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COMPROMETIDOS

F

rancesc Moragas foi um grande ciclista. Quando era jovem, antes de fundar
a "la Caixa", percorreu nosso território de bicicleta. Também participou
em corridas internacionais com sucesso. Esta aproximação topográfica

à paisagem fez com que descobrisse outras necessidades vitais do país.
A invenção da bicicleta é coetânea do nascimento de Moragas. Simples à
primeira vista, este veículo é um produto da genialidade aplicada ao design.
Nem rápido nem lento, antes de tudo ponderado, seu movimento é a soma
de forças diversas: da gravidade, da reação, da transmissão.
Muitos dos seus atributos —avanço, equilíbrio, sustentabilidade, saúde— são os
que impulsionaram Moragas a realizar un projeto social cujo rádio de ação roda
hoje em direção ao amanhã. Um século depois, o motor é o mesmo: promover
o desenvolvimento socioeconómico do território para melhorar a sociedade.
Este é o compromisso que nos impulsiona a expandir os nossos programas,
a redobrar esforços, a avançar para ir mais longe. Dessa forma, somos hoje a
primeira Fundação de Espanha e a terceira do mundo em volume de ativos.
Durante este percurso, cada comunidade, cada bairro, cada município, cada
cidade e cada zona rural merecem a nossa atenção. Cada território e cada
pessoa, especialmente as mais vulneráveis. Estamos comprometidos com
todos, eles e elas. Comprometidos com todos os lugares onde haja alguém
que nos necessite.
O território importa, isso foi demonstrado por Moragas. Nele habitamos,
igualmente, todos e todas: voluntários, empregados, acionistas, clientes,
entidades sociais, escolas, centros de investigação, centros de saúde, ONG...
Com o vosso apoio, irradiamos Fundação.
Por isso, é com entusiasmo que comemoramos agora os dez anos do
CaixaProinfancia com a incorporação de novos territórios. É com entusiasmo
também que damos início aos nossos programas socioculturais em Portugal.
São duas das 80 iniciativas que todos e todas impulsionamos neste 2017.
A ação social é a nossa essência. A ciência e a arte caminham meio século à
frente, e de suas intuições surgem as genialidades que nos permitem avançar
como sociedade. Por causa disso, as nossas iniciativas sociais são tão importantes
quanto a inovação na área da investigação ou a divulgação do conhecimento.
‘La curva del olvido’ é o nome de uma das obras que adquirimos este ano
para a Coleção "la Caixa" de Arte Contemporânea. Sua autora é una artista
emergente: Ana García-Pineda. Narra a história de sua avó: Armonía.
Analfabeta, atravessou Espanha, ainda menina, de trem e no lombo de um
burro. Faleceu em Barcelona, anciã, vítima de Alzheimer. “Esqueceu de andar;
esqueceu de falar; um dia esqueceu de respirar.”

Carta dO Presidente. Comprometidos
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Esta obra fala das muitas coisas que verdadeiramente nos importam. Da
necessidade de uma educação para todos, da melhoria na qualidade de vida
das pessoas com doenças em estado avançado, da importância de formar
parte de uma comunidade, do trabalho que dá vida, da esperança, da cultura
como motor de transformação social e pessoal, de…
Este ‘de’ é o que nos leva a lançar um concurso inédito para projetos
biomédicos de excelência contra as doenças mais graves e de maior
incidência, como as cardiovasculares, as neurológicas e as oncológicas.
É também o que nos leva a ser o agente da transformação na educação que
requer o novo século. A aliar-nos às grandes instituições internacionais. Em
síntese, a estes 80 gestos que expressaremos a seguir.
Este foi um ano intenso. Trabalhamos a fundo e renovamos o apoio da
sociedade. Um exemplo disso é o nosso Projeto de Intervenção Comunitária
Intercultural que recebeu o Prémio ao Melhor Projeto de Mediação.
Moragas ensinou-nos a observar a paisagem e a seguir em frente. Sempre
a avançar, convidamos-vos a percorrer este círculo anual de 365 dias que
descreve 2017. São 80 gestos tão importantes como andar, falar, respirar.
Irradiar Fundação é o que nos move em direção ao amanhã. “Hoje é sempre
ainda”, escreveu Antonio Machado.

Isidro Fainé
Presidente da Fundação Bancária "la Caixa"
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365 DIAS,
80 GESTOS
CaixaProinfancia. 1. Completa 10 anos com uma homenagem às famílias e entidades nas 11 cidades onde foi iniciado.
2. Amplia-se a Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Granada, Jerez, El Ejido, Tudela e Valladolid. Ocupação laboral.
3. Presta homenagem às pessoas beneficiárias, às empresas e aos profissionais de inserção das entidades sociais
colaboradoras nos seus 10 anos de existência. 4. Fruto do novo programa de incentivo ao autoemprego, foram criadas
1.061 microempresas. 5. Nova formação online para profissionais no âmbito da inserção laboral. 6. ‘Empleo Joven‘ da
"la Caixa" auxilia as empresas que contratem jovens entre 16 e 29 anos. 7. ‘Más Empleo’ da "la Caixa" promove um
concurso para a inclusão ativa dirigido às pessoas em situação de risco. Projeto de Intervenção Comunitária Intercultural. 8. Prémio ao Melhor Projeto Nacional de Mediação. 9. Inquérito a 10.000 pessoas para medir o resultado do
Projeto. Pessoas idosas. 10. Um estudo confirma que ‘Vivir bien, sentirse mejor’ empodera as pessoas idosas para
desenvolverem a vida que desejam. 11. A Sociedade Espanhola de Geriatria e Gerontologia (SEGG) premia o programa
‘Siempre Acompañados. 12. ‘En forma!’, nova atividade para promover o envelhecimento ativo e saudável. Atenção
Integral às Pessoas Portadoras de Doenças em Estado Avançado. 13. A Fundação "la Caixa" impulsiona o programa
‘Final de Vida y Soledad’ em sete cidades de Espanha. 14. Edição do novo ‘Manual de atenção psicossocial e espiritual
para pessoas portadoras de doenças em estado avançado’. 15. Acordo pioneiro com a Fundação Francisco Luzón para
investigar e tratar as vítimas da ELA. 16. 128.446 pacientes e 180.003 familiares foram beneficiados pelo Programa para
a Atenção Integral às Pessoas Portadoras de Doenças em Estado Avançado. 17. 94% dos pacientes com doenças em
estado avançado melhora a sua qualidade de vida depois da intervenção da Equipa de Atenção Psicossocial. Voluntariado.
18. A Associação de Voluntários da "la Caixa" consolida o seu compromisso com a sociedade e se transforma numa das
mais ativas em Espanha no seu primeiro ano de existência. 19. Lançamento da nova plataforma web www.voluntarioslacaixa.org 20. 100 workshops de Educação financeira para pessoas em situação de risco de exclusão. 21. 11.000 pessoas
e 1.500 entidades participam na 1ª Semana Social do Grupo "la Caixa". 22. O Encontro de Voluntários é realizado em
12 cidades e reúne 2.300 voluntários. 23. A campanha ‘Ningún niño sin bigote’ proporciona 1,2 milhões de litros de leite.
Ajudas a Projetos de Iniciativas Sociais. 24. Um total de 839 auxílios a projetos de iniciativas sociais de organizações
sem fins lucrativos. 25. Um total de 43 auxílios a programas que incentivam o desenvolvimento das intervenções sociais
no meio rural. Ação Social em Manresa. 26. Acordo para a criação do EspaiCaixa Francesc d’Assís em Manresa destinado
a menores vulneráveis. Habitação. 27. ‘Alquiler Solidario’ renova os contratos com uma subvenção máxima de 50% e
‘Vivienda Asequible’ consolida-se. Fundação da Esperança. 28. A Fundação da Esperança consolida o ‘+45 y más’, um
serviço pioneiro na inserção laboral para maiores de 45 anos e inicia duas novas áreas de atenção: a habitação social
e a pobreza energética. Cooperação internacional. 29. O Programa completa 20 anos com um total de mais de 600
projetos em países da África, Ásia e América Latina. 30. CooperantesCaixa contribui ao longo de 10 anos para a profissionalização de mais de 50 ONG. 31. Work 4 Progress incentiva o emprego nos grupos sociais vulneráveis do Peru,
Moçambique e Índia. 32. ProFuturo, a aliança estratégica com a Fundação Telefónica para promover as salas de aula
digitais. 33. Genebra, Dallas, Bruxelas e Nova Iorque reconhecem o trabalho internacional da Fundação "la Caixa".
34. ‘MOM’, um projeto inovador que valoriza o papel da mãe na nutrição infantil. 35. Reforço das alianças estratégicas
em saúde global para erradicar a pneumonia e a malária. 36. Colaboração com a Cruz Vermelha no primeiro ‘Programa
de Inversión de Impacto Humanitario’. Bolsas de Estudo. 37. 35º aniversário das bolsas de estudo da "la Caixa", que
foram criadas em 1982. 38. 25º aniversário da Associação dos Bolseiros da "la Caixa", criada em 1992. 39. ‘Junior Leader’,
o novo concurso para a atribuição de bolsas de estudo de pós-doutoramento da "la Caixa". 40. Investigadores de até
25 países beneficiam-se das bolsas de estudo da "la Caixa" Investigação. 41. A entidade privada que mais investe na
investigação biomédica de Espanha e em Portugal. 42. Concurso inédito para projetos de excelência contra as doenças
mais frequentes em Espanha e em Portugal. 43. O Instituto Tecnológico de Massachusetts colabora com a Fundação
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Bancária "la Caixa". 44. CaixaImpulse seleciona 23 novos projetos de investigação biomédica de ponta. Inovação.
45. Criação de 4 novas spin-offs sob a égide do CaixaImpulse. 46. A Fundação Bancária “la Caixa” sobe à categoria de
“core partner” do EIT - European Institute of Innovation and Technology. Exposições no CaixaForum. 47. Consolidação
do acordo com o British Museum com exposições em Barcelona e Madrid de obras-primas da Europa medieval e da
Grécia clássica. 48. Mostras sobre Goya, Casas, Fortuny e Pichot fruto das colaborações com o Museu del Prado, o
MNAC e a Alhambra. 49. Grandes produções dedicadas a Andy Warhol, De Chirico e Sorolla, entre outros, nos 8
CaixaForum. 50. 2017, um ano de cinema com as mostras dedicadas a Walt Disney e às obras-primas da Cinémathèque
Française. CaixaForum. 51. Sevilha abre as portas com 8.100 m2 ao serviço das pessoas. Coleção "la Caixa" de Arte
Contemporânea. 52. Exposições em Roma, Lisboa e Istambul. Arte e Mecenato da "la Caixa". 53. Asier Mendizabal,
Elba Benítez e Han Nefkens, ganhadores dos Prémios Arte e Mecenato da "la Caixa" que abrem-se à participação social
e recebem 273 candidaturas. 54. O criador franco-argelino Kader Attia, ganhador do Prémio Joan Miró 2017. Música.
55. Estreia de duas grandes produções musicais, uma participativa e outra escolar. 56. ’¡Cantemos el cine!’ proporciona
ao público a oportunidade de debutar num teatro com uma orquestra e um maestro profissionais. 57. ’That’s a Musical!’
revela aos escolares a magia e os segredos do teatro musical. 58. Cáceres junta-se à experiência única do oratório
‘O Messias’ de Händel participativo, que este ano organizou 15 concertos em 11 cidades. 59. Blick Bassy, Alexei Volodin,
Edith Peña e Dreamer’s Circus, entre outros, são os destaques na extensa programação musical dos 8 CaixaForum.
Art for Change e CaixaEscena. 60. A Fundação "la Caixa" comemora o décimo aniversário destes dois programas de
referência na utilização da cultura como motor para a transformação social e pessoal. CosmoCaixa. 61. O CosmoCaixa
ultrapassa os 10 milhões de visitantes desde a sua inauguração, em 2004. 62. O Museu da Ciência abre todos os dias,
inclusive às segundas-feiras. 63. O CosmoCaixa, o único museu de Espanha em mostrar Trix, a ‘Tyrannosaurus rex’ mais
bem conservada. 64. Os workshops do RecerCaixa e do REVIR despertam a vocação científica nos estudantes.
Divulgação científica. 65. A Fundação "la Caixa" fornece ao Planetário de Madrid equipamentos e conteúdos de ponta.
66. ’El cielo de Cloe’, o novo programa dos planetários de Barcelona e de Madrid voltado para as crianças. Exposições e
workshops itinerantes. 67. A Fundação "la Caixa" apresenta um inovador espaço para exposições sobre a obra ‘Guernica’
que viajará por toda Espanha. 68. Creactivity põe em circulação uma unidade móvel escolar que incentiva a experimentação e a criatividade nas crianças. Educação. 69. EduCaixa promove uma transformação na educação com a finalidade de
responder às necessidades do século XXI, renova o seu logotipo e cria conteúdos inovadores sob o lema ‘(R)evolución
educativa’. 70. Aliança com algumas das principais instituições internacionais de referência no âmbito da educação e da
transformação pedagógica. 71. Especialistas mundiais em educação dão assistência a diretores de centros escolares de
Espanha. 72. A plataforma web revolucioneducativa.org convida os centros de ensino a avaliar os seus projetos.
73. EduCaixa encaminha às escolas o primeiro programa educativo do Big Data de todo o Estado, dirigido ao desenvolvimento da competência digital dos alunos dos ensinos básico, secundário e técnico-profissional. Palau Macaya. 74. O Palau
Macaya abre um novo concurso para projetos de reflexão sobre o desenvolvimento humano e sustentabilidade e acolhe a
sede do Observatório dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Jardins de Cap Roig. 75. Cap Roig organiza o
I Encontro sobre Economia e Desafios Sociais em Palafrugell. 76. Festival de Cap Roig, o primeiro em obter o certificado
ambiental Biosphere. 77. Os jardins de Cap Roig organizam visitas educativas e familiares pela primeira vez. Observatório
Social da “la Caixa”. 78. Esta plataforma estratégica analisa em profundidade o desemprego jovem e a inovação na
investigação, e verte as suas conclusões de maneira divulgativa. Fundação "la Caixa" descentralizada. 79. As direções
territoriais, as direções da área de negócios e a rede de sucursais do CaixaBank amplificam a capilaridade dos programas
estratégicos da Fundação "la Caixa" em milhares de municípios de todo o Estado. A Fundação "la Caixa" em Portugal.
80. A Fundação Bancária implementa ações sociais em Portugal, fruto do seu compromisso internacional.

6
RELATÓRIO ANUAL 2017

PATRONATO
FUNDAÇÃO
BANCÁRIA
"la Caixa"
Presidente
Isidro Fainé Casas
Vice-Presidente
Juan José López Burniol

Patronos

Diretor-Geral

Antonio Aguilera Rodríguez

Jaume Giró Ribas

Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Shlomo Ben Ami
Mª Carmen Bruach Galián
Josefina Castellví Piulachs
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Jaime Lanaspa Gatnau
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos Silva
Javier Solana Madariaga
Secretário (não patrono)
Josep Maria Coronas Guinart

Diretora-Geral Adjunta
Elisa Durán Montolío

Presidente
Isidro Fainé Casas*
Diretor-Geral
Jaume Giró Ribas*
Diretora-Geral Adjunta
Elisa Durán Montolío*
Subdiretora-Geral
Esther Planas Herrera*
Subdiretor-Geral
Marc Simón Martínez*
Diretor Corporativo de Território e Centros
Rafael Chueca Blasco*
Diretor Corporativo de Comunicação e Marketing
Jesús Nemesio Arroyo González*
Diretor Corporativo de Investigação e Estratégia
Ángel Font Vidal*
Diretora da Área Internacional
S.A.R A Infanta Dona Cristina
Diretora da Área de Organização e Sistemas de Informação
Rosa Maria Cirera Clotet
Diretor da Área de Cultura
Ignasi Miró Borràs
Diretor da Área de Ação Comercial e Educativa
Javier Bertolín Pueyo
Diretor da Área de Divulgação Científica e CosmoCaixa
Jordi Portabella Calvete
Diretor da Área de Estratégia, Prospecção e Comunicação Interna
Ignasi Calvera Cabeza
Diretor da Área de Relações Institucionais
Ventura Rebés Weindl
Diretora da Área de Pobreza e Saúde
Montserrat Buisán Gallardo
Diretora da Área de Finanças e Controlo de Gestão
Eva Bermejo Martínez
Diretora da Área de Gestão Territorial e Centros
Marta Vallejo Rodríguez

* Comité Executivo da Fundação Bancária “la Caixa”

Patronato Fundação Bancária ”la Caixa” I Direção Fundação Bancária ”la Caixa”

DIREÇÃO
FUNDAÇÃO
BANCÁRIA
"la Caixa"

7

Atender às necessidades
básicas das pessoas, gerar
igualdade de oportunidades,
proporcionar soluções
duradouras.

SOCIAL

UMA DAS FUNDAÇÕES
QUE MAIS APOIO OFERECE
AOS GRUPOS SOCIAIS
VULNERÁVEIS NO MUNDO

A

tender às necessidades
básicas das pessoas,
gerar igualdade de
oportunidades, proporcionar soluções duradouras. A Fundação Bancária reforça
a sua ação social em Espanha, em

Portugal e no resto do mundo com
novos projetos contra a pobreza e a
exclusão social. A infância, a inserção
no mercado de trabalho, as pessoas
idosas, os doentes em estado avançado, o voluntariado e os grupos sociais
mais vulneráveis são prioritários.
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CAIXAPROINFANCIA
COMPLETA 10 ANOS
DE MELHORIA
NA EDUCAÇÃO
E PRESTA
HOMENAGEM
ÀS FAMÍLIAS
EM 11 CIDADES
O CaixaProinfancia cumpre e cresce.
Este ano, o programa comemora o
décimo aniversário e amplia territórios. Em 2017, a Fundação "la Caixa"
propôs-se a romper o círculo da
pobreza infantil hereditária através
da educação. Dez anos depois, os
resultados do programa demonstram uma redução considerável no
abandono escolar. Para comemorar,
presta homenagem às famílias nos
10 territórios —11 cidades— onde o
programa foi iniciado.

O

s dados demonstram uma
melhoria na educação. Em
média, a percentagem de
meninos e meninas que
abandonam a escola é de 30%; ali
onde está presente o CaixaProinfancia, a percentagem diminuiu e chega
somente a 7%.
Há mais percentagens. Dentre os
70% dos alunos que não abandonam
os estudos, 52% deles não repete
nenhum ano letivo. Mas nos territórios onde o programa está arraigado,
a situação é consideravelmente
melhor: 81% dos alunos progride de
maneira adequada a cada ano.
É assim que o CaixaProinfancia consegue romper o círculo da pobreza
que transmite-se de pais para filhos,
e proporciona oportunidades de futuro aos mais jovens. O programa está
destinado às famílias com filhos menores, de 0 a 18 anos, em situação
de pobreza e de exclusão social.

O programa oferece gratuitamente um
reforço nos estudos e equipamento
escolar, workshops educativos para as
famílias e acampamentos de verão.
Paralelamente, facilita os serviços ‘pró-saúde’: alimentação e higiene infantil,
óculos e aparelhos auditivos, terapia
da fala e apoio psicológico.
Para ser mais eficiente, o programa
concentra-se nas regiões dos municípios onde há mais necessidade.
Em 2017, este programa evoluiu para
um modelo de atenção integral, para
o qual é necessário o trabalho feito
por uma rede local composta de diferentes agentes, tanto públicos como
privados, com competência para
atender as famílias em situação de
vulnerabilidade socioeconómica, e
para potencializar as competências e
o empoderamento dos participantes.
Durante este 2017, o programa
reorganizou-se territorialmente. A
coordenação e a colaboração entre
a administração pública, os serviços
sociais, a escola e as entidades são de
vital importância para a promoção da
ação integral de qualidade que realiza o
CaixaProinfancia. Além disso, o programa conta com uma equipa constituída
por trinta especialistas e investigadores
procedentes de catorze universidades
espanholas, sob a direção científica da
Universidade Ramon Llull.

1

62.254
Crianças
beneficiárias
em 2017

2

283.507
Crianças
beneficiárias desde
o início do programa

3

36.740
Famílias
beneficiárias
em 2017

4

82
Cidades

5

Mais de 400
Entidades
sociais
envolvidas

O que queres
ser quando fores
grande?
O CaixaProinfancia iniciou-se em 2007, nos 10 territórios
mais populosos de Espanha.
Mais especificamente em
11 cidades destas zonas.
Por ordem alfabética: Barcelona, Bilbao, Las Palmas de
Gran Canária, Santa Cruz de
Tenerife, Málaga, Madrid,
Múrcia, Palma, Sevilha, Valência e Saragoça.
Para comemorar o décimo
aniversário, uma série de homenagens foi organizada nestas cidades. O objetivo deste
programa é fazer com que a
resposta a uma pergunta tão
comum como “o que queres
ser quando fores grande?”
torne-se realidade na maioria
dos casos.
Com esta múltipla comemoração, a Fundação "la
Caixa" reconhece o trabalho
das crianças, das famílias e
das entidades. Juntos, sob
a égide do CaixaProinfancia, conseguiram obter uma
ampla melhoria educativa e
um aumento no progresso
familiar onde o programa foi
impulsionado.

Mais territórios, menos pobreza
Mais de 62.000 meninos e meninas, 400 entidades sociais, mais
de 100 municípios e 170 redes. Este é o nível de implantação do
CaixaProinfancia. Neste 2017, os territórios da atuação foram expandidos em: Badajoz, Burgos, Córdoba, Granada, Jerez, El Ejido, Tudela e
Valladolid. O programa continuará a expandir-se até 2019 quando, em
princípio, estará presente em todas as comunidades autónomas.

CaixaProinfancia completa 10 anos de melhoria na educação e presta homenagem...
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INCORPORA
COMEMORA
UMA DÉCADA
DE EXISTÊNCIA E
POTENCIALIZA O
AUTOEMPREGO
PARA AS PESSOAS
VULNERÁVEIS
Comemoramos 10 anos de trabalhos
que dão vida. Milhares de microempresas e empreendedores novéis: fruto
do aumento do autoemprego.
Uma outra expansão: Tunes. Uma
nova formação virtual: a ativação de
um espaço virtual para os profissionais
que trabalham no âmbito da inserção
de pessoas vulneráveis no mercado
de trabalho. Estas são as novidades
do Incorpora, o programa de inclusão
sociolaboral da Fundação "la Caixa".

Auxílios no marco europeu
A Fundação Bancária "la Caixa" inicia dois novos programas para
incentivar a ocupação laboral, com o apoio do Fundo Social Europeu.
O primeiro programa é o novo ‘Empleo Joven’ que oferece auxílios
às empresas, incluindo os empresários autónomos, às associações,
às fundações e a outras entidades sem fins lucrativos que contratem
jovens entre 16 e 29 anos. O objetivo é incentivar a ocupação laboral
estável e de qualidade para os jovens, e assim dinamizar a atividade
empresarial e o crescimento económico.
O segundo programa é o ‘Más Empleos’ da "la Caixa", que selecionou projetos destinados a implementar medidas que favoreçam
a inclusão ativa das pessoas em risco ou situação de exclusão social
através de itinerários integrais de inserção sociolaboral que permitam a incorporação no mercado de trabalho.

