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Mais de 115 anos de compromisso social
A Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros de Cataluña y Baleares, ”la Caixa”,
foi fundada a 5 de abril de 1904 pelo
advogado catalão Francesc Moragas
Barret, com o apoio de várias 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 sua atividade financeira como do
desenvolvimento e apoio direto a atividades
de caráter social, educativo, cultural e
científico.

Com mais de 115 anos de história, a
Fundação ”la Caixa” é a primeira fundação
de Espanha, a segunda na Europa e uma das
mais importantes do mundo em termos de
volume de investimento social.
A CriteriaCaixa é a sociedade holding que
gere o património empresarial da Fundação
”la Caixa” com um duplo objetivo:
1. Gerar os recursos necessários para financiar
a Fundação;
2. Preservar e impulsionar o crescimento do
património da Fundação.

PROGRAMAS
SOCIAIS
CULTURA
E CIÊNCIA
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IMOBILIÁRIO
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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.

A essência da

Fundação ”la Caixa”
MISSÃO
Construir uma sociedade melhor e
mais justa, dando mais oportunidades
às pessoas que mais necessitam.
VISÃO
Ser uma entidade de referência para
a sociedade no desenvolvimento de
soluções duradouras que:
Cubram as necessidades básicas
dos grupos mais vulneráveis;
Favoreçam o progresso social,
dando resposta aos novos desafios
na investigação, na formação de
excelência e na educação;
Aproximem a ciência e a cultura de
todos os segmentos da sociedade.
VALORES
Compromisso social
Responsabilidade
Confiança

Comprometidos

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

Em Portugal desde 2018
A Fundação ”la Caixa” iniciou a sua
implantação em Portugal, após a entrada
do BPI no Grupo CaixaBank, com o objetivo
de levar os seus programas aos territórios
onde o grupo desenvolve a sua atividade
financeira e, deste modo, contribuir para o
bem-estar das pessoas que se encontram
em situação de vulnerabilidade.
Por seu turno, o BPI exerce a sua
responsabilidade social em coordenação
com a Fundação ”la Caixa” e o CaixaBank,
assente em três eixos:

Sociedade, contribuindo para o bem-estar
da população, especialmente daqueles que se
encontram numa situação mais vulnerável;
Ambiente, valorizando práticas empresariais
orientadas para uma utilização racional,
eficiente e sustentada dos recursos;
Governação, definindo responsabilidades
orgânicas e padrões de atuação que assegurem
uma conduta social rigorosa.

DE 115 ANOS DE
PROMISSO SOCIAL

Pensiones para la Vejez y de Ahorros de
Baleares”, ”la Caixa”, foi fundada a 5 de
4 pelo advogado catalão Francesc Moragas
o apoio de várias entidades da sociedade
Desde as suas origens, a Fundação
aracteriza-se
por um forte
Fundação
”lacompromisso
Caixa”,
vocação de trabalho em prol do interesse
uma das maiores fundações
através da sua atividade financeira como,
da Europa
, desenvolvendo
e apoiando atividades de
, educativa, cultural e científica.

A Fundação ”la Caixa” é, mais de 115 anos após a sua
criação, a primeira fundação de Espanha, a segunda
na Europa e uma das mais importantes do mundo em
termos de volume de investimento social.

DISTRIBUIÇÃO

A CriteriaCaixa é a sociedade holding
que gere o
DO ORÇAMENTO
EM 2020
património empresarial daEXECUTADO
Fundação ”la Caixa”
com
um objetivo duplo:

26 M€

1. Gerar os recursos necessários para financiar a
Fundação.
2. Preservar e impulsionar o crescimento do património
Em 2020, a Fundação ”la Caixa” atribuiu
da Fundação.
um total de 26 milhões de euros
57%
PROGRAMAS SOCIAIS
em Portugal.
14%
CULTURA E CIÊNCIA
14%
EDUCAÇÃO E BOLSAS
15%
INVESTIGAÇÃO E SAÚDE

100%

PROGRAMAS SOCIAIS
Impulsionamos a
transformação social

PRÉMIOS BPI FUNDAÇÃO
”LA CAIXA”
Apoiamos entidades sociais através
de 5 prémios (Infância, Solidário,
Seniores, Capacitar e Rural) para
promover iniciativas dirigidas a pessoas
em situação de vulnerabilidade.

Em 2020:
3,75 milhões de euros investidos
131 projetos apoiados

HUMANIZA. APOIO
INTEGRAL A PESSOAS COM
DOENÇAS AVANÇADAS
Damos apoio psicossocial e espiritual
a pessoas em fim de vida e aos seus
familiares.

Equipas de apoio psicossocial
Em 2020:
10 equipas em 13 hospitais
3967 doentes atendidos
4985 familiares atendidos

EMPREGO
Através do programa Incorpora,
promovemos o acesso ao emprego de
pessoas em situação mais vulnerável, em
colaboração com 44 entidades sociais.

Em 2020:
1333 contratos de trabalho
508 empresas colaboradoras
44 entidades Incorpora

PROINFÂNCIA

PROMOVE

Apoiamos famílias no desenvolvimento
social e educativo de crianças e jovens
dos 0 aos 18 anos em situação de
vulnerabilidade.

Apoiamos projetos piloto
inovadores, ideias e projetos
de I&D mobilizadores
para a transformação e o
desenvolvimento das regiões
do interior de Portugal.

Lançamento em 2020:
· No Porto, nas freguesias de
Campanhã, Lordelo do Ouro e
Ramalde;
· Em Lisboa, nas freguesias de Marvila,
Penha de França e Santa Clara.

