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Só será progresso
se progredirmos todos

A essência da
Fundação ”la Caixa”
A missão da Fundação ”la Caixa” é construir
uma sociedade melhor e mais justa, dando
mais oportunidades às pessoas que mais
precisam, com os valores de excelência,
confiança 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.

Acreditar e crescer
em Portugal
Promover é impulsionar o desenvolvimento. Significa dinamizar o lugar em
que vivemos. Permite criar novas oportunidades para crescer e melhorar, como
pessoas e como sociedade. Por isso, na
Fundação ”la Caixa”, trabalhamos em prol
do equilíbrio do ambiente e do bem-estar
em Portugal.
É a nossa maneira de ser e de fazer há mais
de um século: promover uma sociedade
mais igualitária, com especial atenção
dedicada aos grupos vulneráveis.
Assim, desde 2018, com a entrada do
BPI no Grupo CaixaBank, promovemos
programas para a transformação social;
apoiamos a investigação e a divulgação da
ciência, a educação e a cultura; e fomentamos o desenvolvimento sustentável. É a
nossa maneira de acreditar nas pessoas. E
de crescermos juntos.

Investimento social
em 2021:

29,5 M€

Programas e Concursos Sociais

16,8 M€

Cultura e Ciência

3,5 M€
DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

Educação e Bolsas

3,2 M€

Investigação e Saúde
DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

Recognised for Excellence
5 Star - 2018

6,0 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
E OUTROS
ATIVOS
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Programas e
Concursos 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 social.
Em 2021:
4 milhões de euros investidos
142 projetos apoiados
22 394 beneficiários

Proinfância
Apoiamos as famílias
através de novas formas
de assistência focadas no
desenvolvimento social e
educativo de menores entre
os 0 e os 18 anos que se
encontram em situação de
vulnerabilidade.
Início da atividade em 2021:
· No Porto, nas freguesias de
Campanhã, Lordelo do Ouro e
Ramalde;
· Em Lisboa, nas freguesias de
Marvila, Penha de França e
Santa Clara.

Promove
Apoiamos projetos-piloto
inovadores, ideias e projetos de
I&D mobilizadores para promover
o desenvolvimento económico
sustentável de regiões do interior
de Portugal.
Em 2021:
13 projetos
6 ideias
2,6 milhões de euros, dos quais
1,2 milhões de euros aportados
pela FCT – Fundação para a
Ciência e a Tecnologia.

Inserção laboral
Através do programa Incorpora,
promovemos o acesso ao
emprego de pessoas em situação
mais vulnerável, em colaboração
com 58 entidades sociais.
Em 2021:
1759 contratos de trabalho
744 empresas colaboradoras
58 entidades Incorpora

Humaniza.
Apoio integral a pessoas
com doenças avançadas
Contribuímos para melhorar a
qualidade de vida das pessoas que se
encontram em fim de vida e das suas
famílias através de apoio emocional,
social e espiritual.
Em 2021:
Equipas de apoio psicossocial
11 equipas em 19 hospitais
5171 doentes e 6353 familiares
5 equipas comunitárias de suporte
em cuidados paliativos
Implementação de 7 iniciativas
inovadoras de intervenção em
cuidados paliativos

Projetos de proximidade
dinamizados em conjunto
com o BPI
Em colaboração com o BPI,
apoiamos projetos locais de ação
social e cultural.
Em 2021:
3 milhões de euros investidos
255 ações

Iniciativa para a
equidade social

Ensino Superior
nas emergências

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

Em colaboração com a Global
Platform for Syrian Students,
foi dada continuidade ao
programa de bolsas para
estudantes sírios, que
receberam apoio para concluir
a sua formação superior em
universidades portuguesas.

Em 2021:
· Lançamento do segundo relatório:
“Portugal, Balanço Social”;
· Elaboração de dois relatórios
adicionais: “Acesso aos cuidados de
saúde: a escolha dos cidadãos” e “A
pandemia e o mercado de trabalho:
o que sabemos um ano depois”;
· Nova edição do programa Social
Leapfrog, um programa de
capacitação para organizações
sociais, cujo objetivo é ajudá-las
a evoluir em termos de impacto e
sustentabilidade.