O

trabalho dignifica as
pessoas. Conscientes das
dificuldades adicionais que
as pessoas pertencentes a
grupos sociais vulneráveis encontram
para conseguir um posto de trabalho
numa empresa comum, a Fundação
"la Caixa" lançou em 2007 o programa Incorpora em todas as comunidades autónomas. Um dos elementos-chave do programa consiste em
abordar a inclusão sociolaboral desde
uma perspectiva inovadora, transversal e integral.
Desempregados de longa duração,
mulheres vítimas da violência, pessoas
com deficiências psíquicas, físicas,
sensoriais ou com doenças mentais,
jovens e imigrantes formam parte da
‘família’ Incorpora. A Fundação "la Caixa" prestou uma homenagem a todos
eles em comemoração dos dez anos
de existência do programa. Também
às empresas socialmente responsáveis
no âmbito da integração sociolaboral
que colaboram com o Incorpora.

Empreendedores e microempresas.
Os resultados em 2017 do novo
programa ‘Autoempleo’ Incorpora
foram concretizados na criação de
novas 1.061 microempresas e 1.134
empregos. Entre os empreendedores, 46,85% são mulheres e 53,15%
são homens.
Graças a esta linha de autoemprego,
as pessoas em risco de exclusão social com ideias de um novo negócio

Um dos elementos-chave
do programa Incorpora
consiste em abordar a
inclusão sociolaboral desde
uma perspectiva inovadora,
transversal e integral.

Auxílios no marco
europeu

1

925
Contratações de
jovens. Programa
‘Empleo Joven’ da
"la Caixa"

2

627
Misión

3

Empresas com
auxílios aceitos.
Programa ‘Empleo
Joven’ da "la Caixa"

2.010
Inserções.
Programa
‘Más Empleo’
da “la Caixa”

podem participar neste programa
inovador para integrar-se no mercado
de trabalho. Desta forma, aumentam
as suas possibilidades de superar a
situação de vulnerabilidade.

O Incorpora prepara itinerários personalizados que ajudam e guiam estes
empreendedores, que são acompanhados durante todo o processo,
desde a abertura até a consolidação
do negócio.
Nova plataforma virtual. De forma
paralela, o Incorpora iniciou uma
formação online para técnicos. Esta
nova plataforma está destinada
especialmente aos profissionais que
trabalham no âmbito da inserção
sociolaboral das pessoas vulneráveis.
Este espaço virtual oferece cursos e
meios diversos para os profissionais
da inserção laboral.
Expansão. A Fundação "la Caixa" iniciou em Tunes o programa Incorpora
para incentivar a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade
naquele país. O programa também
está presente na Polónia, em Hungria
e em Marrocos.
Para um futuro diferente. Três de
cada quatro participantes conseguiram um contrato de trabalho em
2017. O programa ‘Reincorpora’ destina-se àquelas pessoas que estão na
etapa final de sua condenação numa
centena de centros penitenciários

1

30.319
Inserções
do Programa
Incorpora em 2017

2

168.137
Inserções
desde o início do
programa Incorpora

3

10.826
Empresas contratantes
em 2017 do programa
Incorpora

4

47.887
Empresas contratantes
desde o início do
programa Incorpora

5

1.617
Itinerários iniciados
pelo programa
Reincorpora

de toda Espanha. A estas pessoas é
oferecida a oportunidade de lutar por
um futuro diferente através de itinerários personalizados de integração
sociolaboral. Esta iniciativa da Fundação "la Caixa", com a colaboração do
Ministerio del Interior e do Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya, conta com uma peça-chave: os técnicos ‘Reincorpora’ das
entidades sociais participantes.

Incorpora comemora uma década de existência e potencializa o autoemprego para as pessoas vulneráveis

13

14
RELATÓRIO ANUAL 2017

PRÉMIO AO
PROGRAMA DE
INTERVENÇÃO
COMUNITÁRIA
INTERCULTURAL
(ICI) COMO O
MELHOR PROJETO
NACIONAL DE
MEDIAÇÃO
O que significa ser, estar e formar
parte de uma comunidade? Descobrir o que identifica um grupo
social é um desafio importante para
avançar e melhorar. O Projeto de
Intervenção Comunitária Intercultural da Fundação "la Caixa" nasceu
em 2010 para promover a convivência pacífica nos contextos plurais e
multiculturais. Sete anos mais tarde,
recebeu um reconhecimento destacado: o Prémio ao Melhor Projeto
Nacional de Mediação, atribuído pela
Asociación Madrileña de Mediadores.

Inquérito a 10.000 pessoas em 24 bairros,
distritos e municípios
Conhecer e investigar: estes são os elementos principais do Projeto
de Intervenção Comunitária Intercultural. Para este fim, foi realizado
um inquérito a partir de uma amostra de 10.000 pessoas em 24 territórios. O objetivo era analisar cientificamente os resultados das intervenções realizadas nas mesmas zonas de atuação desde o início do
projeto, em 2010. Ou seja, nos mesmos bairros, distritos e municípios.
São oito parâmetros a serem medidos: as relações sociais e interculturais; as atitudes perante a diversidade; as normas e o civismo;
os valores presentes na vida local (solidariedade, respeito, pluralismo e igualdade); a participação; a conflitualidade; a identidade e
o pertencimento social, e a confiança nas instituições e no estado
de bem-estar social. O impacto do Projeto será medido através da
comparação entre os resultados do inquérito atual com os resultados obtidos em 2010, quando levou-se a cabo o primeiro inquérito
nos mesmos territórios, e que coincidiu com o nascimento do
projeto. Os resultados serão publicados em 2018.

"P

orque, afinal, o bairro
não é a estrutura física, mas os moradores
que nele vivem.” Esta
é a voz de um dos moradores do Polígono em Toledo, um dos 37 territó-

rios com uma grande diversidade cultural, onde o Projeto de Intervenção
Comunitária está em andamento.
O trabalho, impulsionado desde 2010
nestas zonas de atuação, proporciona os meios e as estratégias para

incentivar a coesão social, a convivência e a cultura da paz. Demonstra,
também, que a utilização da metodologia comunitária como metodologia
de intervenção social promove uma
transformação social mais profunda
com base na corresponsabilidade de
todos os agentes de um território.
A partir do trabalho conjunto das
administrações locais, das entidades
sociais e da cidadania, o Projeto ICI da
Fundação "la Caixa" promove a criação
de espaços de encontros, relações e
interações positivas entre as pessoas
de diferentes procedências, culturas
e religiões. O objetivo é sempre o
mesmo: facilitar a inclusão social,
a igualdade de oportunidades, a coesão social e o incentivo à convivência.
Nos bairros, distritos e municípios
onde o Projeto de Intervenção
Cultural Comunitária Intercultural
está em curso, os processos que
favorecem o desenvolvimento local e
que melhoram as condições de vida
de toda a população são impulsionados. Este é o grande desafio com
o qual deparam-se os municípios de
Espanha e, em geral, as cidades europeias com uma elevada diversidade
cultural. Nesse sentido, o impacto do
Projeto ICI da Fundação "la Caixa" é
claramente positivo, como demonstra o fato de ter sido merecedor da
premiação oferecida pela Asociación
Madrileña de Mediadores.

1
Misión

2.428
Atividades

2
Misión

228.500
Participantes

Prémio ao Programa de Intervenção Comunitária Intercultural (ICI) como o Melhor Projeto...

15

16
RELATÓRIO ANUAL 2017

Prémio ‘Siempre
Acompañados’
A Sociedade Espanhola
de Geriatria e Gerontologia
(SEGG) premiou ‘Siempre
Acompañados’ da Fundação
"la Caixa" pela metodologia do
seu programa, que aborda a
complexidade dos diferentes
tipos de solidão existentes na
vida quotidiana. A abordagem
faz-se tanto desde um ponto
de vista pessoal, como comunitário, e também desenvolve
ferramentas inovadoras de
análise e de gestão dos casos.
Além disso, a Fundação
"la Caixa" assinou um acordo
de colaboração para que os
membros da Fundação Amics
de la Gent Gran possam participar nas atividades do ‘Vida
en Compañía’ nos diferentes
EspaiCaixa. Este projeto
promove
a sensibilização para a problemática da solidão não desejada, permite detectar mais
casos, oferece mais recursos
para o acompanhamento
individual e grupal, e ajuda
a quebrar os estereótipos.

OS BENEFÍCIOS
SAUDÁVEIS DO
PROGRAMA ‘VIVIR
BIEN, SENTIRSE
MEJOR’ DIRIGIDO
ÀS PESSOAS
IDOSAS DE TODA
ESPANHA
Qual é o impacto na melhoria do
bem-estar emocional das pessoas
idosas? Este é o objetivo da avaliação
do programa ‘Vivir bien, sentirse mejor’, que foi implementado em toda
Espanha através de 1.306 workshops
com 16.676 usuários, dos quais 500
participaram no estudo. A conclusão:
os benefícios são notáveis em todos
os casos.

O

projeto de avaliação foi
realizado com a colaboração de diferentes
departamentos das
Administrações Regionais e de lares
de idosos de Canárias, Estremadura
e Andaluzia, e também com o apoio
dos lares pertencentes à Fundação
"la Caixa" na Catalunha, em Madrid
e em Múrcia. E, sem dúvida, graças
também ao compromisso, à ajuda
e à participação das pessoas idosas
durante dez meses.
O processo de avaliação foi dividido
em quatro fases. Os parâmetros
analisados foram: o bem-estar, as
emoções, a autoeficácia, a solidão,
o compromisso com a vida e os
aspectos psicológicos positivos.
Os participantes foram divididos
em dois grupos: o de controlo, que
somente realizou um programa de
atividade física, e o experimental,
que seguiu diferentes itinerários do
programa ‘Vivir bien, sentirse mejor’.
Os resultados demonstram que o
‘Vivir bien, sentirse mejor’ favorece
o equilíbrio emocional, a autoefi-

cácia e o bem-estar na aquisição da
autonomia, no domínio do ambiente
e no crescimento pessoal; diminui a
solidão não desejada; aumenta os aspectos psicológicos positivos como a
curiosidade, o humor, a gratidão ou a
coragem; e transforma a orientação
temporal para o presente, ao pôr
de lado as atitudes fatalistas. Todos
esses aspectos são essenciais para
viver uma vida plena.

O programa ’Vivir
bien, sentirse mejor’
foi implementado em
toda Espanha através
de 1.306 workshops
com 16.676 usuários.

‘En forma!’, a nova atividade de incentivo
ao envelhecimento ativo e saudável
Melhorar o equilíbrio e a força muscular mediante a prática de
exercícios físicos para evitar as quedas e a sarcopenia. Esta é a
razão de ser do ‘En forma’, a nova atividade de incentivo ao envelhecimento ativo e saudável que todos os lares de idosos da rede
da Fundação "la Caixa" oferecem. São dezasseis sessões, cada uma
de noventa minutos. Os idosos, os profissionais, os monitores e os
responsáveis dos lares contribuíram para desenhar o projeto exclusivo desta nova oferta.

Efeito acumulativo do programa. Variáveis questionário
Maior intensidade na melhoria do Grupo experimental em relação ao grupo placebo, especialmente relevante na delegação de tarefas, satisfação com a vida e uma visão positiva da solidão

Variável

1
Misión

2

821.532
Beneficiários
dos programas
para Pessoas
Idosas

615
Número de lares
(63 próprios e 552
com convênio)

3

3.300
Voluntários
do programa

4

366
Solidão.
Pessoas
atendidas

Grupo Placebo

Grupo experimental

Intensidade de melhoria

Intensidade de melhoria

Delegar

7,8%

14,1%

Solidão como algo positivo

8,8%

25,9%

Gosto de estar comigo mesmo

2,1%

7,6%

Solidão como parte da vida

1,4%

10,7%

Solidão e autoconhecimento

-0,5%

12,1%

Partilhar com os outros

-0,4%

3,7%

Dependência dos outros e controlo vital

0,9%

10,4%

Satisfação vital

3,85%

11,14%

Programa oportunidade
de desenvolvimento pessoal

-1,3%

5,5%

Fonte: Fundação Bancária “la Caixa”

Maior pontuação
do que o GP

Os benefícios saudáveis do programa ‘Vivir bien, sentirse mejor’ dirigido às pessoas...
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PROGRAMA
FINAL DE VIDA
Y SOLEDAD PARA
A ATENÇÃO
DAS PESSOAS
PORTADORAS
DE DOENÇAS
EM ESTADO
AVANÇADO E
EM SITUAÇÃO
DE SOLIDÃO
Com a finalidade de contribuir para
a melhoria na qualidade de vida das
pessoas portadoras de doenças em
estado avançado, a Fundação "la
Caixa" impulsionou o projeto ‘Final
de Vida y Soledad’. Este programa
contribui para aliviar a experiência do
sofrimento diante da solidão através
do acompanhamento de voluntários.

A

solidão não é inócua.
É um fator de risco que
pode levar à depressão
e à deterioração cognitiva,
entre outras doenças. Sempre atenta
às novas necessidades, a Fundação
"la Caixa" implementou a iniciativa
‘Final de Vida y Soledad’ com base no
Programa para a Atenção Integral às
Pessoas Portadoras de Doenças em
Estado Avançado.

O objetivo é aliviar a experiência
do sofrimento provocado pela solidão através do acompanhamento
de voluntários. Dessa maneira,
o programa ‘Final de Vida y Soledad’ promove o estabelecimento
de uma rede comunitária formada
por entidades de voluntários, lares
de idosos, centros sociais e de saúde, paróquias locais e associações
de moradores, entre outros.

Após uma experiência-piloto, este
novo projeto está a ser desenvolvido
primeiramente em sete unidades territoriais de Espanha, e será expandido
nos anos seguintes. Está sob a direção
do doutor Xavier Gómez-Batiste e é
coordenado por entidades sem fins lucrativos, além de contar com o apoio
do Instituto Catalán de Oncologia.

De forma paralela, a Fundação "la
Caixa" editou o ‘Manual de atenção
psicossocial e espiritual para pessoas
portadoras de doenças em estado
avançado’. Trata-se de uma publicação única neste âmbito, já que a experiência de protocolização anterior
contava com dez anos e requeria ser
revisada e atualizada.

1
Misión

24.094
Pacientes
atendidos
em 2017

2

29.555
Misión

Familiares
que receberam
assistência
em 2017

3

1.058
Voluntários
do programa

Acordo pioneiro contra a ELA
É uma doença ‘invisível’, devido à pouca informação disponível
sobre ela. A Fundação "la Caixa" estabeleceu uma aliança pioneira
com a Fundação Francisco Luzón para o cuidado das vítimas e
para a investigação científica da doença da ELA (Esclerose Lateral
Amiotrófica).
O acordo concretiza-se em dois pontos: o investimento na
investigação e a assistência psicossocial, emocional e espiritual dos
pacientes e as suas famílias. A finalidade consiste em melhorar a
qualidade de vida dos pacientes.
A ELA afeta por volta de 4.000 pessoas em Espanha, onde cada
ano são diagnosticados mais de 900 novos casos. Trata-se de uma
doença degenerativa, de causa ainda desconhecida, que provoca uma
perda progressiva dos neurônios, dando lugar a uma atrofia muscular.

Esta publicação é uma ferramenta
útil para os profissionais que trabalham com a atenção paliativa, em
particular no âmbito psicossocial e
espiritual. Além de um quadro geral
e conceitual, o manual contém um
corpus central de protocolos clínicos para a atenção psicossocial e
espiritual. Também são abordados
temas tais como a comunicação
difícil, a dimensão ética e o cuidado
da equipa.
También aborda temas como la comunicación difícil, la dimensión ética
y el cuidado del equipo.

O objetivo do programa
’Final de Vida y Soledad’
é aliviar a experiência
do sofrimento provocado
pela solidão através do
acompanhamento de
voluntários.

128.446 pacientes e 180.003 famílias satisfeitas
O Programa para a Atenção Integral às Pessoas Portadoras de
Doenças em Estado Avançado está constituído por 42 equipas de
profissionais. Conta com uma rede de mais de 1.000 voluntários que
lidam com diversas situações, na maioria dos casos, de solidão.
O volume dos casos atendidos supera os 128.446 pacientes e 180.003
familiares.
Os resultados são muito satisfatórios. Os estudos demonstram que
94% das pessoas atendidas melhora a sua qualidade de vida após a
intervenção da Equipa de Atenção Psicossocial. Da mesma forma, 90%
dos pacientes considera excelente e muito boa a atenção recebida.
De forma paralela, 130 profissionais de saúde das equipas receptoras avaliaram o trabalho realizado pelo programa. Em média, a nota é
8,7 numa escala de 0 a 10.

Programa Final de Vida y Soledad para a atenção das pessoas portadoras de doenças...
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ASSOCIAÇÃO DE
VOLUNTÁRIOS
É UMA DAS
MAIS ATIVAS DE
ESPANHA NO SEU
PRIMEIRO ANO DE
EXISTÊNCIA
Gerar orgulho pelo pertencimento
e ajudar a sociedade. Esta é a finalidade da Associação de Voluntários
da “la Caixa”, que no seu primeiro
aniversário afirma-se como uma
das mais ativas no território espanhol, vindo a aumentar em mais
de 45% o número de atividades de
voluntariado em relação a 2016.
A organização é herdeira da dilatada tradição de voluntariado da
Fundação "la Caixa" ao longo de
um século. Com as suas atividades, conseguiu impactar centenas
de milhares de pessoas e recebeu
o reconhecimento internacional.

A

Associação de Voluntários foi constituída há
um ano, em 2016, pela
Fundação Bancária “la
Caixa”, o CaixaBank e pela Fundação
da Esperança. Fiel ao compromisso
social de Francesc Moragas, fundador da “la Caixa” há um século, a
associação beneficia-se da ampla
experiência da entidade.
A Associação apoia as inquietações solidárias dos empregados
e reformados do Grupo “la Caixa”,

1,2 milhões de litros de leite e 100 workshops
de Educação Financeira
Elaborar um orçamento familiar, aprender a economizar, evitar
contrair dívidas e saber usar corretamente os cartões de crédito. A Associação de Voluntários realizou mais de 100 workshops de Educação
Financeira em Espanha, em colaboração com o Instituto de Estudos
Financeiros (IEF). O objetivo: incentivar a incorporação de pessoas em
risco de exclusão na sociedade.
A educação financeira é uma das cinco linhas de atividade que a
Associação abordará nos próximos anos. As outras são: a saúde e as
pessoas idosas; a pobreza infantil e a exclusão social; a empregabilidade e a inserção no mercado de trabalho, e outras ações locais diversas.
Cabe destacar a participação dos voluntários na campanha ‘Ningún
niño sin bigote’, que reuniu 1,2 milhões de litros de leite. A iniciativa,
impulsionada pela Fundação "la Caixa" em colaboração com os Bancos
de Alimentos, permitiu que 25.014 famílias em situação de vulnerabilidade alcançassem o consumo mínimo anual de leite.

bem como de amigos, familiares e
clientes, que dedicam o seu tempo
livre para participar em atividades
solidárias destinadas, principalmente, aos grupos sociais vulneráveis
ou em risco de exclusão social.
Uma das suas funções é facilitar a
realização das iniciativas de maneira
organizada e eficaz.
Hoje é uma das associações mais
ativas da Península Ibérica. Também
é reconhecida internacionalmente
ao estar presente nas redes formadas pelo Voluntare, International
Association for Volunteer Effort
(IAVE) e Impact 2030.
De forma paralela, incentiva a presença de voluntários ao criar sinergias
entre os projetos impulsionados pelo
CaixaBank, como a Semana Social, e
os programas da Fundação "la Caixa",
como o Incorpora, o CaixaProinfancia
ou o CooperantesCaixa. Neste último,
40 voluntários participam todos os
anos em diferentes projetos de cooperação internacional e proporcionam
aconselhamento às ONG locais dos
países em vias de desenvolvimento.
A Primeira Semana Social, impulsionada pelo CaixaBank, reuniu
aproximadamente 11.000 pessoas e
mais de 1.500 entidades sociais de
forma simultânea em toda Espanha. O evento encerrou-se com os
Encontros do Voluntariado rea-

lizados em doze cidades, com a presença de mais de 2.300 voluntários.
Nesses encontros, reconheceu-se
o compromisso do Voluntariado da
“la Caixa” na sua contribuição para
um mundo mais justo.

Novas plataformas de voluntariado
A Associação de Voluntários da "la Caixa" lança um novo website:
www.voluntarioslacaixa.org

Um dos momentos mais significativos da comemoração foi a criação
de uma grande obra coletiva. Isabel
Muñoz, Prémio Nacional de Fotografia, criou uma original fotografia
composta com as imagens de 2.500
empregados e demais participantes
da Semana Social.

Este novo site canaliza o interesse dos voluntários, informa sobre
as atividades e notícias mais relevantes e permite solicitar o registo na
Associação. No primeiro ano de funcionamento, o site alcançou uma
média de 2.000 visitantes por mês, atualizou conteúdos e introduziu
novas cápsulas de ‘e-learning’. Em breve, lançará a aplicação Voluntários da “la Caixa” nos sistemas ANDROID e IOS.

1

16.321
Total de voluntários
da "la Caixa" em 2017

2

— Corporativos
— Programa pessoas idosas
— Programa Atenção Integral
às Pessoas Portadoras de
Doenças em Estado Avançado
— CiberCaixas Hospitalárias

10.498
Total de voluntários
corporativos em 2017

3

— Empregados: 54%
— Amigos/familiares/
clientes: 46%

3.225
Número de
atividades
em 2017

4

182.173
Número de
usuários
em 2017

5

87.000
Horas de
voluntariado

Associação de Voluntários é uma das mais ativas de Espanha no seu primeiro ano de existência
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AUXÍLIOS A 839
NOVOS PROJETOS
DE INICIATIVAS
SOCIAIS
PROMOVIDOS POR
ORGANIZAÇÕES
SEM FINS
LUCRATIVOS
O ‘Madres solas’, orientado para
facilitar a inserção no mercado de
trabalho às mulheres de famílias monoparentais em situação de exclusão;
o ‘ESTIMULA-T’, destinado à criação
de um espaço terapêutico para os
portadores de Alzheimer e dos seus
familiares; o ‘Embárriate 2.0’, centrado na revitalização comunitária para
contribuir para o desenvolvimento
das crianças e adolescentes em risco
de exclusão social. Estas são apenas
3 das 839 novas propostas selecionadas pelo programa Auxílios a Projetos
de Iniciativas Sociais 2017.

A

Fundação "la Caixa"
colabora com as organizações sem fins lucrativos
que têm por finalidade
a criação de oportunidades para a
melhoria na qualidade de vida das
pessoas mais necessitadas. O Programa de Auxílios complementa as
atuações em seis âmbitos diferentes:
a pobreza infantil, o envelhecimento,
o emprego, a habitação, a interculturalidade e as doenças.
Os 839 projetos que receberam auxílios
respondem a cinco critérios de eficácia:
a identificação da necessidade ou da
problemática social às quais serão
dadas as respostas; a definição do objetivo da intervenção e a concretização
da sua metodologia; o empoderamento das pessoas; a implementação na
comunidade, fruto da colaboração e do
incentivo ao voluntariado; e a complementaridade com os próprios recursos
e com o apoio da Administração.

1
Misión

839
Número
de auxílios

2

264.493
Misión

Número
de pessoas
destinatárias

Foram analisados 3.998 projetos nos
dez concursos abertos em 2017. De
todos eles, foram selecionadas 839
iniciativas sociais: 684 nos concursos
gerais e 155 nos territoriais. As iniciativas apresentadas mais frequentes
foram as que promovem a autonomia pessoal e a atenção ao envelhecimento, e as relacionadas com as
deficiências e com a dependência.

