniciativas centram-se na resolução de
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Instalações do Instituto de
Investigação da Sida IrsiCaixa.

COLABORAÇÕES ESTRATÉGICAS

Apoio
contínuo
a centros
de referência
A Fundação ”la Caixa” colabora
com universidades, centros
de investigação públicos e
privados e hospitais para criar
novo conhecimento científico.
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A

Fundação ”la Caixa” promove a investigação de excelência e a inovação em saúde, para
que os avanços científicos beneficiem os doentes e, consequentemente, a sociedade. Para o efeito,
colabora com centros de referência que lideram a investigação em
doenças infeciosas, como a Sida,
a malária e a COVID-19, em oncologia e em doenças neurológicas, como a Alzheimer.
O Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal) nasceu de
uma parceria entre a Fundação ”la
Caixa” e instituições académicas e
governamentais para enfrentar os
desafios da saúde num mundo
globalizado. Em 2020, promoveu
a investigação de tratamentos
contra a COVID-19 e participou

nos conselhos consultivos científicos dos governos de Espanha e
Catalunha.
Outra das novidades de 2020
é a continuidade do acordo de
colaboração entre a Fundação
”la Caixa” e o Vall d’Hebron
Instituto de Oncología (VHIO).
Este ano, o VHIO lidera o novo
projeto europeu CCE-DART, encarregue de conceber a próxima
geração de ensaios clínicos com
medicina de precisão. O objetivo
é fazer ensaios clínicos mais inovadores que permitam desenvolver
fármacos com maior rapidez.
O Barcelonaßeta Brain Research
Center (BBRC) conta também com
o apoio da Fundação ”la Caixa” no
combate à doença de Alzheimer.
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IrsiCaixa: 25 anos
de investigação
O Instituto de Investigação da Sida IrsiCaixa,
promovido pela Fundação ”la Caixa” e a
Generalitat de Catalunya, foi inaugurado em
1995 para combater a pandemia de Sida.
Em 2020, celebra os seus 25 anos como centro
de referência internacional para doenças
infeciosas, doenças do sistema imunitário,
vírus emergentes e desenvolvimento de
vacinas. O IrsiCaixa é dirigido pelo
Dr. Bonaventura Clotet.

Uma equipa internacional de investigadores, liderada pelo centro,
identificou novos marcadores da
proteína tau para detetar a fase pré-clínica desta doença neurológica.
A Fundação ”la Caixa” colabora
com o Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Em 2020, identificou
uma proteína que se pode tornar
um futuro alvo para diagnosticar e
tratar as doenças cardiovasculares

(DCV), que são a principal causa
de morte no mundo.
Desde 2010, a Fundação ”la
Caixa” colabora também com o
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) no
desenvolvimento de projetos sobre telómeros e envelhecimento,
terapia genética contra o cancro,
glioblastoma, cancro do pulmão,
terapia celular e imunomoduladores contra as doenças oncológicas.

Investigação
e saúde

337

Ato de constituição do
IrsiCaixa, em 12 de janeiro
de 1995. Na imagem,
Xavier Trias, conselheiro de
Saúde da Generalitat de
Catalunya; Josep Vilarasau,
na época, diretor-geral da
Fundação ”la Caixa”, e o Dr.
Bonaventura Clotet.

investigadores
contratados

1053

artigos científicos
publicados

Colaborações estratégicas com IrsiCaixa,
ISGlobal, Vall d’Hebron Instituto de Oncología,
Barcelonaßeta Brain Research Center, CNIC e CNIO
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Modelo de gestão do
património empresarial
ano após ano, para o desenvolvimento de uma
sociedade que dê mais oportunidades a quem
mais necessita.

A Fundação ”la Caixa” gere o seu património empresarial através da sua holding CriteriaCaixa, com
o intuito de o preservar e aumentar para, desse
modo, financiar a sua ação social e assegurar a
continuidade das suas iniciativas sociais, assistenciais, culturais, de investigação e de educação.

Este modelo de gestão baseia-se nos princípios
de transparência e ética que regem, em todos os
momentos, os procedimentos sustentados nos valores de compromisso social, responsabilidade
e confiança, assim como no respeito pelo meio
ambiente.

