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Só será progresso
se progredirmos todos

A essência da
Fundação ”la Caixa”
Comprometida com o desenvolvimento
socioeconómico do território desde o seu
início, a Fundação ”la Caixa” rapidamente
proporcionou serviços no âmbito social,
cultural e cívico para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
A sua missão é construir uma sociedade
melhor e mais justa, dando mais oportunidades às pessoas que mais precisam, com
os valores de confiança, excelência e
compromisso social que nos acompanharam sempre desde o início. E com a visão
de 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; e
aproximem a ciência e a cultura de todos
os segmentos da sociedade.

Comprometidos com o
presente e com o futuro
das pessoas
Na Fundação ”la Caixa”, damos especial
atenção aos programas de 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 atividade da Fundação ”la Caixa”
centra-se, também, noutros âmbitos:
a investigação médica, a formação de
excelência, a cultura e a educação, fundamentais para promover o progresso e a
igualdade de oportunidades. O compromisso social da Fundação ”la Caixa” para
a construção de uma sociedade melhor
tem em Espanha e Portugal os seus territórios naturais de atuação.

Modelo de gestão do
património empresarial
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.
A prioridade da CriteriaCaixa é garantir
os recursos económicos necessários para
que a ação social da Fundação ”la Caixa”
continue a contribuir, ano após ano, para
o desenvolvimento de uma sociedade
que dê mais oportunidades a quem mais
necessita.
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.

Fundação ”la Caixa”,
uma das maiores
fundações do mundo
Orçamento para 2022:

515 M€

Distribuição do
investimento para 2022:
Programas e Concursos
Sociais

308 M€

Cultura e Ciência

110 M€
DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

Educação e Bolsas

44 M€

Investigação e Saúde
DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

Recognised for Excellence
5 Star - 2018

53 M€

117 anos de compromisso social
A Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, ”la Caixa”,
foi fundada em 1904 pelo advogado catalão
Francesc Moragas Barret, com o apoio de
diversas entidades da sociedade civil catalã.
Desde as suas origens, a Fundação ”la Caixa”
caracterizou-se por um forte compromisso
social e uma vocação de trabalho em prol
do interesse geral, tanto através da sua

atividade financeira como da sua ação social,
que financia e mantém atividades de caráter
social, educativo, cultural e científico.
A Fundação ”la Caixa” é uma das mais importantes do mundo em termos de volume de
investimento social.
A Fundação ”la Caixa” é proprietária de uma
holding financeira, CriteriaCaixa, que gere o
seu património empresarial.

Programas
e Concursos
Sociais

Cultura
e Ciência

Educação
e Bolsas

Investigação
e Saúde

Transformação social através de

Melhoria da sociedade através
da cultura e da ciência como
ferramentas de crescimento
pessoal e coesão social.

Fomento da educação e da
formação de excelência
como motor de progresso
e bem-estar social.

Promoção da investigação e
fomento da inovação com o
objetivo de conseguir avanços na
saúde e noutras ciências da vida.

programas que contribuem para
melhorar a qualidade de vida das
pessoas em situação social vulnerável
e que fomentam a convivência cívica.

100 %

CARTEIRA BANCÁRIA

CARTEIRA INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS
Outras
participações

CARTEIRA
IMOBILIÁRIA

Dados de 31 de março de 2022

Programas
e Concursos
Sociais

Impulsionamos a
transformação social

Pobreza infantil

Inserção laboral

Através do programa
Proinfância, apoiamos as
famílias no desenvolvimento
social e educativo de
crianças e jovens dos 0 aos
18 anos.
Mais de 400 entidades
colaboradoras
Crianças apoiadas:
Desde o início do programa
em 2007: 345 247
Em 2021: 61 244

Promovemos o acesso ao trabalho
de pessoas em situação de
vulnerabilidade, em colaboração
com 531 entidades.
Contratos de trabalho:
Desde o início do programa
em 2006: 354 974
Em 2021: 48 758
Empresas colaboradoras:
Desde o início do programa
em 2006: 75 823
Em 2021: 14 826

Apoio integral
a pessoas com
doenças avançadas

Seniores

Proporcionamos apoio
psicossocial e espiritual a
pessoas em fim de vida e
aos seus familiares.
56 equipas em 151 hospitais
Doentes apoiados:
Desde o início do programa
em 2008: 248 084
Em 2021: 34 670
Familiares apoiados:
Desde o início do programa
em 2008: 326 908
Em 2021: 39 270

Acompanhamos as pessoas
mais velhas, maximizando as suas
possibilidades de crescimento
pessoal, facultando-lhes
apoio para evitar a solidão e
o isolamento.
Em 2021: 109 943 participantes
em 7840 atividades

Fundação da Esperança
É uma entidade de ação social
de proximidade, que trabalha em
rede e luta contra a pobreza e a
exclusão social.
Pessoas apoiadas:
Em 2021: 2463

Concursos e apoios
a projetos sociais
Colaboramos com entidades sem fins
lucrativos para impulsionar iniciativas
dirigidas a pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
Programa iniciado em 1999.
Projetos:
Em 2021: 1074

O Observatório Social
Analisamos a realidade social com
o intuito de informar a sociedade
sobre os resultados e as tendências
das ciências sociais em matéria de
inclusão social, educação, ciência e
cultura.