Nos dez concursos
abertos em 2017,
foram avaliados 3.998
projetos.

Ação social
no âmbito rural
Este concurso impulsiona
os programas que incentivem o desenvolvimento de
intervenções sociais no meio
rural. O objetivo é melhorar
a qualidade de vida e criar
igualdade de oportunidades
para as pessoas que vivem
neste ambiente. Foram selecionados 43 dos 265 projetos
analisados.

10%
9%

15%
4%

3%

4%

9%
20%
28%

Pessoas com deficiências ou doenças mentais
Pessoas idosas e dependentes
Pessoas com doenças
Familiares e pessoas cuidadoras
Pessoas adultas em risco de pobreza ou exclusão
Jovens e/ou menores em contexto escolar
Pessoas imigrantes e outros grupos sociais com diversidade cultural
Pessoas de um mesmo ambiente comunitário
Infância e jovens em situação de pobreza

ESPAICAIXA
FRANCESC D’ASSÍS,
PRESTES A ABRIR
AS SUAS PORTAS
EM MANRESA

O

diretor-geral da Fundação
Bancária, Jaume Giró, e a
Irmã Lucía Caram estabeleceram um acordo para criar
um novo espaço de atenção integral
para as crianças em situação de vulnerabilidade, e também para as suas famílias, na cidade de Manresa. O nome
do espaço é EspaiCaixa Francesc Assís
e abrirá as suas portas em 2018.
A instalação ocupará parte do
Convento de Santa Clara. Por este
motivo, a ordem das Dominicanas de

Manresa cederá o antigo noviciado
e a horta para poder atender aos
menores mais necessitados.
O projeto está inserido no CaixaProinfancia, o programa que luta contra a
pobreza infantil da Fundação "la Caixa".
O EspaiCaixa Francesc d’Assís irá dispor de atenção psicoterapêutica, reforço nos estudos, educação não-for-

que facilita o acesso à habitação
para as pessoas que tiveram os seus
rendimentos reduzidos pela crise
económica, e o ‘Alquiler Solidario
Descentralizado’, que facilita o acesso
às pessoas que estão sob processo
por não poderem pagar o crédito à
habitação, e encontram-se em situação de vulnerabilidade.

APOIO À HABITAÇÃO
ATRAVÉS DO
‘ALQUILER
SOLIDARIO’

O

programa ‘Alquiler Solidario’ foi renovado por mais
três anos. Este programa
apresenta duas modalidades: o ‘Alquiler Solidario Centralizado’,

Na primeira modalidade, na qual foram
entregues 92 apartamentos em 2017,
renovam-se os contratos por um prazo
de três anos, quando estes finalizem,
com um subsídio máximo de 50% da
renda. Na segunda modalidade, os
contratos terão uma vigência de três
anos, com um subsídio de dois anos,
que será determinado segundo a capacidade económica da unidade familiar.
O ‘Vivienda Asequible’, o programa da
Fundação "la Caixa" que oferece alternativas para assegurar a emancipação
económica dos jovens e restaura a
habitação das pessoas idosas, foi
consolidado com a entrega de 4.000
apartamentos desde que foi iniciado.

mal e tempo livre, como também de
suporte educativo e familiar. As principais beneficiárias serão as crianças
de Manresa que moram em condições
desfavoráveis, como também as suas
famílias. O espaço contará com um
pessoal com a formação e qualificação
pertinentes para trabalhar com os aspectos do desenvolvimento cognitivo,
afetivo e social dos menores.

1

Vivienda Asequible

Misión

2

4.000
Apartamentos
entregues desde
o início do Programa

766
Contratos
renovados
em 2017

3

Alquiler solidario
centralizado

6.000
Total de habitações
entregues

4

Alquiler solidario
descentralizado

8.363
Total de habitações entregues

AUXÍLIOS A 839 NOVOS PROJETOS ... | ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS... | APOIO À HABITAÇÃO...
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A ARTE DE
ESCUTAR E O
VALOR DA AÇÃO
SOCIAL DE
PROXIMIDADE DA
FUNDAÇÃO DA
ESPERANÇA
Pessoas que ajudam pessoas. Somar
para poder multiplicar. Tecer redes
de apoio. Poder ter uma existência
autónoma. Assim é a Fundação da
Esperança. Um centro de ação social
de proximidade e atenção direta no
coração do Bairro Gótico de Barcelona. Uma equipa humana composta de
74 técnicos e voluntários. Sua maior
conquista em 2017: cada uma das
pessoas, com nome e apelido, em situação de pobreza ou exclusão social
que receberam auxílio da Fundação e
que agora levam uma vida autónoma.

A

esperança, segundo a
definição no dicionário,
é o “estado de ânimo que
surge quando o que se
deseja apresenta-se como algo alcançável”. A definição da Fundação:
“Escutar o que diz a parte empobrecida da sociedade, principalmente
do nosso território, e conseguir
dar uma resposta ao conjunto de
problemáticas daqueles que aproximam-se à nossa porta sempre
aberta”, nas palavras de Llum Delàs,
diretora da instituição.
A equipa humana é decisiva neste
trabalho: motivada, coesa, inovadora, entusiasta e acolhedora. Decisivo
também é o trabalho em rede. A
Fundação colabora com mais de 70
entidades afins e complementárias.
Entre todas, a principal é a Xarxa Laboral del Gòtic, que aglutina diversas
organizações sociais, comerciais e
de moradores que partilham ideias
e recursos. O objetivo comum

é melhorar as condições de vida das
pessoas com mais dificuldades.
Em primeiro lugar, é necessário detectar se a atuação deve ser direta ou
se é necessária a soma de esforços
com outras organizações. Cada caso
é como um fato feito à medida. A
Fundação acolhe cada pessoa, ouve
o que ela tem a dizer e oferece-lhe
informação. Logo depois, faz uma
avaliação social de cada caso. Estabelece um plano de trabalho individual
e familiar e, finalmente, realiza um
seguimento personalizado.
O objetivo final é sempre o mesmo:
maximizar o número de incorporações na sociedade. Desse modo,
quando alguém deixa de recorrer
aos serviços da Fundação, sabe-se
que foi possível dotar essa pessoa
de uma autonomia que não possuía
antes de bater à porta da instituição.
Por intermédio da Casa de Recés,
a Fundação oferece um lar para
mulheres com idades entre 18 e 35
anos em situação de alta vulnerabilidade, sem filhos e de qualquer
lugar do mundo. Recebem um
acompanhamento integral contínuo:
socioeducativo, formativo, laboral
e de saúde. A finalidade é que elas
possam se emancipar com garantias. Algumas delas conseguem
chegar à universidade.

A Fundação atende também a
bebés, crianças e jovens, de 0 a
16 anos, em situação de pobreza
ou de exclusão social. O auxílio é
feito através de três espaços para a
educação: o Espaço Maternoinfantil,
o CiberCaixa ‘Tienes Talento’ e o Espaço para Adolescentes. Além disso,
cria oportunidades de trabalho para
quem as necessite.

Escutar a parte
empobrecida da sociedade,
principalmente a do nosso
território, e conseguir dar
uma resposta ao conjunto
de problemáticas daqueles
que aproximam-se à nossa
porta sempre aberta.

Mais de 300 inserções no mercado
de trabalho

1
Misión

1.679
Pessoas
atendidas
em 2017

2

310
Misión

Inserções
no mercado
de trabalho
em 2017

A Fundação da Esperança participou em mais de 300 inserções no
mercado de trabalho, como também prestou ajuda na criação de mais
de 80 empresas.
Oferece ações formativas para melhorar a empregabilidade. Realiza
um serviço de intermediação laboral com as empresas do território.
Dispõe de um espaço de orientação profissional voltado para projetos
empresariais que permitam o autoemprego.
A consolidação do projeto ’+45 y más’ é uma das suas maiores conquistas. Este serviço da Fundação é pioneiro em promover a inserção
no mercado de trabalho de pessoas maiores de 45 anos que estão no
desemprego, embora possam ter uma formação de nível superior e
uma dilatada trajetória profissional.

A arte de escutar e o valor da ação social de proximidade da Fundação da Esperança
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20 ANOS
GERANDO
OPORTUNIDADES
E COOPERANDO
COM OS GRUPOS
SOCIAIS MAIS
VULNERÁVEIS EM
TODO O MUNDO
20 anos, mais de 600 projetos.
O Programa de Cooperação Internacional nasceu em 1997 com um duplo
objetivo: gerar oportunidades
e lutar contra as desigualdades sociais
nas comunidades mais vulneráveis
dos países da África, Ásia e América
Latina. Os diferentes projetos estão
alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos
pelas Nações Unidas. A experiência
acumulada gerou um capital de reconhecimento internacional.

A

sustentabilidade a longo
prazo dos programas
recebeu o apoio da comunidade internacional.
Desse modo, a Fundação Bancária
protagonizou vários atos em 2017:
Genebra. O diretor-geral Jaume Giró
reuniu-se em setembro com Filippo
Grandi, Alto Comissário para os Refugiados, para contribuir na redução
da subnutrição infantil nos campos
de refugiados da Etiópia, e com Yves
Daccord, diretor-geral do Comité
Internacional da Cruz Vermelha,
para colaborar com um programa de
reabilitação de pessoas com deficiências físicas em países em conflito,
através de um inovador mecanismo
de financiamento.
Bruxelas. A Comissão Europeia selecionou em junho o programa ‘Work
4 Progress’ para participar no fórum
European Development Days, com
mais de 6.000 outros participantes
originários de 150 países.

‘ProFuturo’,
a educação digital
juntamente com a
Fundação Telefónica
Segundo a UNESCO, mais
de 50 milhões de crianças
em todo o mundo não vão à
escola. A Fundação Bancária
colabora no projeto ‘ProFuturo’ como parte de uma aliança
estratégica com a Fundação
Telefónica.
O objetivo do programa
é facilitar o acesso a uma
educação universal e de qualidade mediante a aplicação de
tecnologias transformadoras.
Este programa contribui para
paliar o défice educacional
e tecnológico nos países da
África, América Latina e do
Sudeste asiático.

10 anos de
CooperantesCaixa

Dallas. Em abril, a Fundação formou
parte da conferência anual do Council on Foundations para apresentar o
seu trabalho nos países da América
Latina.

O programa de voluntariado internacional CooperantesCaixa completa
10 anos. Ao longo deste
período, contribuiu para a
profissionalização de mais
de 50 ONG, graças ao trabalho de 359 voluntários.

1

5.600.000
Beneficiários
do projeto
ProFuturo
desde o início
do programa

2

2.447.808
Crianças
vacinadas
desde 2008

Nova Iorque. Em novembro, a Fundação organizou um encontro com
a UNICEF e a Bill & Melinda Gates
Foundation para reforçar a luta contra a mortalidade infantil provocada
pela pneumonia, a principal causa de
mortalidade neste povoado.

3

130.183
Beneficiários
atendidos
pelo programa
MOM.

(107.849 crianças 22.334 mães)

4

120.000
Crianças
beneficiadas pelo
programa de
luta contra a
pneumonia

5

70.000
Beneficiários
do programa
de luta contra
a Malária em
Moçambique

Ao voltar, sentes um
bloqueio inicial, pensas
e então entendes que os
teus valores mudaram,
o jeito de valorizar
as coisas.
Carlos Rainero, Wassu, Gambia.

6

7

8.581
Beneficiários
do programa
Work in
Progress
em 2017

1.650
Beneficiários
nas campanhas
de emergência
(México)

20 anos gerando oportunidades e cooperando com os grupos sociais mais vulneráveis em todo o mundo
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‘MOM’, O NOVO
PROJETO COM
ACNUR, VALORIZA
O PAPEL DA
MULHER PARA
PALIAR A
SUBNUTRIÇÃO
INFANTIL
Todos os dias, 34.000 pessoas são
obrigadas a abandonar as suas casas
em todo o mundo. A metade delas
são crianças, e a subnutrição é um
dos problemas mais graves que elas
têm de enfrentar. Juntamente com
a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR), a Fundação Bancária
lançou o ‘MOM: Plano de Inovação
para a Nutrição Infantil’, um projeto
onde a mãe ocupa um papel central
na solução do problema.

C

alcula-se que 80% da
população de refugiados
são mulheres e crianças.
Oferecer formação em
práticas nutricionais às mães é fundamental para a sobrevivência.
O projeto ‘MOM’ – termo familiar
para referir-se à mãe em inglês
americano – é inovador na medida
em que valoriza o papel da mulher e
enfatiza a prevenção.

O plano prevê também um cadastro
digital dos refugiados que agilizará a
distribuição de alimentos para mulheres e crianças. Além disso,
dá atenção a outros aspectos que
também influem na saúde e na alimentação, como o refúgio, a água
e o saneamento.

1
Misión

107.849
Crianças
beneficiárias

‘Work 4 Progress’ incentiva a ocupação laboral
através de plataformas inovadoras
O incentivo para a criação de empregos de qualidade através
de plataformas de inovação públicas e privadas é o objetivo do
novo programa ‘Work 4 Progress’. Este programa é dirigido aos
consórcios que trabalham em rede, formados por organizações da
sociedade civil, agentes governamentais, pelo sector privado e pelo
mundo académico.
Concentra-se em três países: Peru, Moçambique e Índia. Na sua
fase inicial, pretende incentivar um ecossistema de inovação para
implementar iniciativas que possam criar empregos. Numa segunda
fase, serão desenvolvidas as iniciativas com maior potencial.
Será colocada uma ênfase especial no diagnóstico, no monitoramento e na análise para obter dados, em retroalimentar e em
modelizar. Em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas, serão priorizados os grupos sociais
com maiores dificuldades de inserção: as mulheres e os jovens.

2

22.334
Misión

Mães
beneficiárias

Durante este ano, continuaram a consolidar-se alianças com algumas das
principais organizações e entidades internacionais, e o acordo assinado com
o Banco Interamericano de Desarrollo
para a colaboração no desenvolvimento económico e na criação de ocupação laboral na Colômbia e no Peru
é uma referência.

A saúde global, a pneumonia
e a malária
Melhorar a saúde nos países em vias de desenvolvimento é uma das
intervenções mais eficazes para lutar contra a pobreza. A Fundação
Bancária “la Caixa” reforçou as alianças estratégicas internacionais relacionadas à saúde global e concentrou-se nas duas principais causas da
mortalidade infantil: a pneumonia e a malária. No caso da pneumonia, a
atuação acompanha todo o ciclo: a prevenção, a detecção e o tratamento.
Para isso, promove o programa de vacinação infantil –vacina contra
o pneumococo– para menores de 5 anos nos países de baixa renda,
juntamente com a Gavi The Vaccine Alliance e com o ISGlobal. Ainda hoje,
a cada 20 segundos uma criança morre por falta de vacinação. A Aliança
Empresarial para a Vacinação Infantil oferece às empresas a oportunidade
de colaborar na luta contra a mortalidade infantil, como parte de seus
programas de responsabilidade social corporativa. Empregados, clientes
da “la Caixa” e particulares também fazem contribuições para esta ação.
A aliança com a UNICEF tem como objetivo realizar um programa
inovador para a melhoria do diagnóstico através do desenvolvimento de
novos dispositivos médicos e também para o tratamento das crianças
afetadas. Com a finalidade de erradicar a malária, a Fundação "la Caixa"
impulsiona e financia, juntamente com a Fundação Bill e Melinda Gates,
um programa piloto, a Aliança MALTEM, em colaboração com as autoridades de Moçambique, o ISGlobal, o Centro de Investigação em Saúde
de Manhiça (CISM), e mais quinze organizações.

Melhorar a saúde
nos países em vias de
desenvolvimento é uma
das intervenções mais
eficazes para lutar
contra a pobreza.

O primeiro programa
de ‘Investimento de
Impacto Humanitário’
Dos 90 milhões de pessoas com deficiências físicas
que necessitam um dispositivo de mobilidade em todo
o mundo, somente 10% tem
acesso a ele. O Comité Internacional da Cruz Vermelha
criou o primeiro ‘bónus de
impacto humanitário’ ou ‘programa de investimento de
impacto humanitário’ como
uma ação de auxílio. Esse
mecanismo inovador, no qual
participa a Fundação Bancária, supõe uma transformação no financiamento dos
serviços, pois pode contar
com ‘investidores sociais’.

‘MOM’, o novo projeto com ACNUR, valoriza o papel da 
mulher...

29

Avançar no conhecimento
científico para combater as
doenças de maior incidência,
promover a excelência na
investigação em Espanha e
Portugal, e atrair e reter o
talento inovador.

INOVAÇÃO

A ENTIDADE PRIVADA
QUE MAIS INVESTE NA
INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA
DA PENÍNSULA IBÉRICA

A

vançar no conhecimento científico para
combater as doenças
de maior incidência,
promover a excelência
na investigação em Espanha e Portugal, e atrair e reter o talento inovador.
Com esse propósito, a Fundação
Bancária “la Caixa”iniciou o lança-

mento de um concurso inédito em
Espanha e Portugal que a converte na
entidade privada que mais investe na
investigação de excelência em matéria
de saúde da Península Ibérica, e numa
das principais da Europa. Ao todo,
a Fundação Bancária multiplicará os
seus recursos para a investigação até
alcançar 90 milhões de euros em 2019.
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A sociedade de amanhã
O programa para a atribuição de bolsas de estudo da “la Caixa”
nasceu em 1982. Dez anos depois, em 1992, surgia uma nova
rede de talento: a Associação de Bolseiros da “la Caixa”. Uma das
atividades organizadas por esta associação com mais apelo ao
público é o ciclo de conferências Horizons: Talk and lectures, que
aproveita os contatos dos bolseiros mais veteranos para convidar
personalidades de prestígio reconhecido de âmbitos diversos.
Foram organizadas três conferências neste ano: a primeira,
sobre a revolução existente no sector do transporte; a segunda,
sobre as políticas públicas e a terceira, sobre as prioridades da
sociedade no futuro. Mar Hershenson, doutora em engenharia
eléctrica pela Universidade de Stanford e empreendedora em
Silicon Valley; Dan Levy, professor de Políticas Públicas na Universidade de Harvard; e Nuria Oliver, especialista em inteligência
artificial, doutora pelo Media Lab do MIT e Diretora de investigação no Data Science na Vodafone, são alguns dos especialistas
que participaram nestas sessões.

NOVAS BOLSAS DE
ESTUDO DE PÓSDOUTORAMENTO
PARA FORMAR OS
LÍDERES DO FUTURO
E ATRAIR O TALENTO
INTERNACIONAL
O programa de bolsas de estudo da
“la Caixa” faz aniversário duas vezes:
as bolsas de estudo completam 35 anos
e a Associação de Bolseiros completa 25.
Em 2017, o programa que em três
décadas e um lustro concedeu mais de
4.500 bolsas traz muitas novidades.
Na linha de mira, um duplo objetivo:
por um lado, formar os líderes do futuro
e, por outro, atrair o talento internacional
para o nosso país.

Cerimónia de entrega dos diplomas das XXXV Bolsas de estudo ’16 de pós-graduação no estrangeiro. Na primeira fila, da esquerda para a direita:
Soraya Sáenz de Santamaría (vice-presidente do Governo de Espanha), Carles Puigdemont (presidente da Generalitat de Catalunya), os reis de Espanha
Felipe de Borbón e Letizia Ortiz, Isidro Fainé (presidente da Fundação Bancária “la Caixa”) e Jaume Giró (diretor-geral da Fundação Bancária “la Caixa”).

A

Fundação Bancária lançou
este ano o primeiro
concurso do programa
de bolsas de estudo para
pós-doutoramento Junior Leader “la
Caixa”, destinado aos investigadores
de alto nível, e de qualquer nacionalidade, que desejem continuar as suas
investigações em Espanha. Foram
oferecidas 30 bolsas de estudo para
incentivar a investigação inovadora e
de alto nível, e dar apoio aos melhores talentos científicos, aos quais é
proporcionado um ambiente atraente
e competitivo, apto para realizar uma
investigação de excelência.

nos melhores centros de investigação espanhóis, e que possam fazer
um curso de doutoramento nos
campos da tecnologia, da engenharia, da física, da matemática e das
ciências da saúde e da vida.

Em 2017 também foram atribuídas
as primeiras bolsas de estudo do
programa de doutoramento INPhINIT, cofinanciado pela Comissão
Europeia, através do programa MSCA-COFUND do Horizon2020. Seu
objetivo é incorporar jovens investigadores, de qualquer nacionalidade,

Os 57 bolseiros eleitos provêm de
23 países diferentes do mundo inteiro.
Neste primeiro concurso, participaram
49 centros de investigação, todos
eles com a acreditação de excelência
Severo Ochoa ou Maria de Maetzu, e
dos Institutos de Saúde Carlos III.
O centro que recebeu o maior número
de bolseiros foi o Basque Center on
Cognition, Brain and Language (BCBL).

1

4.544
Bolsas de Estudo
usufruídas desde
1982

2

197
Bolsas de estudo
para pós-graduação
atribuídas em 2017

20

No concurso de 2017, foram outorgadas 57 bolsas de estudo para este
programa, cada uma com duração
de três anos e no valor de 122.592€.
Além disso, cada bolsa de estudo
inclui um programa de formação
presencial para habilidades transversais, especialmente elaborado por
empresas internacionais e líderes no
sector (Oxentia e Crac Vitae).

Ao mesmo tempo, a Fundação "la
Caixa" promove os seus tradicionais
programas para atribuir bolsas de
estudo internacionais e nacionais
de pós-graduação na Europa
(65 bolsas), na América do Norte e
na região Ásia-Pacífico (55 bolsas),
como também de doutoramento em
universidades ou centros de investigação em Espanha (20 bolsas).

1
218.603.775€

Bolsas do programa
de doutoramento em
Espanha atribuídas
em 2017

Misión

57
Em 35 anos, o programa
de bolsas de estudo da
“la Caixa” atribuiu mais
de 4.500 bolsas.

Bolsas de doutoramento INPhINIT
atribuídas em 2017

120
Bolsas de pós-graduação no estrangeiro
atribuídas em 2017

Investimento
acumulado
desde 1982

2
Misión

17.942.378,08€
Investimento
destinado
às bolsas
de estudo

Novas bolsas de estudo de pós-doutoramento para formar os líderes do futuro e atrair...
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A ENTIDADE
PRIVADA QUE
OCUPA O PRIMEIRO
LUGAR EM
INVESTIMENTOS
PARA A
INVESTIGAÇÃO
DE EXCELÊNCIA
EM QUESTÕES
DE SAÚDE
Doze milhões de euros por ano para
projetos de investigação relacionados
com a saúde em Espanha e Portugal.
O objetivo: potencializar os projetos de excelência na luta contra as
doenças mais nocivas no mundo,
como as cardiovasculares, as neurológicas, as infecciosas e as oncológicas.
Este novo concurso colocará a Fundação Bancária em primeiro lugar, entre as entidades privadas, em volume
de investimentos para a investigação
de excelência em questões de saúde
de toda a Península Ibérica, e também
entre as principais da Europa.

O

novo concurso de projetos para investigação de
Saúde de Fundação Bancária "la Caixa" cumpre
os mais altos padrões de qualidade, imparcialidade, objetividade e
transparência. Os aproximadamente
20 projetos selecionados serão os
de maior potencial, excelência e
impacto científico e social nos âmbitos da investigação básica, clínica e
transnacional.
São concedidos dois tipos de auxílios: até meio milhão de euros, para
projetos compostos por, no mínimo,
um grupo de investigação, e até
um milhão de euros para iniciativas
transdisciplinares que integrem mais
de um centro. Os consórcios podem
incorporar sócios internacionais.
Nas palavras de Jaume Giró, diretor
geral da Fundação: “Para enfrentar
os grandes desafios da humanidade relacionados com a saúde são
necessários novos conhecimentos,
ampliar as fronteiras destes conhecimentos e orientá-los para a solução
destes grandes desafios”.