OBSERVATÓRIO SOCIAL
Analisamos a realidade social com
o objetivo de informar a sociedade
sobre os resultados e as tendências
das ciências sociais em matéria
de inclusão social, educação, ciência
e cultura.

Concurso anual de
investigação social
Em 2020:
1 projeto selecionado
89 mil euros

Em 2020:
· Lançamento da 3.ª edição
em colaboração com a FCT Fundação para a Ciência e a
Tecnologia.

INICIATIVA PARA A
EQUIDADE SOCIAL
Promovemos o desenvolvimento
do setor social em Portugal em
colaboração com a Nova School
of Business & Economics da
Universidade NOVA.

PROJETOS DE PROXIMIDADE
DINAMIZADOS EM
CONJUNTO COM O BPI
Em colaboração com o BPI, apoiamos
projetos locais de ação social e cultural.

Em 2020:
1 697 375 € investidos
158 ações

ENSINO SUPERIOR
NAS EMERGÊNCIAS
Com a Global Platform for Syrian
Students, apoiamos estudantes em
situação de emergência humanitária ou
deslocamento forçado com 50 bolsas
de estudo de dois anos.

Em 2020:
Reforço do apoio para fazer face
aos efeitos da pandemia no percurso
académico dos bolseiros.

Projetos em destaque:
· Lançamento de relatório anual
público sobre o balanço social
do país;

· A FCT, a Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, contribuiu com o
apoio a um projeto adicional de 100
mil euros.

· Base de Dados agregada pública
sobre o setor social;

Concursos de investigação sobre
o impacto social da COVID-19
8 projetos selecionados
151 mil euros

· Capacitação e aceleração
do modelo de gestão de
organizações sociais.

· Uso da Ciência de Dados para
tratamento de problemas sociais;

RESPOSTA À COVID-19
EM CONJUNTO COM O BPI
· Apoio à campanha da Rede de
Emergência Alimentar, que angariou
1,7 milhões €. A Fundação ”la Caixa”
e o BPI doaram 500 mil €;
· Doação de 1000 computadores
para uso escolar;
· Doação de 526 tablets com a TEAK
Capital para facilitar a comunicação
entre doentes internados e os seus
familiares.

CULTURA E CIÊNCIA
Levamos o conhecimento
à sociedade

EXPOSIÇÕES

MÚSICA

Exposições próprias percorrem
todo o país promovendo a cultura.

Aproximamos a música de todas
as pessoas, com concertos
escolares e participativos.

Em 2020:
2 exposições
415 400 visitantes
7 cidades
Estabelecemos ainda parcerias
com algumas das instituições mais
relevantes do país:
· Fundação de Serralves:
Exposições «Louise Bourgeois:
Deslaçar um tormento»
e «Nalini Malani: Utopia!?»;
· Museu Nacional de Arte
Antiga: Exposição «Guerreiros
e Mártires».

PARTIS & ART FOR
CHANGE
Em colaboração com a
Fundação Calouste Gulbenkian,
selecionamos as melhores e mais
inovadoras propostas artísticas
para promover processos de
inclusão social.

Em 2020:
16 projetos selecionados

Em 2020:
3 concertos escolares
1 concerto participativo digital
Colaborámos ainda com a Casa
da Música, a Orquestra XXI, a
Orquestra Jazz de Matosinhos
e a Orquestra Sem Fronteiras.

EDUCAÇÃO
E BOLSAS
Oportunidades para
um mundo melhor
EDUCAIXA
Oferecemos programas e recursos
educativos para promover o
desenvolvimento de competências
nos estudantes.

APOIO À CRIAÇÃO

Creactivity

O Concurso de Produção faz
parte do programa Apoio à
Criação da Fundação ”la Caixa”,
que promove artistas através da
produção das suas obras de arte.

Atelier itinerante para despertar o
engenho, a destreza e a criatividade
das crianças, no qual se aprende ciência
através dos elementos do quotidiano e
do princípio de tentativa e erro.

Em 2020:
4 projetos selecionados

Em 2020:
33 localizações
11 484 visitantes

Jovens Empreendedores
Programa educativo para ajudar os
mais jovens a desenvolver capacidades
e ferramentas que favoreçam o
empreendedorismo.

Edição ano letivo 2019/2020:
93 escolas inscritas
1 projeto selecionado

INVESTIGAÇÃO E SAÚDE
Apoiamos o talento
e o progresso

CONCURSO
INVESTIGAÇÃO
NA SAÚDE
Promovemos a investigação científica
de excelência através de concursos
privados destinados a apoiar projetos
de investigação em biomedicina e
saúde em Espanha e Portugal.

BOLSAS
Promovemos o talento em
investigação e formação de
excelência nos melhores centros
de investigação e universidades
nacionais e internacionais.

Em 2020:
20 bolsas
· Doutoramento: 11;
· Pós-doutoramento: 9.

Em 2020:
2 milhões de euros
3 projetos coordenados por
centros de investigação
portugueses
· A FCT, a Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, contribuiu com o
apoio a três projetos adicionais com
um total de 2,3 milhões de euros.

CAIXAIMPULSE
Fomentamos a transferência de
conhecimento e tecnologia para
a sociedade, bem como a criação
de novas empresas baseadas na
investigação.

Em 2020:
1,07 milhões de euros
5 projetos selecionados
Projetos em destaque:
· Produção de um ventilador pulmonar
desenvolvido no CEiiA – Centro de
Engenharia e Desenvolvimento de
Produtos, Matosinhos;
· Desenvolvimento de uma vacina
translacional contra a COVID-19
pela Faculdade de Farmácia da
Universidade de Lisboa.

Dados à data do encerramento
de 31 de dezembro de 2020