Cooperação internacional
Contribuímos para a melhoria da saúde
e para o desenvolvimento dos grupos
mais vulneráveis em África, na Ásia e
na América Latina.
· Lutamos contra a malária, a
pneumonia e a malnutrição,
colaborando com a Fundação Bill e
Melinda Gates, ISGlobal, Unicef, Gavi
e ACNUR
· Promovemos a criação de emprego
para mulheres e jovens com o
programa Work4Progress

Cultura
e Ciência

Melhorar a sociedade através
da cultura e da ciência

CaixaForum
Levamos a cultura a todos os
cidadãos com uma programação
de excelência e com as melhores
coleções de grandes museus a
nível internacional.
Centros culturais em Barcelona,
Madrid, Palma, Saragoça,
Sevilha, Girona, Tarragona,
Lérida e Valência (2022).
Em 2021:
31 exposições
1 369 077 visitantes
Em 2021, no CaixaForum Macaya:
372 atividades, como
conferências e seminários
11 965 participantes

CosmoCaixa
Primeiro museu de ciência de
Espanha e um dos principais da
Europa. Fomenta o progresso
social através de exposições
e atividades de divulgação
científica.
Em 2021:
543 164 visitantes

Coleção de Arte
Contemporânea

Exposições no
território

Uma das coleções privadas
mais importantes da Europa,
com mais de 1000 obras
de artistas nacionais e
internacionais.
Constitui um exemplo único
da riqueza e complexidade
da criação artística atual e
um compromisso com os
novos talentos.

As exposições no território
viajam para cidades e
municípios de toda a
Espanha, incluindo Ilhas
Baleares e Canárias, e de
todo o território português.
A cultura é uma poderosa
ferramenta de crescimento
pessoal para todos.

1039 obras
429 artistas

Art for Change
Promovemos processos
de criação artística e
oferecemos espaços de
convivência, aprendizagem
e reflexão com o objetivo
de apoiar a transformação
social.
Em 2021:
19 projetos selecionados
1478 beneficiários

Em 2021:
78 exposições
Mais de 3,2 milhões de
visitantes

Música
Concertos (escolares e
participativos) que viajam por
Espanha e Portugal. Levar
a música a todo o tipo de
público, de qualquer idade
ou perfil social, e tirar partido
dela utilizando os melhores
recursos e novidades
tecnológicas.
Em 2021:
416 concertos
Mais de 50 000 espetadores

Educação
e Bolsas
Oportunidades para
um mundo melhor

EduCaixa

Bolsas

ProFuturo

Oferecemos programas, atividades
e recursos educativos para
melhorar as oportunidades de
aprendizagem de crianças e jovens
em idade escolar. Fomentamos
a educação de qualidade,
acompanhando e capacitando
os docentes como agentes de
mudança e protagonistas da
transformação social.

Promovemos a formação
de excelência e o talento
investigador nas melhores
universidades e centros de
investigação do mundo há
quase 40 anos.
Em 2021, foi lançado um
novo programa de bolsas
de licenciatura destinado a
estudantes de excelência com
poucos recursos económicos.

Juntamente com a
Fundação Telefónica,
promovemos a educação
de crianças em zonas
vulneráveis da América
Latina, Caraíbas, África e
Ásia.
Oferecemos formação
e acompanhamento aos
docentes, bem como
acesso a recursos digitais,
reduzindo, desta forma, o
fosso educativo.
Desde o início do
programa, em 2016, o
ProFuturo beneficiou mais
de 24 milhões de crianças
e formou mais de 1 milhão
e 100 mil professores.

Objetivos-chave:
· Promover o desenvolvimento de
competências dos alunos
Em 2021:
1 366 190 alunos beneficiados /
utilizadores
4501 estabelecimentos de ensino
· Favorecer o desenvolvimento
profissional dos docentes
Em 2021:
116 545 professores beneficiados
/ utilizadores
· Gerar e transferir evidências
a partir da avaliação e difusão
de práticas educativas, através
de parcerias com instituições
internacionais

Bolsas concedidas:
Desde o início do programa
em 1982: 5486
Em 2021: 280
· Bolsas de licenciatura: 50
· Bolsas de pós-graduação
no estrangeiro: 120
· Bolsas de doutoramento em
Espanha e Portugal: 65
· Bolsas de
pós-doutoramento em
Espanha e Portugal: 45

Em 2021:
40 países
7,8 M beneficiários
7526 escolas

Investigação
e Saúde
A investigação do
presente é o progresso e
a saúde do futuro

Projetos de
biomedicina e saúde

Inovação para
a sociedade

Apoiamos a investigação
científica de excelência
e contamos com o mais
importante concurso privado
para projetos de saúde de
Espanha e Portugal.
A investigação médica ao
mais alto nível é o caminho
para encontrar as melhores
soluções em biomedicina e
saúde.

Com os concursos
CaixaResearch Validate
e CaixaResearch
Consolidate, promovemos
a transferência dos
resultados da investigação
em saúde para gerar valor
na sociedade e contribuir
para a criação de novas
empresas biotecnológicas
baseadas nessa
investigação.

Em 2021:
36 M€ investidos em:
· Oncologia
· Neurociências
· Doenças infeciosas
· Doenças cardiovasculares
· Outras ciências da saúde
453 investigadores contratados
1096 artigos científicos
publicados

Em 2021:
16 projetos Validate
9 projetos Consolidate
Desde o início do
programa CaixaImpulse
em 2015:
74 patentes geradas
29 empresas derivadas
(spin-offs) criadas

Apoio continuado
a centros de
investigação
Colaboramos com
universidades, centros de
investigação públicos e
privados, e hospitais para gerar
novo conhecimento científico.
Centros de investigação com
colaboração estratégica:
· IrsiCaixa, Institut de Recerca
de la Sida
· ISGlobal, Instituto de Salud
Global Barcelona
· VHIO, Vall d’Hebron Instituto
de Oncología
· Barcelona Beta Brain Research
Center - Fundación Pasqual
Maragall
· CNIC, Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares
· CNIO, Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas
· CSIC, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
· Fundação SHE, Science Health
and Education

Dados de 31 de dezembro de 2021