1
Misión

490
Projetos de investigação e transposição
nos programas
de Investigación
e Translación

2

35,1 M€
Misión

Em projetos
de investigação
anualmente

3
177,3 M€
Misión

Investidos
desde 1985

Os desafios da medicina regenerativa,
deter o Parkinson e detectar o Alzheimer
A Fundação Bancária inicia outros três novos projetos de investigação, os mais avançados nos respectivos campos. O doutor Rafael
Blesa, diretor do Serviço de Neurologia do Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, dirigirá o Down Alzheimer Barcelona Neuroimaging
Initiative (DABNI), uma investigação onde participam 1.000 adultos
com Síndrome de Down, uma das maiores amostras realizadas em
todo o mundo. O doutor José A. Obeso, diretor do HM CINAC na
área de Parkinson, investigará os aspectos fisiológicos da doença
para a compreensão do processo de degeneração neurológica, próprio do mal de Parkinson. Finalmente em terceiro lugar, o cientista
Manuel Serrano instala-se no Instituto de Investigação Biomédica
de Barcelona (IRB) para investigar na área de reparação dos tecidos
danificados e procurar terapias ligadas à medicina regenerativa nas
patologias como a diabete, assim como nas doenças pulmonares.

Doze milhões de euros
por ano para projetos de
investigação relacionados
com a saúde em Espanha e
Portugal, num novo concurso
aberto, transparente e
competitivo.

Concurso pioneiro
com o MIT para
colaborar em projetos
internacionais
78 prémios Nobel, 52
National Medal of Science, 45
Rhodes Scholars e 38 MacArthur Fellows. São numerosos
os êxitos do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
Trata-se de uma das entidades
mais prestigiosas do mundo
no campo da investigação. A
Fundação Bancária iniciou um
concurso pioneiro para facilitar
a colaboração de centros espanhóis com o MIT.
Com o nome de MIT-Spain
"la Caixa" Foundation Seed
Fund, este primeiro concurso
concede uma auxílio máximo
de 30.000$ a cada um dos 12
projetos selecionados. As investigações concentram-se nos
campos da saúde, da energia
e da economia global.

A entidade privada que ocupa o primeiro lugar em investimentos para a investigação...
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A PROMOÇÃO DE
‘SPIN-OFFS’ PARA
A INOVAÇÃO E A
TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA
PARA A SOCIEDADE
O CaixaImpulse selecionou
23 novos projetos de investigação
biomédica para facilitar sua transferência para o mercado. Fruto
deste programa, foram criadas
4 ‘spin-offs’ ou empresas de ponta
no campo da biotecnologia. Além
disso, a Comissão Europeia aprovou
o projeto GENDER NET Plus, no qual
a Fundação Bancária participa com
mais 16 instituições de 13 países
para promover a igualdade de género na investigação através de uma
mudança institucional.

A

criação de um exoesqueleto robótico que permite
proporcionar mobilidade
às pessoas com lesões
na medula espinhal; uma solução
preventiva para o cuidado bucal ou
uma nova tecnologia que permite
identificar as arritmias de forma

não-invasiva. Esses são três dos 23
novos projetos selecionados pelo
CaixaImpulse. Todos eles procedem
de centros de diferentes comunidades –como Andaluzia, Catalunha,
Comunidade Valenciana, Madrid,
Navarra e o País Basco–, bem como
de Coimbra, em Portugal.

Os Drs. Gratacós, Blasco, Mendioroz, Fuster, Alonso e Clotet, protagonistas da campanha em apoio à investigação ”Os imprescindíveis”,
juntamente com Isidro Fainé (presidente da Fundação Bancária “la Caixa”) e Jaume Giró (diretor-geral da Fundação Bancária “la Caixa”).

O CaixaImpulse, cofinanciado pela
União Europeia através do EIT-Health
O EIT (European Institute of Innovation and Technology)-Health
é um consórcio formado por mais de 144 empresas, universidades
e centros de investigação europeus líderes em inovação na biomedicina e saúde de 14 países europeus, como, por exemplo, a Roche,
SIEMENS, Abbott, Ferrer, entre outros. A Fundação Bancária “la Caixa”
alcançou a categoria de ‘core partner’ do consórcio em 2018, o que
permitirá o seu acesso a maiores auxílios de cofinanciamento.
Já em 2017, a participação da Fundação Bancária “la Caixa” no
concurso para projetos “EIT-Health Accelerator” permitiu o cofinanciamento de três auxílios CaixaImpulse concedidos na edição de 2017
para projetos de alto nível e com um grande potencial de transferência para o mercado.
Além disso, o EIT permitiu o acesso dos projetos do CaixaImpulse,
como também da Fundação Bancária “la Caixa”e do Caixa Capital Risc,
ao ecossistema de inovação no âmbito europeu, que forma parte
deste consórcio.
Cabe destacar também que a Fundação Bancária “la Caixa”, “associate partner” do EIT-Health desde 2016, alcançou a categoria de “core
partner” que permitirá, a partir de 2018, ter acesso a maiores auxílios
de cofinanciamento e ter um papel mais relevante nos órgãos de
governo do consórcio.

O CaixaImpulse
selecionou 23 novos
projetos de investigação
biomédica para facilitar
a sua transferência para
o mercado.

O objetivo do CaixaImpulse, promovido pela Fundação Bancária e o
Caixa Capital Risc, é facilitar a transposição do conhecimento científico
originado nos centros de investigação, universidades e hospitais para
a sociedade. Também é seu objetivo
a valorização e a comercialização
internacional destas iniciativas
pioneiras.
O CaixaImpulse nasceu em 2015 e já
destinou 4,9 milhões de euros e impulsionou 58 iniciativas. Quatro delas
transformaram-se em ‘spin-offs’ e
outras quatro estão em processo
de criação.
Uma das ‘spin-off’, Glycardial, recebeu um investimento de 2,4 milhões
de euros. A proposta deste projeto
é o desenvolvimento de um teste
para detectar o Apo J-Glyc no sangue
como marcador para o diagnóstico da isquemia cardíaca e para a
previsão da evolução dos pacientes
depois de um ataque isquémico.
As outras três empresas criadas, a
Care Respite SL, a Creatsense Health
SL e a Werium Assistive Solutions oferecem soluções inovadoras para monitorizar os pacientes dependentes,
monitorizar os parâmetros de sangue
de forma descentralizada ou melhorar
os ambientes de reabilitação.

A promoção de ‘spin-offs’ para a inovação e a transferência de tecnologia à sociedade
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A divulgação do
conhecimento é uma
prioridade para a Obra
Social. Sempre ao serviço
das pessoas e em benefício
da sociedade.

CONHECIMENTO

A DIVULGAÇÃO
DA CULTURA E DA CIÊNCIA
AO SERVIÇO DAS PESSOAS
E DA SOCIEDADE

A

s atividades abertas
ao público, as obras-primas de ontem e
de hoje, os acordos
com as instituições de
excelência, os mistérios do cosmos e o diálogo com especialistas
mundiais. A divulgação do conhecimento é uma prioridade para a
Fundação "la Caixa". É assim que a

rede formada pelos CaixaForum,
CosmoCaixa, Palau Macaya, Jardins
de Cap Roig e os espaços itinerantes difunde a cultura e a ciência.
O número total de visitantes de
toda a oferta cultural, científica e
educativa da Fundação "la Caixa"
em 2017 foi de 6.009.233. Sempre
ao serviço das pessoas e em benefício da sociedade.
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GRANDES
MOSTRAS COMO
WARHOL E
OBRAS-PRIMAS
DO BRITISH
MUSEUM, EL
PRADO E MNAC,
NOS CAIXAFORUM
A deusa alada Niké abre a exposição
‘Agón! La competición en la antigua
Grecia’. Trata-se de uma escultura
entalhada um século antes da nossa
era. Pode ser admirada em Barcelona e em Madrid, fruto dos grandes
acordos que a Fundação "la Caixa"
assinou com instituições de peso internacional como o British Museum,
o Museo del Prado ou o Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).
Ao mesmo tempo, o Programa de
Exposições apresentou grandes produções nos oito CaixaForum, como
‘Andy Warhol. El arte mecánico’ e
‘Disney. El arte de contar historias’.

P

latão escreveu: “Com
relação a cada indivíduo,
a primeira e mais brilhante das vitórias é a que se
consegue-se sobre si mesmo.” Uma
das vontades da Fundação "la Caixa"
é aproximar as joias da arte de todos
os tempos ao maior número possível de pessoas, e fazê-lo através de
visitas de qualidade e com o complemento de atividades diversas.

Objetos extraordinários da época medieval e obras-primas da Grécia clássica
puderam ser admirados no CaixaForum
Barcelona e Madrid, fruto da aliança estratégica com o British Museum. Este
acordo a longo prazo permitirá trazer
para Espanha peças de outras épocas,
como as dos faraós do Egito.
De forma paralela, foram assinadas
colaborações com grandes institui-

ções espanholas, como o Museo
del Prado, o Museo Sorolla e o IVAM
de Valência. Também com o Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
e com os Museos Maricel de Sitges.
Como resultado, foram expostas ao
longo deste 2017 ‘Goya y la corte
ilustrada’, ‘Andalucía en el imaginario
de Fortuny’, ‘Sorolla, un jardín para
pintar’, ‘Ramon Casas. La modernidad anhelada’ e ‘Ramon Pichot’,
entre outras exposições.
Este foi um ano de grandes produções.
É o caso de ‘Andy Warhol. El arte mecánico’, organizada em parceria com o
Museo Picasso de Málaga. Também de
‘El mundo de Giorgio de Chirico. Sueño
y realidad’, em colaboração com a Fondazione Giorgio e Isa de Chirico.
Também foi um ano de cinema. Junto
com a Walt Disney Animation Research Library, a Fundação "la Caixa"
apresentou ‘Disney. El arte de contar
historias’, que descobre a origem de
alguns dos filmes mais conhecidos do
estúdio, como ‘Frozen’. Junto com a
Cinémathèque Française, foram organizadas exposições como ‘Arte y cine’.
120 años de intercambios’ e ‘Cine y
emociones. Un viaje a la infancia’.
A bem-sucedida mostra ‘Sebastião
Salgado. Génesis’ encerrou em Tarragona a sua itinerância por diferentes
CaixaForum. Resultado da excelente
acolhida e do interesse despertado, produziu-se posteriormente
uma segunda versão que viaja por
diferentes comunidades de Espanha.
Isso exemplifica a forma de trabalhar
da Fundação "la Caixa", sempre em
resposta às demandas da sociedade.

Objetos extraordinários
da época medieval e
obras-primas da Grécia
clássica puderam ser
admirados no CaixaForum
Barcelona e Madrid, fruto
da aliança estratégica com
o British Museum.

Grandes mostras como Warhol e obras-primas do British Museum, El Prado e MNAC, nos CaixaForum
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O FULGURANTE
CAIXAFORUM
SEVILLA ABRE
AS SUAS PORTAS
COM 8.100 M2
PARA ATIVIDADES
SOCIOCULTURAIS
Moldada com espuma de alumínio
estabilizada, uma grande marquise
recebe o visitante e o convida a
adentrar-se nos seus 8.100 m2 ao
serviço das pessoas e da cultura.
É o fulgurante CaixaForum Sevilla.
O mais recente centro sociocultural
da Fundação "la Caixa" abre as suas
portas e soma-se aos já existentes
em Barcelona, Madrid, Palma, Saragoça, Tarragona, Girona e Lleida.

U

ma vez atravessada
a marquise prateada,
símbolo de uma nova
porta aberta à Cultura,
o CaixaForum Sevilla distribui-se em

O novo centro sociocultural da Andaluzia
reúne as coleções de arte da "la Caixa"

Duas exposições inaugurais deram o tiro de largada do CaixaForum Sevilla: ‘¡Mírame! Retratos y otras ficciones’ e ‘Anglada-Camarasa’. Nelas, uma seleção significativa das coleções de arte da Fundação Bancária “la Caixa” foi exposta. A primeira reuniu um importante
conjunto de obras da nossa época, cujo tema central são os retratos.
A segunda, uma retrospectiva de Anglada-Camarasa, significou a
recuperação da figura do artista catalão com maior reconhecimento
internacional no esplendor do modernismo. Jogos de pistas, atividades educativas e familiares, conferências, visitas comentadas, cafés-tertúlias e workshops para crianças completam todas as ofertas do
novo centro sociocultural.

três níveis diferentes, com 80% do
seu espaço situado no subsolo. No
primeiro nível, encontra-se o hall de
entrada, um pátio de 800 metros
destinado ao convívio e à troca de
opiniões e cumprimentos entre as
pessoas, e por onde acede-se a um
auditório para 273 espectadores, e
a mais duas salas de exposições de
780 e 420 metros quadrados.

No nível intermédio, há duas salas
polivalentes, de 180 m2 cada uma,
assim como o Espaço Família, destinado à realização de workshops
e atividades para grandes e pequenos. No nível superior, encontra-se o restaurante-café, com um
terraço-miradouro desde onde
pode-se apreciar a ajardinada zona
comercial.

O CaixaForum Sevilla está inserido no
quarteirão do centro comercial Torre
Sevilla, e configura, dessa forma,
um importante eixo comercial entre
o centro e a Isla de la Cartuja. O
arquiteto responsável pelo projeto é
Guillermo Vázquez Consuegra (Sevilha, 1945), Prémio Nacional de Arquitetura e autor do Museu do Mar em
Gênova e do Palácio de San Telmo
em Sevilha, entre outros. O engenheiro acústico Higini Arau desenhou
a paisagem sonora do auditório,
dotado da última tecnologia.

Uma grande marquise
recebe o visitante e convida-o
a entrar nos seus 8.100 m2
ao serviço das pessoas
e da cultura.

Os jacarandás, cinamomos e demais
árvores da praça afundam suas raízes
no espaço do edifício. Dentro, as estruturas suspensas dos enormes vasos
conferem volume aos tetos interiores.
No hall, uma série de grandes pilares,
um a cada sete metros, sustenta,
como se fosse uma ‘sala hipóstila’,
o espaço subterrâneo sob a rua.
O CaixaForum Sevilla abre todos os
dias, exceto nos feriados de 25 de
dezembro, 1 e 6 de janeiro. No seu
interior, abre-se um leque de possibilidades: um espaço dedicado às
atividades familiares (Espaço Família),
às atividades educativas (EduCaixa),
ao programa Art for Change, propostas para idosos... Temáticas sociais,
culturais e científicas se entrelaçam em
exposições, concertos, poesia, conferências, seminários, multimédia...

1

229.328
Visitantes

2

13.657
Participantes
em atividades
escolares

3

Exposição mais vista:

60.628
Anglada-Camarasa
(3 de março a 20 de
agosto 2017)

O FULGURANTE CAIXAFORUM SEVILLA ABRE AS SUAS PORTAS COM 8.100 M2 PARA ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS
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CAIXAFORUM
BARCELONA

L

uz para Arata Isozaki.
A iluminação da marquise
de acesso à fábrica modernista foi equipada com um
sistema de gestão versátil que realça
a entrada do edifício. No seu interior,
brilharam este ano as exposições ‘Un
Thyssen nunca visto’, ‘Los pilares de
Europa’, ‘El mundo de Giorgio de Chirico’ e ‘Warhol. El arte mecánico’, entre
outras. Na música, ficaram consolidados os ciclos da ‘Temporada Musical’ e ‘Música Filmada’. No cinema,
destacaram-se as sessões de cinema
‘Los Alter Ego de Warhol’, com motivo
da exposição, e ‘Arte y Cine’.
O público jovem se divertiu com os
concertos do DNIT, com os encontros e workshops ao lado dos
artistas, e com a noite temática
sobre o ubíquo Andy Warhol. Entre
as atividades escolares e familiares,

o espetáculo da nova produção
‘That’s a Musical!’ deleitou crianças,
adolescentes, pais e professores, enquanto que o CaixaLab obteve neste
ano um aumento notável de grupos
e assistentes.

Brilharam neste ano as
exposições Un Thyssen nunca
visto, Los pilares de Europa,
El mundo de Giorgio de
Chirico e Warhol.

1

748.140
Visitantes

2

76.280
Participantes
em atividades
escolares

3
POP
ART

Exposição mais vista:

228.426
Warhol. El arte
mecánico
(13 de setembro a
31 de dezembro 2017)

1

Caixaforum barcelona | caixaforum madrid

45

622.968
Visitantes

2

43.903
Participantes
em atividades
escolares

3

Exposição mais vista:

137.922
Los pilares de Europa.
British Museum
(18 de outubro 2016 a
5 de fevereiro 2017)

CAIXAFORUM
MADRID

À

flor da pele. Carmelo Vázquez, catedrático de Psicopatologia da Universidade
Complutense de Madrid,
dirigiu o ciclo ‘Emociones olvidadas’,
com sessões dedicadas à felicidade,
à beleza, à serenidade e à razão. As
quintas-feiras foram dedicadas para
Berlanga, com um ciclo de projeções
em colaboração com a Fundação Ortega y Gasset e Fernando R. Lafuente.
Também a economia esteve presente. O especialista José Luis García
Delgado dirigiu o ciclo de ‘Clases
Magistrales Cátedra "la Caixa"’. Houve
também o ciclo de conferências ‘Ni
ellas musas ni ellos genios’ que pe-

netrou no mundo criativo de grandes
parcerias como as formadas por Virginia Woolf e Roger Fry ou María Teresa
León e Rafael Alberti.
Os pequenos cinéfilos divertiram-se
com um ciclo dedicado ao animador
tcheco Zdeněk Miler e ‘Las aventuras
de Topito’, entre outras. Buster Keaton
também fez suas travessuras, e dele
foram recuperados filmes como
‘El maquinista de la general’.

As quintas-feiras foram
para Berlanga, com um
ciclo de projeções com a
colaboração da Fundação
Ortega y Gasset e Fernando
R. Lafuente.
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CAIXAFORUM
PALMA

A

temporada musical
recebeu uma excelente
acolhida no CaixaForum
Palma, como demonstra
a grande aceitação da programação
por parte do público. Entre outros
concertos, foi possível apreciar os
sons dos Cárpatos através da formação polonesa Volosi.
Por outro lado, o vocalista do Mishima, David Carabén, foi o encarregado de abrir os ‘Encuentros con…’,
um ciclo dedicado às artes visuais
e as suas últimas tendências que
gerou um grande entusiasmo entre
o público da ilha.
O modernismo é uma marca de
identidade do CaixaForum Palma, sede da Fundação Bancária
"la Caixa" e do Criteria. Tanto pela
arquitetura do edifício, como pelas
exposições que organizam-se com
grande parte da coleção de obras do
pintor Hermen Anglada Camarasa
que o edifício alberga. A exposição temporária ‘Ramon Casas. La
modernidad anhelada’, com mais
de uma centena de obras do artista
e dos seus coetâneos, foi uma das
mais visitadas do ano.

1
O centro também cedeu o seu
espaço para congressos nacionais
e internacionais de especial relevância, alinhados com os interesses da
nossa sociedade.

A temporada
musical obteve uma
excelente aceitação no
CaixaForum Palma.

309.943
Visitantes

2

18.200
Participantes
de actividades
escolares

3

Exposição mais vista:

40.780
Ramon Casas.
La modernidad anhelada.
(5 de julho a 22 de outubro)

1

Caixaforum Palma | caixaforum Saragoça
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213.793
Visitantes

2

29.276
Participantes
em atividades
escolares

3

Exposição mais vista:

58.314
Goya y la corte
ilustrada
(27 de setembro a
21 de janeiro 2018)

CAIXAFORUM
SARAGOÇA

O

nde são guardadas as
obras de arte quando
chegam ao centro? Como
são gerados o som e a
imagem no auditório? Nas ‘Noches
de Verano’, o público pôde descobrir ‘a face oculta do CaixaForum
Saragoça’.
O centro preparou duas galerias
acessíveis desde as salas de exposições. Nelas, foram instalados os
espaços educativos das grandes exposições ‘Los pilares de Europa’, com
peças da coleção de arte do British
Museum, e ‘Goya y la Corte Ilustrada’,
com obras do Museo del Prado.

Nas ‘Noches de Verano’,
o público descobriu “a face
oculta do CaixaForum
Saragoça”.

A artista de arte urbana Turquesa foi a
responsável pelo toque colorido. Em
direto, e acompanhada pelo DJ The Vanish Point, a artista pintou um graffiiti.
Em sintonia com as tendências
contemporâneas, o centro convida
a participar no workshop escolar ‘Ac-

ceso directo a…’, dedicada às obras
da Coleção "la Caixa". Desse modo,
‘Personaje’, de Joan Miró, cede o seu
lugar a ‘Nube de plata’, de Robert
Therrien (Chicago, 1947). Nesta
atividade escolar, os alunos abordam
questões sobre a forma e a matéria,
os fenómenos atmosféricos…
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CAIXAFORUM
GIRONA

E

ssenciais. Assim são os
concertos que entraram
para a história e que foram
imortalizados no grande
ecrã. O ciclo ‘Música filmada, Conciertos imprescindibles’ reuniu os
melhores deles para que o público do
CaixaForum Girona possa apreciá-los.
O grande Karajan a dirigir o violinista
Menuhin ou Zubin Mehta e Daniel
Barenboim jovens, antes de alcançar
a fama, foram algumas das estrelas
aplaudidas.
Do ‘lied’ alemão à ‘mélodie’ francesa.
O barítono e divulgador Enric Martínez-Castignani convidou a audiência
a fazer uma viagem pela história e pelos sentimentos gerados pela música
vocal de câmara.
Os workshops e as visitas às exposições também tiveram uma grande
afluência de público. É o caso do ‘Cine
e emociones. Un viaje a la infancia’,
uma mostra realizada em colaboração
com a Cinémathèque Française.

1

156.298
Visitantes

‘Tierra de sueños’, em Girona, deu
voz aos ‘esquecidos’ da Índia: crianças, pessoas deficientes e mulheres
de Anantapur, uma das regiões mais
pobres do país. Os impressionantes
retratos de Cristina García Rodero
completam a mostra.

‘Tierra de Sueños’
deu voz em Girona a
alguns dos “esquecidos”
da Índia.

2

13.612
Participantes
de actividades
escolares

3

Exposição mais vista:

45.368
Experimento
Año 2100 (4 de abril
a 13 de agosto 2017)
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CAIXAFORUM
LLEIDA

E

ncruzilhada de comércios
e terra de colecionadores, Genebra conserva o
conjunto mais importante
de obras da Suiça dos séculos XVI
e XVII. O CaixaForum foi o primeiro
centro em acolher a exposição inédita ‘Pintura flamenca y holandesa
del Museo de Ginebra’, uma oportunidade excepcional para contemplar
48 obras de Cornelis, Van Harlem,
Pieter Brueghel, o Jovem, e Pieter
Brueghel, o Velho, entre outros.
Houve também uma grande afluência
de público nas atividades organizadas
em torno da exposição: visitas comentadas e dinamizadas, cafés-tertúlia e workshops educativos, assim
como ‘Un viaje a través del tiempo’
para as famílias. O ciclo de conferências ‘El gran siglo de la pintura
flamenca: en busca del individuo y la
realidad’ propiciou uma aproximação
do público à capacidade descritiva
dos artistas da época.