A prioridade da CriteriaCaixa é garantir os recursos económicos necessários para que a ação social da Fundação ”la Caixa” continue a contribuir,

PROGRAMAS
SOCIAIS
CULTURA
E CIÊNCIA
100%

EDUCAÇÃO
E BOLSAS

GAV: 19,4 m.M.€
NAV: 14,3 m.M.€

100%

INVESTIGAÇÃO
E SAÚDE

CARTEIRA
BANCÁRIA

CARTEIRA INDUSTRIAL
E DE SERVIÇOS

NEGÓCIO
IMOBILIÁRIO

OUTROS ATIVOS
FINANCEIROS

6,5 m.M.€

9,2 m.M.€

2,6 m.M.€

1,1 m.M.€

30,0%*

24,8%

99,5%

17,4%

5,9%

1,3%

9,1%

4,8%

OUTRAS
PARTICIPAÇÕES

A abreviatura m.M. corresponde
a milhares de milhões.
GAV: valor bruto dos ativos.
NAV: valor líquido dos ativos.
Dados de 31 de dezembro de 2020.
* Participação a 26/03/2021, com a formalização
da fusão do CaixaBank SA com o Bankia SA.
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Fundação ”la Caixa”,
uma das maiores
fundações da Europa
O investimento social realizado em 2020 ultrapassa os 500 milhões
de euros, num contexto bastante adverso que exige uma resposta
rápida e eficaz aos grandes desafios do momento.

2020

Investimento social
TOTAL

502 M€
58%

18%

11%

13%

PROGRAMAS
SOCIAIS

CULTURA
E CIÊNCIA

EDUCAÇÃO
E BOLSAS

INVESTIGAÇÃO
E SAÚDE

292 M€

91 M€

53 M€

66 M€
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Diretório da Fundação ”la Caixa”
SERVIÇOS CENTRAIS:
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona – Espanha

BARCELONA

MADRID

CAIXAFORUM BARCELONA
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona – Espanha
Tel. (+34) 93 476 86 00
icaixaforumbcn@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

CAIXAFORUM MADRID
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid – Espanha
Tel. (+34) 91 330 73 00
infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

COSMOCAIXA BARCELONA
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona – Espanha
Tel. (+34) 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.net
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

ESPACIOCAIXA MADRID
Arapiles, 15
28015 Madrid – Espanha
Tel. (+34) 91 444 54 15
fundacionlacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

PALAU MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona – Espanha
Tel. (+34) 93 457 95 31

PALMA

FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona – Espanha
Tel. (+34) 93 270 39 73
ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS
Convento de Santa Clara
Santa Clara, 60-62
08241 Manresa – Espanha
Tel. (+34) 93 836 26 75
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CAIXAFORUM PALMA
Pl. Weyler, 3
07001 Palma – Espanha
Tel. (+34) 971 17 85 00
Fax (+34) 971 72 21 20
icaixaforumpalma@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

SEVILHA
CAIXAFORUM SEVILLA
CAIXAFORUM SEVILLA
Camino de los Descubrimientos,
Esquina C/Jerónimo de Aguilar
41092 Sevilla – Espanha
Tel. (+34) 955 657 611 · (+34) 955 657 612
caixaforumsev@fundacionlacaixa.org
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GIRONA

SARAGOÇA

CAIXAFORUM GIRONA
Ciutadans, 19
17004 Girona – Espanha
Tel. (+34) 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

CAIXAFORUM ZARAGOZA
Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Zaragoza – Espanha
Tel. (+34) 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

ESPAICAIXA GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona – Espanha
Tel. (+34) 972 21 54 08
JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell – Espanha

MÚRCIA
ESPACIOCAIXA MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Murcia – Espanha
Tel. (+34) 968 22 63 13
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

LLEIDA
CAIXAFORUM LLEIDA
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida – Espanha
Tel. (+34) 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

TARRAGONA
CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(ao lado da fonte do Centenário)
43001 Tarragona – Espanha
Tel. (+34) 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
ESPAICAIXA TARRAGONA
Prat de la Riba, 3
43001 Tarragona – Espanha
Tel. (+34) 977 22 59 52
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