Emergência
alimentar a Portugal
Com a campanha #TodosJuntos,
o BPI e a Fundação ”la Caixa”
colaboraram numa iniciativa
promovida por 10 entidades
financeiras de Portugal e mais de
30 empresas para apoiar famílias
em situação de vulnerabilidade.
· 20% dos fundos destinaram-se
à compra de medicamentos. A
campanha reuniu 2,5 milhões de
euros.
· A Fundação e o BPI contribuíram
com 125 000 euros cada um.

Cultura
e Ciência
Melhorar a
sociedade através
da cultura
e da ciência

O 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 2021:
4 projetos selecionados,
2 dos quais receberam o
apoio da FCT – Fundação
para a Ciência e a Tecnologia
Concurso destinado a apoiar
projetos de investigação
sobre tecnologia e sociedade
5 projetos selecionados
166 133 euros investidos

Exposições
itinerantes
Exposições próprias percorrem
todo o país promovendo a cultura.
Em 2021:
7 exposições itinerantes
492 000 visitantes

Música
Levamos a música a todas
as pessoas, com concertos
escolares e participativos.
Em 2021, teve lugar em Espanha
e Portugal o projeto participativo
#EuCanto Bohemian Rhapsody.
336 participantes inscritos

Educação
e Bolsas
Oportunidades para
um mundo melhor

Alianças culturais
Fundação de Serralves:
· AI WEIWEI. A exposição do
artista chinês, uma referência
no panorama artístico global,
realizada na Fundação de
Serralves, no Porto, refletia o
interesse e a preocupação do
artista pelo meio ambiente e
pela desflorestação no Brasil;
· LOUISE BOURGEOIS.
A Fundação ”la Caixa”
colaborou nesta exposição,
realizada em Serralves, de
uma das maiores artistas
da História, que trabalha
sempre temas relacionados
com experiências e eventos
traumáticos da sua vida
(a família, a sexualidade,
o corpo, a morte e o
inconsciente).

EduCaixa
Museu Nacional de Arte
Antiga:
· VI O REINO RENOVAR. A
exposição apresentada no
Museu Nacional de Arte
Antiga, em Lisboa, analisava
a relação do rei D. Manuel I
com a prática artística, uma
das mais importantes de
toda a história portuguesa,
não só pela intensidade
com que promoveu obras
de arquitetura, iluminura,
pintura, escultura e artes
decorativas, mas também
pela forma como utilizou
a arte na sua estratégia de
representação e afirmação da
monarquia.

Casa da Música:
Tendo sempre em mente o
nosso objetivo de continuar
a levar a música à sociedade,
colaborámos com a Casa da
Música na sua programação
de atividades musicais.

Oferecemos programas e recursos
educativos para promover o
desenvolvimento de competências
nos estudantes.
Creactivity
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 2021:
38 ateliers
13 217 visitantes
Jovens Empreendedores
Programa educativo para ajudar
os mais jovens a desenvolver
capacidades e ferramentas que
favoreçam o empreendedorismo.
Edição ano letivo 2020/2021:
93 escolas inscritas
54 projetos apresentados de
12 escolas
1 escola premiada no Campus
Virtual EduCaixa Challenge

Investigação
e Saúde
A investigação do
presente é o progresso

e a saúde do futuro

Bolsas
Promovemos o talento em
investigação e formação de
excelência nos melhores
centros de investigação e
universidades nacionais e
internacionais.
Bolsas concedidas:
Em 2021:
13 bolsas
· Pós-doutoramento: 4
· Doutoramento: 6
· Pós-graduação no
estrangeiro: 3

Projetos de
biomedicina e saúde

Inovação para
a sociedade

Promovemos a investigação
científica de excelência
através de concursos,
como o CaixaResearch
Health, destinados a apoiar
projetos de investigação
em biomedicina e saúde em
Espanha e Portugal.

Com os concursos
CaixaResearch Validate e
CaixaResearch Consolidate,
fomentamos a transferência
de conhecimento e tecnologia
para a sociedade, bem como
a criação de novas empresas
baseadas na investigação.

Em 2021:
7,9 milhões de euros
12 projetos, 5 dos quais
receberam o apoio da FCT –
Fundação para a Ciência e a
Tecnologia

Em 2021:
3 projetos
Projetos em destaque:
· Encontrar uma forma de eliminar
o cancro da mama e a metástase
no cérebro – Instituto de
Medicina Molecular
· Criar vírus sintéticos para
o tratamento de infeções
bacterianas – Universidade do
Minho

Dados de 31 de dezembro de 2021