1
O CaixaForum Lleida
foi o primeiro em acolher
a exposição inédita Pintura
flamenca y holandesa do
Museu de Genebra.

Os ‘Encuentros con…’, com a participação de diversos criadores de
diferentes áreas artísticas, também
obtiveram uma grande aceitação do
público. Jovens talentos como Paula
Bonet ou Monstruo Espagueti desvelaram as chaves para o processo
criativo.

52.502
Visitantes

2

11.418
Participantes
em atividades
escolares

3

Exposição mais vista:

16.483
Mediterráneo
(13 de setembro 2016
a 5 de março 2017)
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CAIXAFORUM
TARRAGONA

A

rte em família. Junto com
ilustradores, arquitetos,
poetas e artistas, o Festival Nanoarts convidou
as pessoas a criar, experimentar,
observar e brincar em família. Uma
ocasião perfeita para descobrir que
é possível divertir-se e aprender ao
mesmo tempo no CaixaForum.
Nosso público mais jovem não faltou
ao ‘Encuentros con creadores...’.
A micropoetisa Ajo e a ilustradora
Monstruo Espagueti foram as primeiras protagonistas deste novo ciclo
dedicado às mais recentes tendências artísticas.
Decidir o futuro ou qual a melhor
carreira a seguir é muitas vezes difícil
para os alunos do Ensino Secundário
ou do Ensino Técnico-profissional.
O workshop de orientação educacional ‘La elección’ oferece aos jovens
os instrumentos e as dinâmicas para
isso, ao mesmo tempo em que partilham suas inquietações e encontram
respostas para suas dúvidas.

1

87.600
Visitantes

2

15.849
Participantes
em atividades
escolares

3

Exposição mais vista:

27.246
Mediterráneo
(5 de abril a 30
de julho 2017)

Os encontros com ‘bloggers’ também tiveram seu espaço no centro.
Estas sessões permitiram partilhar e
comunicar a experiência CaixaForum
a novos públicos.
Além disso, o centro acolheu as exposições ‘Sebastião Salgado. Génesis
y Mediterráneo. Nuestro mar como
nunca lo has visto.'

CaixaForum Tarragona
acolheu as exposições
Sebastião Salgado.
‘Génesis y Mediterráneo’.
‘Nuestro mar como nunca
lo has visto’.

UMA GRANDE
COLEÇÃO DE ARTE
CONTEMPORÂNEA
AO SERVIÇO
DO PÚBLICO E
COM VOCAÇÃO
UNIVERSAL
Ao serviço do público e com vocação
universal, a Coleção “la Caixa” viajou
a Roma, Lisboa e Istambul num
ano verdadeiramente internacional.
Também foi exposta nos CaixaForum
Sevilha, Barcelona e Lleida.

‘C

onversation Piece’ trata
do diálogo, do contraste e da busca de um
significado revelador.
Estes são também alguns dos traços
da Coleção “la Caixa” da qual faz
parte esta obra de Juan Muñoz e que
dá nome à exposição que foi vista
na Galleria Nazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea em Roma. Uma
dúzia de obras dotadas de diferentes
vozes poéticas estão associadas
nesta mostra e pertencem a Agnes
Martin, Antoni Tàpies e Donald Judd,
entre outros.
‘Turbulent’ é outra das grandes
peças do acervo artístico da “la
Caixa”. Nela, o canto de uma mulher
confronta-se com o canto de um homem, em dois ecrãs paralelos, para
falar-nos sobre a complexidade da
sociedade atual. Esta obra de Shirin
Neshat deu nome à exposição realizada na Galeria de Torrão Nascente
da Cordoaria Nacional em ‘Lisboa,
Capital Ibero-americana de Cultura
2017’, juntamente com as peças de
outros quarenta artistas.

Nicolás Paris e Tony Oursler ‘semeiam
relâmpagos’ no CaixaForum
‘Sembrar relámpagos’ é uma metáfora que faz alusão a um lugar de
experimentação para que coisas extraordinárias possam acontecer.
Este ano, a Coleção “la Caixa” convidou os seus artistas para experimentar com as suas obras, tanto as que fazem parte da coleção, como
outras. Foi assim que, no CaixaForum Barcelona, Nicolás Paris desmontou o modelo tradicional da exposição de arte ao criar um laboratório
para que o público pusesse em prática a observação, a interrogação e
o diálogo. Tony Oursler, por sua vez, expôs duas obras com mais de trinta anos de diferença entre ambas: uma datada de 1984, e a outra atual.

Reflexo da nossa sociedade contemporânea, a Coleção “la Caixa”
também esteve presente no Museu
Pera de Istambul com o ‘¡Mírame!
Retratos y otras ficciones’, uma versão da exposição inaugural do novo
CaixaForum Sevilla.

1
Misión

1.001
Obras
da Coleção

2

40
Ao serviço do público e
com vocação universal, a
Coleção “la Caixa” viajou
a Roma, Lisboa e Istambul
num ano verdadeiramente
internacional.

Misión

Obras cedidas
como empréstimo
em 2017

3

24
Instituições
solicitantes em
2017 (dez são
estrangeiras)

Caixaforum tarragona | Uma grande coleção de arte contemporânea ao serviço...
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Cerimónia de entrega dos VII Prémios Arte e Mecenato 2017 e Prémio Joan Miró 2017.
Da esquerda para a direita: Elisa Durán (diretora-geral adjunta da Fundação Bancária “la Caixa”),
Elba Benítez, Asier Mendizabal, Han Nefkens, Kader Attia, Rosa Mª Malet (diretora
da Fundació Joan Miró) e Jaume Freixa (presidente da Fundació Joan Miró).

OS PRÉMIOS ARTE
E MECENATO
DA "LA CAIXA"
VALORIZAM
O TRABALHO
DE MECENAS,
GALERIAS E
ARTISTAS
Han Nefkens, Elba Benítez e Asier
Mendizabal: um colecionador, uma
galeria e um artista, respectivamente. São os três ganhadores dos Prémios Arte e Mecenato 2017. É assim
que a Fundação Bancária valoriza a
grande contribuição realizada por
estas figuras ao mundo da arte.

A

Not All that Moves is Red (Painel)#1, de Asier Mendizabal, 2012.
Tecido costurado. Coleção “la Caixa” de Arte Contemporânea.

O criador argelino Kader Attia,
Prémio Joan Miró 2017
“O compromisso de Kader Attia com o seu tempo e com o destino da humanidade mantém estreitos vínculos com a participação de
Joan Miró nos episódios críticos que marcaram a sua geração”. São
as palavras do júri do Prémio Joan Miró 2017, uma dos galardõesde
arte contemporânea mais prestigiosos e com maior dotação do
mundo. A Fundação Bancária financia os 70.000€ do prémio e da
produção da exposição monográfica que o artista franco-argelino
protagonizará em 2018 na Fundação Joan Miró.
O prémio é atribuído a cada dois anos e inclui no seu palmarés
a Olafur Eliasson, Pipilotti Rist, Mona Hatoum, Roni Horn e Ignasi
Abellí. O júri está constituído por Iwona Blazwick, diretora da Whitechapel Gallery; Magnus af Petersens, diretor do Bonniers Konsthall;
Alfred Pacquement, ex-diretor do Centre Georges Pompidou; Nimfa
Bisbe, chefe das coleções de arte da "la Caixa", e Rosa Maria Malet,
ex-diretora da Fundação Joan Miró.

figura do Mecenas alude a
Caio Mecenas, o primeiro protetor das artes da
história, conselheiro do
imperador romano Augusto. A Fundação Bancária é consciente da grande contribuição ao fortalecimento do
ecossistema da arte que essa figura
ainda hoje realiza. Dessa forma,
reconhece a sua dedicação, generosidade e influência, em conjunto com
os artistas e galeristas, que recebem
uma quantia de 50.000€ e 40.000€,
respectivamente.
Na sétima edição, os Prémios Arte
e Mecenato abriram o processo de
participação a todos os cidadãos e
obtiveram um total de 273 candidaturas. O júri está composto por Patricia
Phelps de Cisneros, Juan Várez, Chus
Martinez, Núria Enguita, Carlos Urroz,
Ignasi Aballí, Pedro Carreras, Jose
Luis Blondet e Nimfa Bisbe.

THAT'S A MUSICAL!:
UMA ATIVIDADE
EDUCATIVA
REVELA O TEATRO
MUSICAL PARA OS
ESTUDANTES
Números redobrados: milhares de
pessoas assistiram aos concertos da
Fundação "la Caixa" em cidades de
toda Espanha. Conteúdos somados:
este ano foram estreadas duas grandes produções inéditas: ‘¡Cantemos
el cine!’ é um concerto em formato
participativo, único em Espanha.
O público tem a oportunidade de
debutar num grande cenário e
interpretar as canções mais emblemáticas dos musicais da Broadway,
como ‘Star Wars’ e ‘Titanic’. ‘That’s a
Musical!’ é uma atividade educativa,
dirigida aos escolares, que descobre
a magia do teatro musical.

P

articipar num grande projeto
pedagógico ao lado de músicos e intérpretes profissionais de prestígio. A Fundação
"la Caixa" impulsionou em 1995, há 22
anos, os concertos participativos, com
o Messias de Händel, com o objetivo
de aproximar a música a todos os
públicos. Desde então, mais de 50.000
cantores amadores participaram nestas audições diante de um público de
quase meio milhão de pessoas.
Com um formato único em Espanha,
o público participa de uma experiência original que reúne cantores
não-profissionais junto com orquestras, solistas e maestros de prestígio
internacional na interpretação de

obras emblemáticas do repertório
sinfónico e coral-sinfónico de todos
os tempos. Neste ano, o formato se
renova com uma nova produção.
‘¡Cantemos el cine!’ repassa algumas
das composições mais famosas do
cinema, como ‘O Super-Homem’,
‘Cinema Paradiso’, ou ‘O Resgate do
soldado Ryan’.
‘That’s a Musical!’ é uma atividade
educativa que explica todos os elementos que compõem um musical.
Um músico, uma escritora, uma atriz
e um cenógrafo revelam os diferentes
aspectos deste gênero, como, por
exemplo, os argumentos, que podem
ser originais ou inspirados num livro,
numa ópera ou num quadro.

1
Concertos

escolares
364 sessões
105.520 espectadores

2
Concertos

familiares
140 sessões
29.349 espectadores

3
Concertos

CaixaForum
95 sessões
27.064 espectadores

4

Concertos

participativos

23 sessões
32.592 espectadores

OS PRÉMIOS ARTE E MECENATO DA "LA CAIXA"... | THAT'S A MUSICAL!: UMA ATIVIDADE EDUCATIVA...
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ART FOR CHANGE

L

a Fundação "la Caixa" criou
em 2007 o Art for Change da
"la Caixa", um programa que
conjuga a criação artística
com a transformação pessoal e social, e
que incentiva a participação dos grupos
sociais em situação de vulnerabilidade
nos processos criativos de qualquer
disciplina artística para favorecer a colaboração e a inclusão de todos.
Nestes dez anos, o programa Art for
Change “la Caixa” lançou um concurso de auxílios anuais para projetos
artísticos de entidades culturais e de
artistas que envolvam a participação
de grupos sociais em situação de
vulnerabilidade ou de pessoas de um
mesmo ambiente ou bairro.

CAIXAESCENA

O

CaixaEscena, que completa 10 anos, é um projeto
educativo que oferece
apoio aos professores e
aos educadores que considerem o
teatro como uma prática para o desenvolvimento social, cultural e cog-

Desde 2017 foram selecionados 364
projetos que foram levados a cabo
em todo o Estado, acompanhados
por 293 artistas e 157 entidades culturais, que contaram com a participação de mais de 100.00 pessoas e nos
quais foram investidos mais de 4,6
milhões de euros.
Além do concurso, o programa também desenvolveu iniciativas, muitas
delas inéditas em Espanha. Alguns
exemplos são o Migrandland, a obra
teatral dirigida por Àlex Rigola, que
contou com a participação de 45 imigrantes; Political Mother, um espetáculo dirigido pela companhia inglesa do
coreógrafo Hofesh Shechter, no qual
dançaram 64 pessoas sem qualquer
experiência prévia; a mostra Una expo
más, que viajou por vários centros CaixaForum onde foram expostas obras
realizadas por diferentes grupos sociais
em situação de vulnerabilidade.

nitivo dos jovens. É um desafio onde
a sala de aula se abre às emoções,
à imaginação, ao esforço partilhado
e ao descobrimento e aceitação de
todas as capacidades.
Os Encontros CaixaEscena são o
ponto culminante de todo o processo criativo. Desde seus inícios, há
10 anos, mais de 30.000 estudantes
participaram nos encontros através
de mais de 2.200 grupos de teatro

1

1
Misión

18
Projetos
selecionados
através do concurso do programa
Art for change

2

+ de 2.000
Misión

Número
proximado
de beneficiários
potenciais do
programa em 2017

Art for Change conjuga
a criação artística com a
transformação pessoal
e social

formados em mais de 1.000 centros
de Ensino Secundário.
Dez cidades em toda Espanha
acolhem os alunos e professores
inscritos no programa em diferentes fins de semana. Estes realizam
workshops de teatro, recebem um
aconselhamento especial sobre cada
montagem em particular e, finalmente, a obra é encenada.

3

1.250

3.000

Professores
desde o início
do programa

Workshops
e encontros
desde o início
do programa

2

4

75

45.000

Profissionais
do âmbito artístico a colaborar
desde o início
do programa

Alunos a fazer
teatro desde
o início do
programa

COSMOCAIXA
ULTRAPASSA
OS 10 MILHÕES
DE VISITANTES
E VIAJA AO
MUNDO DOS
TIRANOSSAUROS
E DO CÉREBRO
LINGUÍSTICO
Trix, a ‘Tyrannosaurus rex’, um dos dinossauros mais bem conservados do
mundo, está de festa. O CosmoCaixa
ultrapassou este ano os 10 milhões
de visitantes desde que abriu as
suas portas, em 2004. Este marco
coincide com duas grandes exposições: ‘Talking Brains. Programados
para hablar’, uma viagem através do
cérebro linguístico dos humanos, e
‘T. rex’, que mostra o extraordinário
esqueleto de Trix, na sua única visita
em Espanha.

33.000 m2 de ciência ao alcance de
todos. O novo Museu da Ciência da
Fundação "la Caixa" foi inaugurado
no dia 24 de setembro de 2004.
Desde então, mais de 10 milhões
de visitantes puderam apreciar as
39 exposições e as 2.860 atividades
programadas para todos os públicos. A partir deste ano, o museu
abre todos os dias da semana.

Este marco acontece no mesmo ano
em que foram apresentadas grandes
exposições. ‘Talking Brains’, que
decifra a linguagem desde o ponto
de vista cerebral, e propõe-nos uma
viagem interativa no tempo através
das lentes da neurociência, da biologia e da evolução. Nesta exposição,
os professores de gramática unem
esforços com os paleoantropólogos,
os neurologistas, os psicólogos, os
neurolinguistas e os especialistas
em informática para oferecer uma
explicação completa sobre a linguagem humana.

1
Misión

884.636
Visitantes
do CosmoCaixa
em 2017

2

188.362
Misión

Beneficiários
das atividades
escolares do
CosmoCaixa
em 2017

ART FOR CHANGE | CAIXAESCENA | COSMOCAIXA ultrapassa os 10 milhões de visitantes...
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1

Exposição mais vista:

266.157
Talking Brains
(30 de março 2017
a 28 de janeiro
de 2018)

Desde 2004, mais de
10 milhões de visitantes
puderam apreciar em
CosmoCaixa as 39
exposições e as 2.860
atividades programadas
para todos os públicos.
Do cérebro ao cretáceo. O CosmoCaixa é o único museu de Espanha em
exibir o esqueleto do ‘Tyrannosaurus
rex’ mais bem conservado do mundo.
Trata-se de Trix, a rainha dos tiranossauros, que habitou a Terra há 67
milhões de anos e possui mais de 12
metros de comprimento. 80% dos os-

sos do seu esqueleto fossilizado é original, o que faz com que seja um dos
exemplares mais completos e mais
bem conservados da sua espécie.
Neste ano, também foram mostrados os esqueletos parciais de três
hominídeos do Mioceno, graças à

colaboração com o Institut Català de
Paleontologia Miquel Crusafont (ICP).
Conhecidos popularmente como
Pau, Jordi e Laia, os fósseis originais
foram exibidos ao lado das três esculturas que representam o aspecto em
vida destes primatas, obra do artista
e biólogo Ramon López.

O UNIVERSO,
AO ALCANCE DE
TODOS, GRAÇAS
À COLABORAÇÃO
DA FUNDAÇÃO
"LA CAIXA" COM
O PLANETÁRIO
DE MADRID
A Fundação "la Caixa" contribuiu para
a renovação do Planetário de Madrid,
tanto em equipamentos técnicos de
última geração, como na criação de
conteúdos inéditos. Fruto desta colaboração, ‘El cielo de Cloe’, dirigido às
crianças, permite que adentremos na
astronomia de forma inovadora no
âmbito da comunicação científica.

O

Planetário de Madrid
divulga a astronomia e
a ciência de maneira
divertida e didática.
O acordo com a Fundação "la Caixa"
proporcionou-lhe não somente equipamentos de ponta, como também
atividades e exposições inovadoras
que permitem aos escolares e ao
público em geral aprender uma outra
maneira de observar o céu, assim
como de aproximar-se dos mistérios que esconde a imensidão do
universo.
Fruto deste acordo, nasce ‘El cielo de
Cloe’, um novo programa do planetário dirigido às crianças, e que propõe
um outro olhar ao firmamento desde
Madrid e, também, no Cosmocaixa
Barcelona. Levados pela mão de
Cloe, o público é convidado a adentrar-se no dia e na noite, ver como
a lua cresce ou mingua, admirar as
estrelas azuis, brancas, amarelas e
vermelhas, conhecer as constelações
e viver uma trepidante aventura ao
lado de Órion.

Comer a ciência numa só dentada
‘Cómete el Museo’ é a nova experiência lúdica e gastronómica
dirigida ao público adulto no CosmoCaixa. São visitas temáticas especiais que propõem uma aproximação original ao mundo da ciência
e que culminam com uma ‘degustação’ única.
‘Dinossauros no sal’ revela os restos fósseis que esconde o museu;
‘Verne ao molho’ faz-nos descobrir a vertente científica dos livros
icónicos do escritor; ‘Darwin, comer como um naturalista’ mostra
como o renomado naturalista era também um excelente gastrónomo
capaz de comer qualquer uma das espécies que havia descrito; ‘Terror
no CosmoCaixa’ decifra o mecanismo do medo e a sua importância
para não se tornar uma presa fácil para os depredadores, e ‘Tabú’ desnuda os animais para mostrar até que ponto o sexo é uma ferramenta
instintiva que garante a perpetuação das espécies.

COSMOCAIXA ultrapassa os 10 milhões DE VISITANTES... | O universo, ao alcance de todos...
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A DIVULGAÇÃO
DA CULTURA,
DA CIÊNCIA E DO
CONHECIMENTO
ATRAVÉS DE
EXPOSIÇÕES
INOVADORAS
A divulgação do conhecimento como
um dos caminhos para o progresso
social conta com um dos instrumentos de maior alcance e visibilidade
do trabalho da Fundação "la Caixa"
no âmbito da sensibilização dos
cidadãos: as exposições itinerantes.
As propostas abrangem as esferas da
cultura, da ciência, do meio ambiente
e das questões sociais.

A

s exposições itinerantes
da Fundação "la Caixa"
inovam no tratamento
didático dos seus conteúdos e dirigem-se a todos os tipos de
público. Da mesma forma, adotam
formatos originais para poder passar
por diferentes cidades e aproximar o
conhecimento e a cultura ao maior
número de pessoas possível.
‘Picasso. El viaje del Guernica’ é um
claro exemplo disso. Esta exposição,
inaugurada neste 2017 em Gernika-Lumo, viajará por todo o território
espanhol nos próximos anos. Está
exposta no interior de duas unidades
móveis que se desdobram e que,
uma vez unidas, formam uma sala de
200 metros quadrados. Recebe a colaboração do Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia.
Um outro exemplo é a exposição
‘Sebastião Salgado. Génesis’, composta por 38 fotografias em preto
e branco do renomado fotógrafo
brasileiro. A mostra faz parte do ‘Arte
en la Calle’, o programa através do
qual a Fundação "la Caixa" pretende

1
Misión

113
Exposições
itinerantes

95
Cidades

2.601.084
Visitantes

aproximar a arte às pessoas fora dos
limites habituais de museus e salas
de exposições.
Também é o caso da ‘Creactivity’,
que ganha corpo dentro de um autocarro transformado numa unidade
móvel adaptada a pessoas com mobilidade reduzida. Este inédito espaço
educativo e interativo tem como
objetivo incentivar a elaboração de
soluções para problemas simples.
Dessa forma, o EduCaixa propõe a
participação nos workshops, que
são dirigidos a grupos escolares dos
Ensinos Básico e Secundário (de 6
a 16 anos), e ao público familiar.

As exposições itinerantes
adotam formatos originais
para poder viajar por
diferentes cidades e
aproximar o conhecimento
e a cultura ao maior número
de pessoas possível.

A divulgação 
da cultura, 
da ciência e do conhecimento através de...
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EDUCAIXA APOSTA
EM TORNAR-SE
UM NOVO AGENTE
TRANSFORMADOR
DO SISTEMA DE
EDUCAÇÃO
Antes era cursiva, agora é redonda
e o ‘e’ ficou maiúsculo. O EduCaixa
renova seu logotipo. No leve retoque
do anterior eduCaixa, existe um salto
de gigante. Como afirma Robert
Slavin, especialista mundial em aprendizagem cooperativa, se o século XX
transformou a engenharia e a agricultura, no século XXI será a vez da
educação. A Fundação Bancária inicia
seu caminho para tornar-se um agente transformador do novo sistema
de educação através da investigação
rigorosa de programas de ensino e da
divulgação dos seus resultados.

A

trás dos números, há um
mundo novo. Dentro da
sala de aula, 800 recursos online. Fora dela,
15.000 workshops e atividades por
ano. Consciente de que a educação
precisa de uma mudança, o EduCaixa
dá uma guinada no seu acervo com
uma práxis transformadora.

Seu objetivo é promover o desenvolvimento das competências dos
alunos e oferecer à comunidade programas e práticas de eficácia comprovada, além de recursos e atividades. O lançamento de auxílios para
financiar a avaliação de programas
educativos, a formação de diretores
de centros de ensino e docentes,

o estabelecimento de alianças internacionais e o olhar digital nos conteúdos para facilitar o acesso de toda
a comunidade educativa configuram
a estratégia.
É desse modo que a Fundação "la
Caixa" pretende identificar e divulgar novas evidências educativas.
Como também capacitar e dinamizar
as equipas docentes, promover a
avaliação educativa de impacto, dar
visibilidade a experiências reais e
oferecer recursos inovadores.
As competências, a avaliação e a
transferência de conhecimento são
os pilares da nova linha do EduCaixa.
Desta forma, os KitsCaixa transformam-se e reagrupam-se em programas educativos que permitem aos
docentes desenvolver as diferentes
competências dos alunos do Ensino
Básico, do Ensino Secundário e do
Ensino Técnico-profissional.

