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Comprometidos com Portugal

DESDE 2018 EM PORTUGAL
A Fundação ”la Caixa” iniciou a sua implantação em
Portugal, após a entrada do BPI no Grupo CaixaBank,
com o objetivo de levar a ação social 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.
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
em 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.

FUNDAÇÃO ”LA CAIXA”, UMA DAS MAIORES FUNDAÇÕES DA EUROPA
MISSÃO

VISÃO

Construir uma sociedade melhor e mais justa, dando
mais oportunidades às pessoas que mais necessitam.

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 a 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 mais
vulneráveis.

A atividade da Fundação ”la Caixa” concentra-se
em quatro vias de intervenção:
Programas próprios da Fundação ”la Caixa” em
Portugal;
Prémios para apoiar projetos de entidades sociais;
Projetos de proximidade dinamizados em conjunto
com o BPI;
Programas específicos para Portugal.

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 as suas origens, 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,
diretamente, desenvolvendo e apoiando atividades de
índole social, 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.
A CriteriaCaixa é a sociedade holding que gere o
património empresarial da Fundação ”la Caixa” com
um objetivo duplo:
1. Gerar os recursos necessários para financiar a
Fundação.
2. Preservar e impulsionar o crescimento do património
da Fundação.

100%
GAV: 21,8 m.M.€
NAV: 17,0 m.M.€

CARTEIRA
BANCÁRIA

CARTEIRA INDUSTRIAL
E DE SERVIÇOS
9,5 m.M.€

8,4 m.M.€

NEGÓCIO
IMOBILIÁRIO

OUTROS ATIVOS
FINANCEIROS

2,6 m.M.€

1,3 m.M.€

SOCIAL

CULTURA
100 %

40,0 %

24,4 %

99,5 %

EDUCAÇÃO
17,5 %

6,0 %

1,2 %
Outras
participadas

9,1 %

5,2 %

-

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 2019.

INVESTIGAÇÃO,
CONHECIMENTO
E BOLSAS

SOCIAL
Prémios BPI ”la Caixa”
Damos apoio a projetos sociais através
de 5 prémios:
Infância: crianças e adolescentes
Solidário: jovens e adultos
Seniores: pessoas com mais de 65 anos

Humaniza
Apoio integral a pessoas
com doenças avançadas
Através do programa Humaniza
damos apoio psicossocial e espiritual
a pessoas em final de vida e aos seus
familiares.

Capacitar: pessoas com deficiência
Rural: ações sociais em meios rurais

Equipas de apoio psicossocial
Em 2019

Em 2019

3,75 milhões de euros investidos
120 projetos apoiados
21.251 beneficiários

10 equipas em 15 hospitais
4.473 pacientes atendidos
5.445 familiares atendidos

Concurso Apoio a Movimentos
Associativos.
Em 2019

4 projetos selecionados

Bolsas de especialização médica em
cuidados paliativos em colaboração com
a Ordem dos Médicos
Em 2019

13 bolsas concedidas

Emprego
Através do programa Incorpora,
promovemos o acesso ao emprego
a pessoas com dificuldades, em
colaboração com 46 entidades sociais.
Em 2019

1.000 contratos de trabalho
427 empresas colaboradoras

IMPULSIONAMOS A
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Promove
Projetos piloto e ideias que contribuam
para a transformação e dinamização
das regiões do interior de Portugal.
Em 2019

8 projetos
7 ideias
987.000 € investidos

Projetos de proximidade
dinamizados em conjunto
com o BPI
Em colaboração com o BPI, apoiamos
projetos locais de ação social e cultural.
Em 2019

791.812 € investidos
62 ações

Higher Education
in Emergencies em
colaboração com a Global
Platform for Syrian
Students
Apoiamos estudantes em situação de
emergência humanitária, refugiados
ou em mobilidade forçada, para que
possam finalizar os seus estudos.
Em 2019

50 bolsas de 2 anos de duração

CULTURA E EDUCAÇÃO

APROXIMAMOS O
CONHECIMENTO À SOCIEDADE

Exposições

Música

EduCaixa

Exposições próprias percorrem todo o
país promovendo a cultura.

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

Oferecemos programas e recursos
educativos para promover o
desenvolvimento de competências nos
estudantes.

Em 2019

3 exposições
360.748 visitantes
10 cidades

Estabelecemos ainda parcerias com
algumas das instituições mais relevantes
do país:
Fundação de Serralves. Exposição
“Olafur Eliasson - O V/NOSSO FUTURO
É AGORA”
Museu Nacional de Arte Antiga.
Exposições “Museu das Descobertas”
e “Alvaro Pirez de Évora. Um Pintor
Português em Itália nas Vésperas do
Renascimento”.

Em 2019

23 concertos
6.367 espetadores

Em colaboração com a Casa da Música
do Porto:
Orquestra no Património: Música clássica
no património urbano de Portugal.

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-erro.
Em 2019

Em 2019

9 concertos
8 cidades

23.668 visitantes
74 localizações

Jovens empreendedores
Programa educativo para ajudar os
mais jovens a desenvolver capacidades
e ferramentas que favoreçam o
empreendedorismo.
Em 2019

63 escolas inscritas

INVESTIGAÇÃO, CONHECIMENTO E BOLSAS
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.
Em 2019

1,5 milhões de euros
2 projetos selecionados
1

1. A FCT, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
duplicou a contribuição, apoiando a componente
portuguesa de 4 projetos adicionais.

APOIAMOS O TALENTO
E O PROGRESSO

CaixaImpulse

Bolsas

Impulsionamos a criação de produtos e
empresas que gerem valor no âmbito
das ciência da vida e da saúde.

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

Em 2019

177.000 €
2 projetos selecionados

Em 2019

5 Bolsas
Doutoramento:

		

Pós-doutoramento:

3
2

Lançamos o primeiro concurso de bolsas
de pós-graduação na Europa, América
do Norte e na zona da Ásia- Pacífico.
Resolução em 2020.

Outras colaborações:
Em 2019, no âmbito do acordo com o
Instituto Weizmann de Ciências em
Rehovot, Israel, foi concedida mais 1
bolsa de pós-doutoramento.

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 em destaque:
Lançamento de relatório anual público
sobre o balanço social do país.
Base de Dados agregada pública sobre
o sector social.
Uso da Ciência de Dados para
tratamento de problemas sociais.
Capacitação e aceleração do modelo
de gestão de organizações sociais.

FUNDAÇÃO ”LA CAIXA”, O NOSSO
COMPROMISSO CRESCE

Distribuição do orçamento
em 2020

30 M€

CULTURA E
EDUCAÇÃO

INVESTIGAÇÃO,
CONHECIMENTO
E BOLSAS

12 %

18 %

70 %

Em 2019, a Fundação ”la Caixa” atribuiu um total de

SOCIAL

19,3 milhões de euros.