O Big Data ou como habitar
num mundo digital
O ‘Big Data, a inteligência de dados’ é um projeto pioneiro em
Espanha que incentiva o desenvolvimento da competência digital dos
alunos dos 8º e 9º anos do terceiro ciclo do Ensino Básico, do Ensino
Secundário e do Ensino Técnico-profissional. Este novo programa
de EduCaixa proporciona as ferramentas para que os alunos possam
desenvolver uma atitude ativa, crítica e realista em relação às tecnologias e aos dados digitais. Permite também que compreendam como os
dados são gerados e ensina a extraí-los e a processá-los.
Os professores podem ter acesso ao programa e inscrever-se na
plataforma web www.bigdata.educaixa.com, que também oferece a
aplicação BigData EduCaixa. Inclui cinco blocos temáticos: o conceito
de Big Data, os dispositivos que interagem com os dados, o mundo
das ‘apps’, as redes sociais e o conceito de Open Data. Além disso, são
propostos três itinerários didáticos para facilitar a sua implementação
em diferentes contextos de ensino.
O programa contém modelos amparados pelas ferramentas e atividades próprias da metodologia ativa: o trabalho cooperativo, o aprendizado com base em projetos de questionamento e o uso de rotinas e
destrezas do pensamento. Inclui dinâmicas para a avaliação e testes
para a autoavaliação do aprendizado.

1
Misión

2.411.797
Alunos
usuários

2

8.385
Misión

Centros
educativos

3

1.835
Docentes

EduCaixa aposta em tornar-se um novo agente transformador do sistema de educação
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EDUCAIXA
ESTABELECE
ALIANÇAS COM
A COMUNIDADE
INTERNACIONAL
PARA IMPULSIONAR
UMA ‘(R)EVOLUÇÃO’
EDUCATIVA
“Cooperar mais e competir menos”,
recomenda David Johnson, professor
de Psicologia Educativa na Universidade de Minnesota (EUA) e codiretor do Centro de Aprendizagem
Cooperativa. A Fundação Bancária
está alinhada com as instituições
internacionais mais inovadoras para
incentivar uma mudança na educação em sintonia com as novas
necessidades do século XXI.

T

ornar-se um agente
transformador do sistema de educação. Com
esse objetivo, o EduCaixa
está criando uma rede de alianças
internacionais para gerar evidências,
elaborar recursos, organizar conferências abertas ao público e propor
uma série de seminários dirigidos aos
diretores de centros de ensino.

(R)evolucioneducativapuntocom
O novo EduCaixa apoia os centros docentes que queiram avaliar
as intervenções na educação com o objetivo de desenvolver as
competências dos alunos, e incentiva também a partilhar as boas
práticas com a comunidade educacional. As inscrições poder ser
feitas através do EduCaixa ou diretamente pelo website:
www.revolucioneducativa.org

Alguns dos sócios internacionais são:
a Education Endowment Foundation
(Londres, Reino Unido), o Cooperative Learning Centre (Minnesota,
EUA), o Buck Institute for Education
(Novato, California), a Universidade
de Hardvard (EUA), o Center for
Research and Reform in Education
(Baltimore, EUA), SUMMA e Fundación (Chile).

A revolução na educação significa
“que os estudantes sejam donos do
seu próprio aprendizado com base
em projetos”, aconselha o diretor do
Buck Institute, Bob Lenz, autor do
livro ‘Transforming Schools: Using
Project Based Learning. Performance
Assessment, and Common Core
Standards.’

A Fundação Bancária
alinha-se com as instituições
internacionais mais
inovadoras para incentivar
uma mudança na educação
em sintonia com as novas
necessidades do século XXI.

Palavra de especialista
Seis especialistas mundiais participam no novo ciclo de conferências do
EduCaixa com a finalidade de gerar reflexão e debates em torno de uma
das questões mais importantes para a sociedade de hoje e de amanhã.
O aprendizado cooperativo; o aprendizado com base em projetos; a
transformação da educação; a avaliação do impacto e as evidências educativas; e o papel das equipas de direção nos centros de ensino são os
temas tratados. Além de David Johnson e Bob Lenz, participam também
nas palestras Rober Slavin, do Center for Research and Reform in Education, e Howard Gardner, da Universidade de Hardvard, entre outros.
As conferências, dirigidas principalmente à comunidade educativa, estão também abertas ao público em geral. Da mesma forma, o EduCaixa
oferece aos diretores dos centros de ensino a possibilidade de participar
nos seminários realizados pelos oradores antes das conferências.

Conferência “O aprendizado cooperativo
na sala de aula” feita por David Johnson.

EduCaixa 
estabelece alianças com a comunidade internacional para impulsionar uma ‘(R)evolução’...
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O ‘MÉTODO MACAYA’
ESTABELECE
BASES NO
DIÁLOGO SOCIAL
E DÁ VOZ AOS
MELHORES
ESPECIALISTAS EM
TODO O MUNDO
O economista Joseph Stiglitz, o politólogo Sami Naïr, a ativista Elif Shafek,
o climatólogo Javier Martín Vide, a
epidemiologista Kate Pickett, o investigador Rob Wilson, a socióloga Nilüfer
Göle… O Palau Macaya se constitui
num ágora universal para contribuir
para o progresso social, económico,
político e ambiental através do diálogo,
da reflexão e do intercâmbio de ideias.
Também dá voz aos especialistas mundiais em todos os campos humanos.

O

Palau Macaya dispõe de
até oito espaços polivalentes adaptados às últimas tecnologias. Neles
cabem um sem-fim de atividades,
mas o que prevalece é o diálogo entre as pessoas. Aberto à cidadania, às
universidades, às entidades sociais,
às empresas, aos profissionais e às
instituições públicas, o Palau Macaya
organiza conferências, workshops e
encontros de ‘networking’.
Os ciclos ‘Diálogos’ consistem em
conferências coorganizadas com
outras instituições, como a Fundação Catalunya Europa, a Fundação
Ernest Lluch, a Fundação Joan
Maragall, o CIDOB, o Centro de
Estudios Internacionales, a Asociación Catalana de Sociología e a TV3,
entre outras.
Os ciclos ‘Reflexiones” têm uma duração maior, e são organizados pela
direção científica de uma entidade

de referência. É o caso do ‘El futuro
del trabajo de las personas vulnerables’, realizado pelo programa Incorpora da Fundação "la Caixa", sob a
supervisão do Instituto Universitário
Avedis Donabedian.
Com o nome de ‘Desarrollo humano
y sostenibilidad’, o novo concurso
para projetos está dirigido às associações sem fins lucrativos, empresas e
cooperativas do sector social, universidades e centros de investigação e
administrações públicas.
O Palau Macaya está a consolidar-se
como uma “locomotiva intelectual”,
com a participação de especialistas de reconhecimento nacional
e internacional. Shlomo Ben Ami,
Caterina Biscari, Iñaki Gabilondo,
Garbiel Zucman, María Jesús Herrera,
Nilüfer Göle, Mark Leonard, Enrico
Letta e Jo Leinen são algumas das
personalidades que convergiram no
Palau Macaya.

O centro acolhe a Escuela Europea
de Humanidades, uma referência no
campo do debate intelectual sobre
filosofia, história e literatura, e é a
sede do Club de Roma em Barcelona,
uma associação de prestígio fundada
em 1968. Também abrigará a sede do
Observatorio de Desarrollo Sostenible (ODS), criado pelo CaixaBank
e pela Fundação Bancária “la Caixa”,
com a colaboração do Esade.

Aberto à cidadania, às
universidades, às entidades
sociais, às empresas, aos
profissionais e às instituições
públicas, o Palau Macaya
organiza conferências,
workshops e encontros
de networking.

Cap Roig: Primeiro Encontro sobre Economia,
certificação Biosphere e visitas educativas
Os jardins de Cap Roig são três vezes notícia. Seu festival é
o primeiro em obter o certificado de sustentabilidade ambiental, económica e cultural Biosphere, pois cumpre com todos
os requisitos das Nações Unidas. Primeiro festival de verão de
referência do sul da Europa, pelo seu cenário já passaram Woody
Allen, Silvia Pérez Cruz, Estopa, Norah Jones, Passenger e Jason
Derulo, entre outros.
Cap Roig está a adaptar um auditório para receber os ‘Encuentros de Economía e Retos Sociales’. Como preâmbulo, o I Encontro
foi organizado em março no Museu del Suro em Palafrugell. Com
periodicidade anual, o evento analisa a insatisfação da nossa
sociedade, como também os desafios que representam para todos
nós as grandes mudanças no campo tecnológico e de abertura
comercial.
Com o nome de ‘Las mil caras de los jardines de Cap Roig’, o
parque organiza, pela primeira vez, visitas educativas e guiadas
para famílias através dos seus 17 hectares. Trata-se de uma das
paisagens naturais mais importantes de todo o Mediterrâneo.

1

50.812
Número total de
usuários do centro
em 2017

2

3.776
Número de participantes
nas conferências da
Escuela Europea de
Humanidades em 2017

3

6
Número de ciclos
programados pela
Escuela Europea de
Humanidades em 2017
(101 sessões)

O ‘método Macaya’ estabelece bases no diálogo social e dá voz aos melhores especialistas em todo...
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DESEMPREGO
JOVEM E
INOVAÇÃO NA
INVESTIGAÇÃO,
TEMAS EM
DEBATE DO
OBSERVATÓRIO
SOCIAL DA
"LA CAIXA"
O desemprego jovem e a pobreza: um
problema estrutural? A investigação e
a inovação: o que está em jogo? Estas
duas perguntas, entre outras, são formuladas nos dossiês do Observatório
Social da “la Caixa” publicados em 2017.
Esta plataforma estratégica nasceu no
ano passado como uma referência na
análise da realidade social e dos desafios do futuro.

A

s quatro temáticas do
Observatório Social da
“la Caixa” são: a inclusão
social, a educação, a ciência e a cultura. A plataforma oferece
uma série de dossiês, artigos, indicadores, dados, entrevistas, resenhas
de livros e manuais de boas práticas.
Tudo com o objetivo de divulgar para
o grande público, de forma atraente
e acessível, os principais resultados
e tendências das ciências sociais.

1
Misión

178.281
Visitas

2

272.081
Misión

Páginas
vistas

Prémios Observatório Social da “la Caixa”
em memória do Dr. Rogel·li Duocastella
Rogel·li Duocastella foi um dos estudiosos da Sociologia na
Catalunha. Para recordá-lo, e para apoiar os jovens investigadores,
a Fundação Bancária “la Caixa” premia 4 artigos para a divulgação e
de teor científico no âmbito das ciências sociais. Estes são publicados
na web do Observatório Social, e cada um deles recebe um prémio
de 10.000€.
www.observatoriosociallacaixa.org

Além de uma quinzena de artigos, o
Observatório publicou neste ano dois
dossiês. Além disso, preparou um
terceiro dossiê sobre a participação
social e o bem-estar, cujos resultados
serão publicados em 2018.
O dossiê ‘O desemprego jovem e a
pobreza. Um problema estrutural?’
analisa as consequências da queda
drástica na ocupação laboral devido
à crise económica. Por isso, faz-se
necessário que programas como
o Garantia Juvenil, priorizados pela
União Europeia, tornem-se mais visíveis e efetivos.
O dossiê ‘A investigação e a inovação:
o que está em jogo?’ analisa a situa-

ção da I+D+i, a partir de duas perspectivas complementares. Por um lado,
relata os esforços que estão a ser
levados a cabo neste campo em Espanha. Por outro, analisa o investimento
internacional do I+D+i, e compara-o
com as economias emergentes.

Esta plataforma
estratégica nasceu como
uma referência na análise
da realidade social e dos
desafios do futuro.

AMPLIFICAÇÃO DA
CAPILARIDADE TERRITORIAL
INTERNACIONALIZAÇÃO:
PORTUGAL
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UMA OBRA SOCIAL
AMPLIFICADA
PELA REDE DO
CAIXABANK

A

lém das ações descritas
nos diferentes apartados
deste relatório anual,
a Fundação "la Caixa"
amplifica a sua capilaridade territorial
mediante as colaborações com as
entidades do território e através das
propostas que são administradas desde a rede de sucursais do CaixaBank.
O tamanho desta rede garante que a
Fundação esteja presente nos municípios de todo o Estado.
Em 2017, o número total das colaborações foi de 12.679 em todo o território. Nelas são abordados aspectos
como a luta contra a pobreza infantil,
a marginalização e a exclusão social;
oferece-se apoio às pessoas idosas;
promovem-se ações para a integração no trabalho, a convivência e a
interculturalidade; ou são propostas
atividades culturais.

Os recursos orçamentais destinados em 2017 para o conjunto de
atividades programadas foram de
44,4 milões de euros, bem como
760.740 pessoas beneficiaram-se
destas atividades.
A Fundação "la Caixa" também
expande a sua atividade no âmbito
territorial através de acordos de
colaboração com as fundações bancárias Caja de Burgos, Caja Navarra,
Caja Canarias e Cajasol. Entre essas
colaborações, destacam-se os concursos para projetos de iniciativas
sociais territoriais. Concretamente
em 2017, receberam apoio 148
projetos apresentados por entidades
sociais nas diferentes linhas abertas
de auxílio.

Fruto da totalidade desses concursos
e de outros acordos com essas fundações, a Fundação "la Caixa" expande
a capilaridade da sua ação através da
coprodução em exposições, concertos e espetáculos, e une forças para
promover o conhecimento da cultura
e da ciência, como também o desenvolvimento de projetos no âmbito
da investigação. Nesse sentido, o
número total de convênios efetuados
em 2017 aumentou para 256.

O tamanho da rede
de sucursais do Caixabank
garante a presença da
Fundação "la Caixa" em
milhares de municípios
do todo o Estado.

A FUNDAÇÃO
BANCÁRIA AMPLIA
A SUA INTERNACIONALIZAÇÃO
E ESTENDE A
FUNDAÇÃO
A PORTUGAL
“Conscientes dessa realidade tão forte e preciosa que nos une, decidimos
que a internacionalização da nossa
Fundação tome corpo em Portugal.” São as palavras de Isidro Fainé,
presidente da Fundação Bancária “la
Caixa”. A entidade está a impulsionar diversas ações sociais no país
vizinho, como o apoio às vítimas dos
incêndios e à investigação biomédica.
Resultado da aliança com BPI, estão
a ser implementados programas
medulares como o ‘Incorpora’ e o
‘Atenção Integral aos Portadores
de Doenças em Estado Avançado’.

O

s primeiros planos a serem
ativados no país lusitano
são os de maior incidência
social e os que garantem
um maior impacto transformador na
sociedade. São iniciativas de referência no desenvolvimento de soluções
duradouras, que atendem às necessidades básicas das pessoas, e geram
igualdade de oportunidades.
Desse modo, a Fundação dá início
à implementação desta ação social
através do Programa ‘Incorpora’,
dedicado à inserção de pessoas com
dificuldade em aceder ao mercado
de trabalho, e também mediante
programas como o ‘Atenção Integral
às Pessoas Portadoras de Doenças
em Estado Avançado’.
Sempre atenta às necessidades das
pessoas, esta colaboração já foi
materializada no apoio às vítimas dos
violentos incêndios que ocorreram

Da esquerda para a direita: Isidro Fainé (presidente da Fundação Bancária “la Caixa”),
António Costa ( primeiro-ministro de Portugal) e Artur Santos Silva (presidente honorário
do BPI e patrono da Fundação Bancária “la Caixa”), durante a apresentação do acordo
de colaboração entre a Fundação Bancária “la Caixa” e o Governo de Portugal para
desenvolver projetos de caráter social e cultural no país lusitano.

A Coleção “la Caixa” em Lisboa
De acordo com os critérios de difusão da cultura e da ciência,
a Fundação Bancária “la Caixa” colaborou com uma série de
grandes exposições em Portugal ao longo de 2017.
Por ocasião do Lisboa, Capital Ibero-americana da Cultura
2017, a mostra ‘Turbulências’ foi apresentada na Galeria do Torreão Nascente da Cordoaria Nacional de Lisboa, com cerca de 40
obras da Coleção “la Caixa” de Arte Contemporânea.
É o caso de ‘Madonna. Tesouros dos Museus do Vaticano’,
exposição de um conjunto de obras das famosas coleções dos
Museus Vaticanos, com artistas como Fra Angelico e Rafael,
entre outros.
A Fundação de Serralves acolheu neste 2017 ‘Joan Miró: Materialidade e Metamorfose’, uma exposição inédita sobre o artista
catalão.

em Portugal em 2017, dentro do
acordo entre a Fundação Bancária “la
Caixa” e o BPI. A Fundação destinou
3 milhões de euros, através de um
protocolo com diversos organismos,
entre os quais o Fundo Revita, por
ocasião do incêndio que assolou
Pedrógrão Grande.
Os auxílios foram destinados especialmente à reconstrução de habitações e
a garantir o suprimento das necessidades básicas dos afetados. A doação
complementou-se com as contribuições de empresas e particulares.

De forma paralela, foi aberto em
Portugal o novo concurso para projetos de investigação biomédica e do
CaixaImpulse. O objetivo do concurso para a investigação biomédica é
potencializar os projetos de excelência
na luta contra as doenças de maior
impacto no mundo, como as cardiovasculares, as neurológicas, as infecciosas e as oncológicas. O objetivo do
CaixaImpulse consiste em incentivar a
inovação no âmbito da saúde.

UMA OBRA SOCIAL AMPLIFICADA... | A FUNDAÇÃO BANCÁRIA AMPLIA A SUA INTERNACIONALIZAÇÃO...
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ESTRUCTURA
FUNDAÇÃO
BANCÁRIA
COM CRITERIA
E CAIXABANK

A

Fundação Bancária “la
Caixa” nasce em 2014,
resultado da transformação da “la Caixa” numa
fundação bancária. Desde as suas
origens, em 1904, a “la Caixa” caracterizou-se por um forte compromisso
social e uma vocação para o trabalho
em favor do interesse comum, tanto
através da sua atividade financeira,
como da sua Fundação, que financia e mantém atividades de caráter
social, educativo e científico.

A Fundação Bancária “la Caixa”, que
administra ativos com um valor
superior a 20.000 milhões de euros,
gere de forma direta a Fundação,
que tem caracterizado a “la Caixa”
históricamente e, além disso, agrupa
no CriteriaCaixa todas as participações acionárias do Grupo “la Caixa”
em sectores como o energético,
as infraestruturas, os serviços e o
negócio imobiliário, e no CaixaBank,
o grupo financeiro líder da banca de
retalho no mercado espanhol.

LIQUIDAÇÃO
ORÇAMENTAL
DE 2017
PROGRAMAS

279,7

121,3

74,9

Social

Divulgação
da cultura e do
conhecimento

Investigação e
formação de
excelência

TOTAL: 475,9
Em milhões de euros

16%
25%
59%

ORÇAMENTO
2018
PROGRAMAS

307,5

121,4

91,1

Social

Divulgação
da cultura e do
conhecimento

Investigação e
formação de
excelência

TOTAL: 520
Em milhões de euros

18%
23%
59%

Estrutura Fundação Bancária com Criteria... | LIQUIDAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2017 | ORÇAMENTO DE 2018
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2017 foi um ano-chave
para a consolidação das
linhas estabelecidas no
Plano estratégico 2016-2019
no que se refere à orientação
das pessoas que trabalham
na instituição.

NOSSO CAPITAL HUMANO É ESSENCIAL
PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS DA OBRA SOCIAL

COMPROMETIDOS COM
OS TRABALHADORES
DA FUNDAÇÃO BANCÁRIA
"LA CAIXA"

O

Plano estratégico da
Fundação Bancária
“la Caixa”2016-2019
considera que os empregados da organização são um dos elementos-chave
para cumprir os objetivos estabelecidos pelo Plano. Os trabalhadores
constituem um dos melhores
recursos e neles residem o talento,

a motivação e grande parte do
espírito de compromisso da entidade
expressado nos seus valores.
De acordo com o Plano estratégico,
impulsiona-se a melhoria contínua
da eficiência, da qualidade e do
talento do quadro de trabalhadores,
com a consolidação de modelos de
gestão orientados para a excelência.
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MELHORAMOS OS
INSTRUMENTOS
PARA GARANTIR
A SEGURANÇA
E A SAÚDE NO
TRABALHO

A

o longo de 2017, deu-se
continuidade às gestões necessárias para a
implementação global

do procedimento de coordenação
das atividades empresariais (CAE)
através da aplicação on-line CTAIMAcae.net. Com esta ferramenta,

cumprem-se as diretivas da Lei 31/95
de prevenção de riscos no trabalho.
A implementação da aplicação foi
efetivamente estendida a todos os
centros de grande e médio porte da
FBLC com a incorporação do CaixaForum Sevilha neste ano.
O regulamento em vigor prevê que
estabeleçam-se medidas de coordenação entre as empresas para garantir e melhorar a segurança e a saúde
das equipas de trabalho, um mandato explícito sempre que se produza a
confluência de trabalhadores de diferentes empresas ou quando equipas
subcontratadas trabalhem juntas.
Também foi renovado, em 2017, o
Plano de autoproteção do CaixaForum Madrid e realizaram-se os

simulacros obrigatórios e periódicos nos centros, de acordo com a
frequência prevista. Além disso, os
planos de emergência e as avaliações
de risco nas instalações de 30 entre
os 60 centros próprios para pessoas
idosas (EspaiCaixa) foram atualizados.
Ao longo deste mesmo ano, foram
ministrados cursos sobre os riscos
associados ao posto de trabalho para
trabalhadores sensíveis e sobre os
riscos biológicos para os trabalhadores do EspaiCaixa Manresa.
Atualmente, por volta de 415 empresas estão inscritas nesta plataforma.
O processo para conseguir a inclusão
de todas as empresas em atividade
nos centros da FBLC ainda está em

andamento.

No âmbito da participação dos trabalhadores através dos seus represenEste sistema permite adquirir um
tantes laborais, destaca-se a comunimaior controlo da documentação,
cação fluente e recíproca obtida por
que é comprovada e validada pelo
intermédio de reuniões periódicas
pessoal técnico especializado.
do Comité de Segurança e Saúde,
O objetivo consiste em gerar uma
assim como de outras atuações
maior implementação da segurança
relacionadas com as avaliações de
em todas as empresas que fornerisco, os estudos sobre as condições
cem serviços para a FBLC, o que
ambientais, os acidentes de traballeva, ao mesmo tempo, a aplicar um
ho...Os delegados de prevenção são
filtro de homologação de empresas
convocados para as visitas de revisão
comprometidas com a segurança e o
das avaliações de risco e, além disso,
bem-estar no trabalho.
são informados sobre os acidentes e
sobre a sua investigação quando esta
é levada a cabo.
Número de contingências comuns, acidentes de trabalho e absentismo
2017
Total contingências comuns

1

Homens

Mulheres

Total

17

48

65

Total acidentes de trabalho

2

1

3

Total absentismo

19

49

68

Total contingências comuns: número de pessoas que faltaram ao trabalho por incapacidade

temporária devido a doenças durante o ano.
Total absentismo: número de pessoas que ausentaram-se do posto de trabalho por qualquer
tipo de incapacidade, não somente como resultado de um acidente ou uma doença profissional. Não são consideradas como absentismo as ausências autorizadas, por exemplo, as férias,
os estudos, as licenças maternidade ou paternidade.

COMPROMETIDOS COM OS TRABALHADORES DA FUNDAÇÃO BANCÁRIA ”la Caixa”
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1

415
Misión

Empresas inscritas na plataforma
CTAIMAcae.net
para a prevenção
de riscos no
trabalho
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PROMOVEMOS AS
BOAS PRÁTICAS
PARA CONTINUAR
A AVANÇAR COM
A IGUALDADE

A

FBLC pode ser definida
como uma entidade altamente sensível à igualdade
de oportunidades, e esta
sensibilidade torna-se evidente nas
certificações que deram o seu aval:
O certificado de empresa familiarmente responsável (EFR), sendo um
modelo de gestão sobre a conciliação da vida profissional, familiar e
pessoal, obriga a entidade a dispor
de instrumentos para medir os indicadores que facilitam os processos
de conciliação.
A finalidade do modelo EFR é encontrar um ponto de equilíbrio entre
os objetivos da FBLC e os objetivos
pessoais dos empregados, favorecendo tanto o desenvolvimento
pessoal, como a produtividade e a
eficiência. Trata-se de um modelo
de gestão que facilita o acompanhamento das medidas de conciliação.
Este modelo atende, por sua vez, à
medida 2 do Plano de igualdade da
FBLC 2016-2019, na mesma linha do
Plano estratégico, onde se estabelece a implantação do modelo de
gestão EFR, e que culminou com
este reconhecimento à FBLC.
A renovação do distintivo “Igualdade na empresa” (DIE). Em 2017, a
distinção de excelência “Igualdade na
empresa” foi renovada por mais um
ano. Esse distintivo é concedido pelo
Ministério da Sanidade, Serviços Sociais e Igualdade. Nele, foi destacado
o caráter inovador, o compromisso
e o envolvimento da organização na
aplicação de políticas de igualdade de
oportunidades tanto para mulheres
como para homens.

O Selo Bequal Plus, atribuído à
entidade pela política de inclusão
de portadores de deficiências. Este
certificado, outorgado pela Fundação
Bequal, reconhece o compromisso
da FBLC com a inclusão de pessoas
deficientes nas áreas de gestão dos
recursos humanos, com a igualdade
de oportunidades nos processos de
seleção, e com o acesso à ocupação, à promoção profissional ou à
formação, entre outros. A Fundação
Bancária “la Caixa” recebe esta distinção pela sensibilidade para com as
pessoas portadoras de deficiências e
pelo compromisso com os valores da
responsabilidade sócio-empresarial e
com os deficientes. Tudo isso pode
ser traduzido em projetos estratégicos como, por exemplo, o Incorpora,
cujo objetivo é facilitar a inclusão
deste grupo social no mercado de
trabalho.
A preparação e a apresentação como
entidade no Great Place to Work
(GPTW) foi um novo desafio para a
fundação iniciado em 2017. Por este
motivo, foi realizado um inquérito
de opinião em todo o quadro de
trabalhadores sob os parâmetros de
validação do GPTW, que analisa empresas do mundo inteiro e que atribui
um reconhecimento às Top 50. Do
inquérito de opinião, que consiste
numa bateria de 58 perguntas, foi

obtida uma pontuação de 71 pontos
dos 100 máximos. A taxa de participação dos trabalhadores foi de 89%,
um valor sensivelmente superior ao
restante das entidades avaliadas pelo
GPTW.
A pontuação obtida de 71% oferece à
FBLC a opção de continuar a usufruir
deste reconhecimento (pede-se
como mínimo 70%). Atualmente,
o processo encontra-se em fase de
auditoria qualitativa, e são consideradas as iniciativas e outros aspectos
da cultura organizativa, para posteriormente serem analisados por
especialistas do GPTW. A resolução
será efetivada no primeiro trimestre
do ano 2018.
É também relevante a consolidação
do modelo Business Partner, impulsionado pelo departamento de
Pessoas. Trata-se de um modelo que
forma parte da evolução da gestão
organizativa, com um foco especial
nas pessoas. O objetivo consiste em
aumentar o dinamismo da FBLC e
ressaltar os aspectos vinculados à
inovação ou à flexibilidade e, portanto, influir substancialmente na melhoria dos indicadores de eficiência.

GRI 102-8 Especificação do quadro de trabalhadores por género, tipo de contratos e tipo de ocupação
2017
Total
Nº total de empregados

396

% referente ao total de empregados

Homem

Mulher

125

271

Contrato por tempo indeterminado ou permanente

373

94,19 %

120

253

Contrato a termo certo ou temporário

23

5,81 %

5

18

Empregado a tempo inteiro

373

94,19 %

122

251

Empregado a tempo parcial

23

5,81 %

3

20

Homens

125

31,57 %

Mulheres

271

68,43 %

Espanha

395

99,75 %

125

270

1

0,25 %

0

1

Fora de Espanha

APOSTAMOS
EM MANTER
UMA OCUPAÇÃO
ESTÁVEL E DE
QUALIDADE

E

Outros indicadores de diversidade e igualdade de oportunidades
2017
Períodos de antiguidade

Homens (%)

Mulheres (%)

33,33 %

66,67 %

Menos de 5 anos
Entre 5 e 9 anos

28,89 %

71,11 %

Entre 10 e 14 anos

34,88 %

65,12 %

Entre 15 e 19 anos

23,96 %

76,04 %

Entre 20 e 24 anos

38,18 %

61,82%

m 2017, o quadro de em-

Entre 25 e 29 anos

37,50 %

62,50 %

pregados estava formado

30 anos

26,67 %

73,33 %

por 369 profissionais. Deste conjunto, 94,19% dos

empregados possuem um contrato
por tempo indeterminado e 94,19%,
a tempo inteiro. As mulheres representam 68,43% da totalidade do
quadro de trabalhadores da organização, e os homens ocupam 31,57%.
Quase todos os profissionais da FBLC

organizativa voltada para a promoção
da manutenção dos postos de
trabalho e para proporcionar uma
ocupação estável e de qualidade para
é relevante a aposta da organização
na incorporação do talento jovem,

Como demonstram os indicadores

anos anteriores é crescente. Em

de ocupação do quadro de trabalhadores, a FBLC mantém uma cultura

2

cuja a tendência com relação aos

rações de empregados (16 trabalhade uma mulher com menos de 35
anos, e 2,8 % ao perfil de um homem
também com idade inferior a 35
anos.
A representatividade pela antiguidade e pelo género pode ser vista a
seguir.

271
Total
mulheres

2017, de um total de novas incorpodores), 15,9% corresponde ao perfil

396
Nº total
de empregados

os trabalhadores. Neste sentido,

trabalham no território espanhol.
de especificação por contrato e tipo

1

3

125
Total
homens
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A respeito da taxa de rotatividade,
um indicador que proporciona dados
relevantes sobre o nível de satisfação dos trabalhadores e sobre a
capacidade da empresa para atrair
e reter pessoas qualificadas, a FBLC
apresenta uma taxa muito reduzida,
tanto em termos gerais, como por
faixas etárias e/ou por género.
A equipa de direção da Fundação
está formada por diretores corporativos, diretores de área, diretores de
departamento e diretores de centro.
Está composta por 20 mulheres
(47,6%) e 22 homens (52,3%).
É um percentual muito superior
ao dado nacional, estimado em 20%
de mulheres em cargos diretivos
funcionais, de acordo com o estudo
do grupo Isostés (2012).
A Convenção coletiva do pessoal
(CCP) define e especifica os diferentes grupos e níveis profissionais
dos empregados. Também distribui as tarefas que cada nível tem
de desenvolver, como também as
competências, os conhecimentos e
a experiência (perfil profissional) que
são requeridos para o seu exercício.
Especificação do
quadro por categoria
profissional

1

18

GRI 401-1 Número e taxa de contratações e rotatividade média dos
empregados, especificados por idade, sexo e região
2017
Total
Nº total de empregados

Rotatividade

Percentagem de
novos contratos

Novos
contratos

4,04 %

16
8

396

Taxa de rotatividade
Taxa de novas
contratações
Homens

125

6,40 %

Mulheres

271

2,95 %

8

Idade < 30 anos

4

Idade entre 30 e 40 anos

7

Idade entre 41 e 50 anos

4

Idade > 50 anos

1

Espanha

0

0

Fora de Espanha

0

0

GRI 401-3 Índices de reincorporação no trabalho e de retenção depois
da licença de maternidade ou paternidade, especificados por sexo
Quadro de empregados em 31/12/2017
Total

Taxa

Homem

Taxa

Mulher

Taxa

Nº total de empregados

396

(%)

125

(%)

271

(%)

Nº total de empregados com direito à
licença de maternidade/paternidade

12

3%

1

0,8 %

11

4,05 %

Nº de empregados que tiveram
licença de maternidade/paternidade

12

100 %

1

100 %

11

100 %

Nº de empregados reincorporados
depois da licença de maternidade/
paternidade

14

100 %

1

100 %

13

100 %

Nº Nº de empregados reincorporados
depois da licença de maternidade/
paternidade e que continuam nos
seus postos de trabalho durante os
12 meses seguintes à reincorporação

3

100 %

1

100 %

2

100 %

Diretores (nivel D)

2

105

GRI 405-1 Especificação do quadro de trabalhadores por categoria
profissional e sexo, idade, pertença a minorias e outros indicadores
Quadro de empregados em 31/12/2017

Responsáveis
(nível C)

3

3

Nº
total

Homem

Mulher

<30
anos

30-40
anos

41-50
anos

>50
anos

Nº total de empregados

396

125

271

21

95

185

93

229

Diretores (nível D)

18

11

7

0

1

5

12

Responsáveis (nível C)

105

48

57

0

10

51

44

Gestores (nível B)

Gestores (nível B)

229

58

171

4

64

114

47

Apoio à gestão (nível A)

44

8

36

15

17

9

3

44
Apoio à gestão
(nível A)

níveis profissionais. Em 2017, a parte
flexível da remuneração obteve um
aumento substancial de adesões e foi
a opção escolhida por praticamente
50% de todo o quadro de trabalhadores da FBLC. São trabalhadores que
optam pelos serviços de formação,
a creche, os seguros de saúde para
empregados e familiares e os títulos
de transporte.

UM SISTEMA DE
REMUNERAÇÕES
MISTO QUE
INCORPORA A
FLEXIBILIDADE
E OS BENEFÍCIOS
SOCIAIS

O

s empregados da FBLC
dispõem de um sistema
de remuneração que
consta de uma parte fixa
e outra variável sujeita à realização
dos objetivos. O salário final inclui
outros benefícios sociais. A parte fixa
da remuneração é determinada de
acordo com as aptidões profissionais,
as responsabilidades e os graus de
autonomia, e pelas tarefas requeridas
dentro do sistema de grupos e de

Em 2017, o sistema de remuneração
variável continua a avançar, com
base nos Objetivos, e as suas finalidades são:
• Aumentar o grau de objetividade
no pagamento da remuneração
variável; passar de um sistema
de pagamento de bonificações
baseadas na subjetividade para um
sistema de remuneração variável
em função do cumprimento dos
objetivos definidos previamente.
Em 2017, a realização dos objetivos
atingiu uma média de 98,84%.

• Alinhar as pessoas com as prioridades do Plano estratégico. O processo dos objetivos é uma ferramenta
de comunicação e expansão da
estratégia.
• Aferir os resultados e premiar o
esforço e o desenvolvimento excelente de forma diferenciada para
que o processo seja um fator de
motivação para melhorar.
• Sistematizar a entrevista entre os
responsáveis e os colaboradores a
partir dos objetivos, como o ponto-chave na função de liderança e
direção das pessoas.
Os diretores de área têm a responsabilidade de informar os objetivos do
seu departamento e de estipular, com
base numa estimação de mútuo acordo, uma quantidade de bonificações
a cada um dos seus empregados de
acordo com determinados objetivos
anuais.

GRI 405-2 Relação entre o salário-base dos homens com respeito ao das mulheres, especificado por categoria
profissional e por lugares significativos de atividade
Quadro de empregados empregados em 31/12/2017
Número
total

Nº de homens (H)

Nº de mulheres (M)

Relação
salário-base
[SB] (M/H)

Relação
remuneração
[R] (M/H)

Relação entre
[R]/[SB]
Homem Mulher

Nº total de empregados

396

125

271

-

-

-

-

Diretores (nível D)

18

11

7

1

0,71

3,06

2,17

Responsáveis (nível C)

105

48

57

1,01

0,94

1,23

1,14

Gestores (nível B)

229

58

171

0,98

0,98

1,09

1,09
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Departamento de Pessoas. Todos os
requerimentos de formação estão

Seguidamente, determina-se o calen-

Além disso, é necessário destacar

dário e os indicadores de avaliação

que a remuneração mínima (salá-

que, posteriormente, serão validados

rio-padrão inicial) dos empregados da
FBLC, estabelecida no CCP, situa-se
acima do salário mínimo interprofissional anual de 2015 em Espanha.

centralizados neste departamento,

A formação e o desenvolvimento
são os dois eixos essenciais postos
em prática em 2017 através de um
programa de formação para todos
os empregados, elaborado a partir
dos resultados das avaliações das
competências de cada um.

empregado.

pela área dos Recursos Humanos. No
final do ano, há uma valoração sobre
a consecução dos objetivos e determina-se tanto os objetivos, como as
bonificações para o ano seguinte.
O sistema de compensação flexível
oferece a oportunidade de escolher,
voluntariamente, de que forma o empregado quer receber parte do seu
salário. Nesta compensação, estão
incluídos produtos como a formação,
o seguro de saúde para os empregados, o seguro de saúde para os familiares, a creche, o título de transporte
e a compra de computadores.
Por esta razão, na política de remuneração da FBLC não existem diferenças salariais por motivo de género
quando há paridade de nível profissional. O salário-base dos homens e
o das mulheres, nos diferentes grupos/níveis profissionais, é o mesmo.

O itinerário formativo concentra-se
no aprimoramento de oito âmbitos:
eficácia e eficiência, compromisso,
inovação, visão estratégica, influência/liderança e gestão das pessoas,
orientação para o serviço, horizontalidade e comunicação. Por este motivo, é essencial manter o foco na formação contínua dos empregados. Ao
longo de 2017, 89% dos funcionários
receberam algum tipo de formação e
foram investidos 550.000 euros
A coordenação para a formação dos
empregados é responsabilidade do

o qual também determina a quantidade de cursos e os seus conteúdos,
segundo a posição e função de cada
Em termos gerais, o quadro de
trabalhadores apresenta um nível de
formação elevado, em conformidade com as suas funções e tarefas.
Aproximadamente, 75% do grupo
de trabalhadores da FBLC possui um
nível mínimo de formação equivalente aos estudos de licenciatura e/ou
graduação, dos quais 30% também
possui um curso de pós-graduação e
6% o grau de doutoramento.
A FBLC detecta as necessidades dos
seus empregados através de um
sistema de avaliação de aptidões,
onde cada nível de competência
recebe uma contagem de pontos
e, a partir desse dado, decide-se as
melhores medidas para aperfeiçoar

o desenvolvimento profissional. As

tem como objetivo específico ajudar

questionários de avaliação sobre a

medidas, que são de comum acordo,

os participantes a desenvolver uma

formação.

podem ser de âmbito técnico, de

atuação de líder que permita envolver

habilidades/capacidades, idiomas,

e coordenar as pessoas da sua equipa

regulamentos, e também de acom-

de modo a atingir os objetivos pes-

panhamento pessoal (coaching).

soais da maneira mais satisfatória.

As ações de formação e desenvol-

Nas primeiras sessões, define-se a

Liderança de alto impacto, Transfor-

vimento podem ser presenciais ou

FBLC através de reflexões, e deter-

mational Leadership, Equipas de alto

on-line, através da nossa plataforma

mina-se a liderança da organização.

desempenho e Autoconfiança e Min-

de aprendizagem Virtaula.

Depois, trabalha-se com os diferen-

dfulness. Além disso, para facilitar o

tes estilos de liderança ao mesmo

desenvolvimento da liderança, foram

tempo em que utiliza-se a ferramenta

realizadas várias sessões de coaching

DISC de estilos de comportamento

individual num total de 65 horas.

Além disso, os empregados podem
fazer as suas petições através do portal
do empregado. A adequação dessas
petições é validada pelo responsável
correspondente, assim como pelo
departamento de Pessoas. Por outro
lado, em 2017, foi efetivado um programa específico para a equipa de direção
da FBLC sob o nome de “Liderança de

programa foi realizada a partir da

graus a partir do ponto de partida de

dos os mesmos benefícios sociais,

liderança dos participantes.

sem nenhum tipo de distinção com

2019 que faz menção à elaboração de

um dos seus módulos, através de
Nível de formação
do quadro da FBLC

1

75 %

liderança cujo objetivo é oferecer ferramentas e aprimorar as habilidades

Misión

dos seus diretores para poder exercer
o papel de líderes e assumir a função
de direção para o desenvolvimento

O desenvolvimento da liderança

Com formação
equivalente a
uma licenciatura

2

30 %

são os seguintes:

• No âmbito da organização, a identificação e o desenvolvimento do potencial de liderança necessário para
que os diretores da FBLC apliquem
satisfatoriamente o Plano estratégico da organização, e que este
tenha um impacto positivo tanto no
desempenho da organização, como
na sua cultura.

respeito à duração do contrato, nem
ao tipo de jornada.
As principais melhorias sociais, fruto
das sucessivas incorporações no CCP

um programa sobre liderança.

• Individualmente, o aprimoramento
das capacidades de liderança e de
coordenação das pessoas para os
diretores da FBLC

Benefícios sociais
A FBLC oferece a todos os emprega-

“Liderança de alto impacto” em cada

Os objetivos gerais deste programa

mente concentradas nos programas

diretiva e da avaliação prévia de 180

linha 10 do Plano estratégico 2016-

das pessoas.

horas de formação, fundamental-

avaliação das capacidades da equipa

A equipa diretiva avalia o programa

de desenvolvimento diretivo e de

beu um total acumulado de 1.197,50

da equipa diretiva. A elaboração do

alto impacto”, que vem de encontro à

A FBLC conta com um programa

Durante 2017, a equipa diretiva rece-

Possuem
estudos de
pós-graduação

3

6%
Possuem
o grau de
doutoramento

são as seguintes:
• Aumento da flexibilidade horária
(entradas/saídas/ampliação da
jornada intensiva).
• Horas anuais: 1.117 horas.
• Bolsa de horas: ampliação do número de horas trimestral.
• Medidas de corresponsabilidade:
– Licença remunerada de uma semana para a mãe quando partilhe
a licença de maternidade com o
outro membro do casal nas duas
últimas semanas da licença.
– Ampliação do prazo da licença de
paternidade para 5 dias.
• Conexão remota: Uma experiência-piloto que proporciona ferramentas informáticas para trabalhar em
casa destinada a mulheres grávidas
nos dois meses anteriores à data
do parto, e a trabalhadores com a
mobilidade reduzida e aptos para
trabalhar.
• Complemento de 100% do salário
durante o período de incapacidade
temporária e licença de maternidade.
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• Cobertura de seguro do sistema de
saúde.

• Vales de refeição e licença de maternidade/paternidade.

• Auxílio para estudos e idiomas,
adiantamentos, auxílio escolar para
filhos dos 0 aos 3 anos (cheque creche) e dos 4 aos 23 anos, auxílios
familiares.

A única exceção são os auxílios para

• Prémio de reforma, auxílio para nascimento/acolhida ou adoção legal,
gratificações pelos 25 e 35 anos de
antiguidade na organização, seguro
de acidentes profissional coletivo,
provisão de uniformes quando
necessário, auxílio para o uso de
veículo particular.

um nível inferior a C1 são os que

a utilização de um veículo particular,
já que este conceito está vinculado
ao posto de trabalho. Os gestores
da ação territorial e o pessoal com
podem utilizar o veículo particular
para realizar as gestões de trabalho
de forma habitual.
A cobertura das obrigações da organização derivadas dos programas de
benefícios sociais estão indicados na
seguinte tabela:

GRI 201-3. Cobertura das obrigações da organização derivadas do plano
de prestações
2017 (euros)
Contribuições para os planos de pensões

1.203.006,49

Contribuições para os seguros de vida

196.027,81

Contribuições para os seguros de saúde

169.746,92

Todo o quadro de trabalhadores da
FBLC no ativo e com uma antiguidade de 2 anos pode usufruir de
um plano de pensões coletivo, com
contribuições distribuídas entre
a empresa e os trabalhadores. O
capital injetado em 2017 representa 7,5% das bases de contribuição
sobre as quais será determinada a
futura pensão (o salário da pensão)
por parte da Fundação Bancária
“la Caixa”.

de trabalho.
Os programas da FBLC implementam outros auxílios para os empregados na gestão final das suas
carreiras profissionais. Um destes
auxílios é a atribuição de um prémio
de reforma a todo o pessoal da
FBLC, uma parte do qual corresponde à liquidação equivalente a três
mensalidades do salário bruto anual,
e a outra parte à melhoria da flexibilidade na jornada de trabalho quando

Todos os trabalhadores da FBLC no

o trabalhador aproxima-se da idade

ativo usufruem de modo universal

da reforma.

de uma prestação de risco de invalidez, viuvez e orfandade. Esta nova
prestação é automática desde o
momento da incorporação no posto

Por último, a FBLC contrata gratuitamente uma apólice coletiva de serviços de saúde, comercializada pela
organização ADESLAS, para todo o
quadro ativo de trabalhadores da
entidade, e com uma antiguidade
mínima de seis meses.

AVANÇAMOS
PARA TORNAR
COMPATÍVEIS A
VIDA PROFISSIONAL
E FAMILIAR

D

entro do compromisso da
FBLC de alcançar o mais
alto nível possível de conciliação entre a vida profissional e familiar dos trabalhadores,
foram tomadas algumas decisões
importantes em 2017, e espera-se
que tenham uma grande repercussão na organização a longo prazo.
A Fundação possui já uma extensa
trajetória neste sentido, posto que
implementou medidas que superam
os regulamentos e a legislação em
vigor com respeito à conciliação.
A incorporação de uma destas
medidas, a bolsa de horas, resultou
ser uma opção amplamente utilizada
pelos trabalhadores e tornou-se decisiva para a melhoria da flexibilidade
no trabalho. Importante também foi
a implementação de um projeto- piloto de reforma horária, cujo objetivo
consiste em incidir, entre outros, nos
benefícios produtivos, na efetividade
e na saúde derivada dos bons hábitos
a respeito do comportamento das
pessoas quanto ao horário. Este projeto tem como objetivo evidenciar os
seus potenciais benefícios em face
de uma possível reforma legislativa.
Outra das medidas consolidadas em
2017 foi a obtenção do certificado
EFR (empresa familiarmente responsável), já mencionada anteriormente.
Para obter esta distinção pelas boas
práticas em matéria de conciliação, é
preciso que as entidades acreditadas
superem um processo de auditoria
externa e submetam-se a um acompanhamento anual.

Por outro lado, e levando em consideração o conjunto de medidas já
implementado e em vigor sobre o
tema de conciliação, a FBLC adquiriu
o compromisso de avaliar estas medidas com a utilização de indicadores
objetiváveis com o intuito de efetuar
um acompanhamento dos objetivos
dos planos de igualdade e conciliação, tal como o mais recente plano,
vigente entre 2016 e 2019.
Entre as medidas aplicadas, fruto
de planos anteriores, destaca-se a
flexibilização da jornada de trabalho
através da bolsa de horas, entre
muitos outros benefícios, como os
seguintes:
• Auxílio escolar (cheque creche).
• Auxílios para o cuidado de familiares
dependentes.

• Adoção da jornada intensiva durante os três meses de verão.
• Complementos dos pagamentos da
Segurança Social de até 100% nos
casos de maternidade.
• Aumento de dois dias na licença de
maternidade.
• Ampliação da licença de paternidade.
• Ampliação do período de lactação.
• Melhoria nos horários durante o
período de 20 meses desde o nascimento de um filho ou uma filha.
• Auxílio escolar para as pessoas que
trabalham na Fundação e têm filhos
ou filhas.
• Auxílios familiares nos casos de
dependência.

• Flexibilidade nos horários de entrada e saída.

• Redução da jornada de trabalho
para as pessoas com filhos portadores de deficiências.

• Disponibilidade de jornada intensiva
às sextas-feiras.

• Licenças para ações de serviço
voluntário.

1
1.203.006,49€
Contribuições
para os planos
de pensões

2

196.027,81€
Contribuições
para os seguros
de vida

3

169.746,92€
Contribuições
para os seguros
de saúde

Por último, e como uma forma de introduzir mais processos de melhoria
contínua sobre a conciliação, a FBLC
prosseguiu com um diálogo aberto
com o quadro de trabalhadores para
conhecer as suas opiniões sobre as
questões mais relevantes e detectar os pontos suscetíveis de serem
aprimorados.
A fórmula utilizada foi a realização
de um inquérito de opinião dirigido a
todos os empregados no ativo e com
mais de seis meses de antiguidade.
O inquérito, confidencial, foi respondido mediante um questionário
on-line que permitia aos trabalhadores emitir as suas opiniões e medir os
seus índices de satisfação em relação
às questões-chave da entidade,
como as condições e organização do
trabalho, a relação com os empregados, os modelos de direção, ou
as medidas sobre a igualdade e a
conciliação. A partir dos resultados
deste inquérito, serão derivados os
planos de ação que aproveitarão as
ações que melhoram ou consolidam
as atuações consideradas ótimas.
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Todos os grupos de interesse,
tanto os influentes, como
aqueles que são afetados
significativamente pela
atividade da Fundação,
são um elemento fundamental
para o desenvolvimento
da organização.

COMPROMISSO COM OS GRUPOS DE INTERESSE

OS GRUPOS DE INTERESSE
DA FUNDAÇÃO BANCÁRIA
"LA CAIXA" (GRI 102-40 E
GRI 102-42)

E

nvolver os diferentes
grupos de interesse nos
processos e na programação das atividades de
cada um dos seus âmbitos de intervenção é um objetivo
essencial para a Fundação Bancária
“la Caixa”. É desta maneira que a entidade evidencia o seu compromisso
social no intuito de contribuir para
o progresso das pessoas e é deste

modo como orienta a gestão da
responsabilidade corporativa.
A medição dos impactos da sua atividade sobre estes grupos de interesse
é a melhor contribuição para a sustentabilidade e para a boa administração da Fundação. Pensando nestes
grupos de interesse, o Plano estratégico aposta numa concentração de
todas as colaborações para possibili-
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tar um desenvolvimento verdadeiramente transformador, envolvendo-se
nos projetos de maior alcance.
Todos os grupos de interesse, tanto
os influentes, como aqueles que são
afetados significativamente pela atividade da Fundação, são um elemento
fundamental para o desenvolvimento
da organização.
A FBLC realizou uma tarefa de identificação e estudo dos seus principais
grupos de interesse, além de fazer
um relevante trabalho de prospecção
interna. Desta maneira, a entidade
demonstra o seu compromisso com
o processo de aprimoramento contínuo na sua relação com estes grupos
de interesse e com os seus próprios
recursos.
No aspecto interno, foram feitas
entrevistas com os membros do Patronato e com os diretores; também
levou-se a cabo um trabalho com 150
profissionais da Fundação para analisar os programas em vigor e verificar

as potencialidades e debilidades
destes programas com o propósito
de conhecer a sua viabilidade no
futuro. Ainda em relação aos grupos
de interesse, foi efetuado um estudo
comparativo a partir das análises de
atividade e de identificação das boas
práticas nas fundações em todo o
mundo, e em âmbitos de atuação
similares aos dos programas da
FBLC. Também foram feitas análises
de prospetiva social e económica, e
contou-se com o aconselhamento de
especialistas internacionais sobre as
fundações, as ONGs, e as entidades
do terceiro sector.
O universo analisado abrange quase
todos os projetos que constituem a
atividade principal da Fundação. Como
resultado, obtiveram-se 10 grandes
linhas prioritárias de ação. A primeira
delas supõe delimitar os âmbitos de
atividade em três: os programas sociais, os programas de investigação e
formação e os programas de divulgação da cultura e do conhecimento (as

linhas e os princípios de atuação estão
indicados nas páginas 4 e 5 deste
relatório integrado).
Os grupos de interesse da FBLC são
os seguintes:
O CaixaBank, o Patronato, o Protetorado das Fundações da Generalitat da
Catalunha, as administrações públicas e o Governo, a comunidade académica, os meios de comunicação, as
múltiplas tipologias dos beneficiários
dos programas e das atividades
que são realizados pela Fundação
Bancária (entre os quais encontramos
as crianças, os jovens, os idosos, as
pessoas portadoras de doenças e, em
particular, os grupos sociais em risco
de exclusão social como os portadores de deficiências, os imigrantes e os
reclusos, além de toda a sociedade
em geral), as organizações sem fins
lucrativos, as entidades e as associações do terceiro sector, os fornecedores de serviços e os empregados da
Fundação, e os clientes da entidade
financeira CaixaBank.

Esquema dos grupos de interesse da Fundação Bancária ”la Caixa” (GRI 102-40)

Empregados

Clientes de
CaixaBank

CaixaBank

Patronat

Gobierno y
administraciones
públicas
(AP)

Fornecedores

ONG
e associações do
terceiro sector

Protetorado
(Generalitat da
Catalunha)

Beneficiários

Meios de
Comunicação

Comunidade
académica

analisar em quais etapas ou atividades existem assuntos relevantes para
a organização. A FBLC definiu a sua
cadeia de valor considerando tanto
a sua atividade, como os diferentes
inputs e outputs que interagem e
afetam a gestão da Fundação.

A CADEIA DE
VALOR DA FBLC
(GRI 102-9)

O

ponto de partida para determinar os assuntos que
podem ser considerados
relevantes para uma organização é desenhar a cadeia de valor.
Desta maneira é possível detectar e

Os recursos-chave necessários
para a Fundação centram-se nos
seus principais grupos de interesse:
os empregados, o Caixabank, os
sócios, o Patronato, os voluntários
e as entidades do terceiro sector, os

fornecedores, os recursos económicos e os recursos naturais, como, por
exemplo, a energia ou a água.
Finalmente, uma vez detectada a
cadeia de valor da Fundação Bancária, identificaram-se os assuntos
relevantes e a área de atividade que
podem afetar a organização. A seguir,
apresenta-se um esquema dos principais assuntos, onde estão também
consideradas as etapas que podem
afetar a FBLC.

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

Nossa missão
Atividades-chave
geram valor
(inclui programas
e projetos)

Recursos-chave
Pessoas:
empregados, voluntários
Patronato
Grupo Criteria
CaixaBank
Sócios, entidades
sociais, administrações,
universidades, museus,
bancos, fundações
Fornecedores
Financiamento:
Rendimento do património
Atividades próprias
Sistema de informação
e processos
Energia, água,
outros materiais

Trabalhamos por um futuro
inclusivo e de progresso
para todo o mundo: pobreza
infantil, emprego, habitação,
pessoas idosas, atenção
integral a pessoas com doenças
avançadas, voluntariado,
interculturalidade, Fundação
da Esperança

Impulsionamos a investigação,
o talento e a inovação:
investigação e colaboração
com centros de investigação,
bolsas de estudo e formação
para a excelência dos futuros
investigadores, inovação para
a sociedade, translação dos
resultados da investigação
Expandimos a vivência
partilhada da cultura e do
conhecimento: promoção da
cultura, centros CaixaForum,
CosmoCaixa, divulgação
científica, apoio à educação,
eduCaixa, reflexão, diálogo
e debate social com o
Observatório Social da
”la Caixa” e Palau Macaya

Compromisso social

Valores

Resultados clave
• Aproveitamento e criação de
novas oportunidades de trabalho
• Criação de um modelo de
promoção e desenvolvimento da
infância em situação de pobreza e
vulnerabilidade
• Entrega de habitações em regime
de aluguel para jovens, pessoas
idosas e famílias
• Inserção laboral dos grupos sociais
em risco de exclusão
• Promoção do envelhecimento
ativo e saudável
• Melhoria da qualidade de vida dos
portadores de doenças avançadas
• Melhoria da convivência
• Ação social direta

• Aproximação da investigação
à sociedade
• Estimulação das vocações
científicas e valorização da
investigação como motor do
progresso social
• Alianças com instituições de
investigação científica
• Recolha de dados de medição
sobre o clima
• Atribuição de bolsas para
formação

• Alianças culturais
• Exposições de arte
• Organização de concertos
• Estímulo ao debate e à reflexão
sobre os principais desafios sociais
• Criação de um portal pedagógico
dirigido aos estudantes,
associações, mães e pais

Responsabilidade

Benefícios para a sociedade

• Luta contra a exclusão social das
pessoas que vivem em situações
de pobreza, com especial atenção
à população infantil
• Integração no trabalho
• Incentivo ao empreendimento
• Promoção do acceso a uma
habitação digna

• Expansão do conhecimento
• Aumento da transferência
de conhecimento, do
desenvolvimento da investigação
e dos avanços tecnológicos
• Incremento da cultura científica da
sociedade e da inovação
• Aumento da excelência
• Intercâmbio do conhecimento
científico
• Melhoria e cuidado do meio
ambiente

• Expansão da cultura e da ciência a
todos os segmentos da sociedade

Confiança

OS GRUPOS DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO BANCÁRIA "LA CAIXA" (GRI 102-40 Y GRI 102-42)
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Aspectos-chave e alcance (GRI 102-47 e GRI 103-1)
Construir uma sociedade melhor e mais justa, dando mais
oportunidades às pessoas que mais necessitam.

Nossa missão
Recursos-chave

Ocupação laboral
Segurança e saúde no trabalho
Compromisso com os grupos de interesse

Atividades-chave
que geram valor
(inclui programas
e projetos)

Resultados-chave

Critérios para a seleção de projetos
Transparência nos programas e projetos

Diversidade e igualdade de oportunidades

Acompanhamento, avaliação e
aprendizagem dos programas e projetos

Igualdade na remuneração entre
homens e mulheres

Integração de género e diversidade
nos programas

Gestão económica

Coordenação com as atividades
e os programas de outros atores

Impactos económicos indiretos
Gestão da cadeia de abastecimento
Bom governo
Gestão ambiental
Imagem da Fundação Bancária ”la Caixa”.
Mais recursos na luta contra a pobreza
infantil e para a ocupação

Compromisso social

Alianças e financiamento de projetos
e programas
Incidência política e campanhas
de sensibilização pública

Benefícios para a sociedade

Benefício social prestado pela Fundação
Bancária ”la Caixa”
Relevância das ações e contribuição
para o progresso da sociedade
Desenvolvimento de soluções duradouras
para suprir as necessidades básicas
Geração das condições de progresso
e geração de novas oportunidades
em condições de igualdade
Resposta aos novos desafios de forma
transversal e universal

Projetos ambientais

Valores

Responsabilidade

Confiança

PRIORIZAÇÃO
(GRI 102-44)

U

ma vez identificados os
assuntos relevantes,
estabeleceu-se a sua
priorização, determinando cada aspecto de acordo com a
realidade da organização, e segundo
a relevância de cada um deles para a
atividade da FBLC. Da mesma forma,

também foram considerados nesse
momento os assuntos relevantes
incluídos no documento da GRI sob
o nome de “Sustainability Topics for
Sector: What stakeholders want to
know”. Este documento estabelece,
por sectores, as questões que podem ser consideradas relevantes.
Os assuntos mais importantes para
os diferentes grupos de interesse
consultados englobam-se dentro da
ação social da FBLC. Neste sentido, a FBLC reorientou o seu Plano

estratégico para dar mais relevância
e disponibilizar mais recursos para a
área da ação social.
Por outro lado, os aspectos prioritários que merecem destaque são
os que ressaltam os impactos da
ação dos programas quanto à sua
contribuição para o progresso social
e reforçam a imagem e o benefício
social da Fundação Bancária, como
também a relevância e a notoriedade
das ações levadas a cabo pela Obra
Social “la Caixa”.

Gráfico de priorização (GRI 102-46, GRI 102-43 e GRI 102-44)
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Os aspectos relevantes identificados, por ordem de importância, foram os seguintes: (GRI 102-47 e GRI 103-1)

Aspectos relevantes
considerados no estudo
de materialidade

Benefício social

Assuntos

Principais projetos de acordo com a estratégia
da FBLC nos diferentes âmbitos: luta contra a
pobreza e exclusão social, geração de postos de
trabalho para pessoas com baixa formação,
programa Incorpora, ação social, educação,
saúde, ajuda humanitária, inclusão social,
formação e investigação de excelência e
divulgação da ciência

Indicadores GRI Standards e GRI sectoriais

GRI 201-1: Valor económico direto gerado
e distribuído
NGO G4-DMA Afetação de recursos
(antigo NGO7)

Benefício e valor social da Fundação Bancária
”la Caixa”
Relevância das ações e contribuição para
o progresso da sociedade

Apoio, financiamento
e coordenação com
outros atores

Imagem da Obra
Social

Coordenação com as atividades e programas
de outros atores, alianças com outras entidades/
fundações
Apoio económico a outras entidades/fundações

NGO G4-DMA Coordenação (antigo NGO6):
processos que permitam levar em conta a
coordenação com as atividades e os programas
de outros atores

Imagem
Aspectos diferenciais com respeito a outras
instituições

Não foi encontrado um aspecto equivalente

Estrutura, diversidade, remuneração e
transparência do Patronato e dos diferentes
órgãos de governo de acordo com as boas
práticas no governo empresarial
Buen gobierno

Código de valores éticos e planos de formação
e comunicação do código

GRI 405-1: Diversidade nos órgãos do governo
e empregados

Comités de direção existentes
Procedimentos internos para evitar conflitos
de interesses
Políticas de gestão financeira

Dotação orçamental por áreas

Gestión económica
Políticas e mecanismos de controlo financeiro
Auxílios recibidos por governos
Fontes de financiamento e valor da contribuição

GRI 201-1: Valor económico direto gerado
e distribuído
GRI 201-4: Assitência financeira recibida
do governo
NGO8: Fontes de financiamento por categorias
e os cinco doadores mais importantes, assim
como o valor monetário da contribuição
GRI 417-3: Casos de incumprimento
relacionados com comunicações de marketing
NGO G4-DMA Afetação de recursos
(antigo NGO7)

Aspectos relevantes
considerados no estudo
de materialidade

Assuntos

Indicadores GRI Standards e GRI sectoriais

Critérios na seleção
dos projetos

Critérios considerados na seleção de projetos
de acordo com a estratégia da FBLC

Não foi encontrado um aspecto equivalente

Transparência, sistemas de monitorização,
avaliação e aprendizagem dos programas
e projetos
Eficiência e impacto dos programas e projetos

Mudanças implementadas nos programas
e projetos para melhorá-los
Gestão dos projetos
e transparência

Medidas estabelecidas para comunicar as
mudanças nos programas e projetos
Privacidade e segurança dos clientes/
beneficiários

Mecanismos de feedback e queixas

Integração de género
e diversidade nos
programas

Medidas para integrar género e diversidade
na elaboração, implementação, avaliação e ciclo
de aprendizagem dos programas e projetos

GRI 413-1: Operações com a participação da
comunidade local, avaliação do impacto e
programas de desenvolvimento
GRI 418-1: Reclamações fundamentadas em
relação a violações de privacidade e perda de
dados do cliente
NGO G4-DMA Feedback, queixas e ações
(antigo NGO2): Mecanismos para a obtenção de
feedback e queixas em relação aos programas e
suas políticas, e para determinar as decisões que
devem ser tomadas para oferecer respostas
NGO G4-DMA Monitorização, avaliação e
aprendizagem (antigo NGO3): Sistemas para o
acompanhamento, avaliação e aprendizagem
(incluindo sistemas para medir a eficácia e o
impacto do programa), as mudanças resultantes
nos programas e como estas são comunicadas

NGO G4-DMA Género e diversidade (antigo
NGO4): Medidas para integrar a componente
«género e diversidade» na elaboração, execução,
acompanhamento, avaliação e ciclo de
aprendizagem do programa
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Aspectos relevantes
considerados no estudo
de materialidade

Assuntos

Indicadores GRI Standards e GRI sectoriais

Implementação de um sistema para atrair e
reter o talento (políticas de remuneração
e benefícios sociais)

Estabilidade na ocupação laboral (sindicatos,
planos de pensões)

Remuneração
Desenvolvimento
profissional dos
empregados
Formação e desenvolvimento
dos empregados

GRI 201-3: Obrigações do plano de benefícios
definidos e outros planos de pensões
GRI 202-1: Rácio do salário de categoria inicial
standard por sexo com relação ao salário mínimo
local
GRI 401-1: Novas contratações de empregados
e rotatividade do pessoal
GRI 401-2: Benefícios para os empregados a tempo
inteiro que não são oferecidos a empregados a
tempo parcial ou temporários
GRI 401-3: Licença parental
GRI 404-2: Programas para melhorar as aptidões
dos empregados e programas de auxílio à transição
GRI 404-3: Percentagem de empregados que
recebem avaliações periódicas sobre o desempenho

Políticas sobre a diversidade, igualdade
e integração dos empregados

e o desenvolvimento profissionais
GRI 405-1: Diversidade nos órgãos de governo
e empregados

Diálogo com os sindicatos e existência
de uma convenção coletiva
Implementação de um sistema de gestão
de saúde e segurança segundo padrões
internacionais

Saúde e segurança

GRI 403-1: Representação dos trabalhadores nos
comités formais trabalhador-empresa de saúde
e segurança

Aumento da sensibilização e formação
em matéria de saúde e segurança dos
empregados

GRI 403-2: Tipo de acidentes e taxas de frequência
de acidentes, doenças profissionais, dias de trabalho
perdidos, absentismo e número de mortos por
acidente ou doença profissional

Gestão do risco

GRI 403-4: Temas de saúde e segurança tratados
nos acordos formais com os sindicatos

Sistema de registo de dados sobre acidentes,
absentismo e dias de trabalho perdidos dos
empregados

Aspectos relevantes
considerados no estudo
de materialidade

Assuntos

Indicadores GRI Standards e GRI sectoriais

Identificação, avaliação e objetivos da redução
do consumo de energia assim como suas
emissões (a pegada de carbono e/ou emissões
associadas à atividade da organização)

GRI 302-1: Consumo energético dentro
da organização
GRI 302-2: Consumo energético fora
da organização
GRI 302-4: Redução do consumo energético
GRI 305-1: Emissões diretas de gases com efeito
de estufa (âmbito 1)

Mudança climática
e energia

GRI 305-2: Emissões indiretas de gases com
efeito de estufa ao gerar energia
Aumento da eficiência e das energias
renováveis para atenuar os efeitos
da mudança climática

(âmbito 2)
GRI 305-3: Outras emissões indiretas de gases
com efeito de estufa (âmbito 3)
GRI 305-5: Redução das emissões de gases
com efeito de estufa

Identificação, avaliação e objetivos da redução
do consumo de papel e de consumíveis de
impressão
Consumo de água
e recursos

Identificação, avaliação e redução do impacto
que a organização gera sobre os recursos
hídricos
Incentivo à reutilização da água

Incidência política
e campanhas de
sensibilização pública

Processos de formulação, comunicação,
implementação e mudança na defesa de
posicionamentos da organização a respeito
de temas concretos, assim como a realização
de campanhas públicas de sensibilização
Estratégias, atividades e atuações voltadas para
a sensibilização pública

Gestão da cadeia
de abastecimento

Sistemas de gestão de fornecedores para
estender os compromissos laborais, ambientais,
de segurança e saúde, éticos, etc., à cadeia de
abastecimento

GRI 301-1: Materiais utilizados por peso ou
volume GRI 301-2: Materiais reciclados
GRI 303-1: Extração de água através de fonte
GRI 303-2: Fontes de água significativamente
afetadas pela extração de água
GRI 306-1: Descarga de águas em função
da sua qualidade e destino

NGO G4-DMA Sensibilidade pública e promoção
(antigo NGO5): Processos para a formulação,
comunicação, implementação e mudança nos
posicionamentos com incidência política e em
campanhas de sensibilização pública

GRI 204-1: Proporção da despesa dos
fornecedores locais

Medidas para a identificação, avaliação e
acompanhamento de fornecedores

Projetos ambientais

Gestão de resíduos

Tarefas florestais na prevenção de incêndios,
plantação de espécies pelas comunidades,
CosmoCaixa e meio ambiente, participação
no apagão mundial
Atenuação da pegada de carbono da FBLC
Impulso para os projetos de geração de
energias limpas e participação nas iniciativas
ambientais de luta contra a mudança climática
Identificação, avaliação e objetivos da redução
de resíduos
Sistema de gestão de resíduos

Não foi encontrado um aspecto equivalente

GRI 306-2: Resíduos por tipos e método
de eliminação
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As linhas mestras da ação da
Obra Social “la Caixa” continuam
a manter o compromisso da
entidade com a construção
de uma sociedade melhor e
mais justa, oferecendo mais
oportunidades às pessoas mais
vulneráveis.

A PARTE QUALITATIVA DO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE.
ÂMBITOS E PROGRAMAS

GERAÇÃO DE VALOR
E ATIVIDADES DA
FUNDAÇÃO BANCÁRIA
"LA CAIXA"

E

m 2017, a Fundação
Bancária “la Caixa”
continuou a aplicar as
diretrizes e as prioridades estabelecidas pelo
Plano estratégico. As linhas mestras
que traçam o caminho pelo qual
transcorre a ação da Obra Social “la
Caixa” continuam a manter o com-

promisso da entidade com a construção de uma sociedade melhor e mais
justa, oferecendo mais oportunidades às pessoas mais vulneráveis. Estes objetivos conservam a essência
mantida ao longo da trajetória da
organização e sustentam-se sobre os
valores do compromisso social, da
responsabilidade e da confiança.
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A PARTICIPAÇÃO
DOS GRUPOS DE
INTERESSE NAS
DIFERENTES ETAPAS
DO PROJETO
(ELABORAÇÃO,
EXECUÇÃO,
ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO)
(GRI 102-42)

O

s programas da Obra
Social, conscientes da
importância da participação dos seus grupos de
interesse, articulam o envolvimento
destes grupos em cada uma das suas
etapas (elaboração, implementação,
monitorização e avaliação).
É o caso, por exemplo, do CaixaProinfancia e do Incorpora, que este ano
comemoraram os seus respectivos
10 anos de existência com homenagens em vários territórios de Espanha
e, com isto, conseguiram dar visibilidade ao trabalho que a Fundação realiza com as pessoas e as empresas
socialmente responsáveis.
Também é o caso do EduCaixa, que
neste ano estabeleceu novas alianças
com a comunidade educativa, nacional e internacional, para incentivar
uma transformação na educação em
sintonia com as novas necessidades
do século XXI. Paralelamente, o
EduCaixa oferece apoio aos centros

de ensino que queiram avaliar as intervenções educacionais orientadas para
o desenvolvimento das capacidades
dos alunos, e a partilhar as boas práticas com a comunidade educativa.
No seu primeiro aniversário, a Associação de Voluntários da “la Caixa”,
que afirmou-se como uma das
associações mais ativas do território
espanhol, aumentou em 45% o número das atividades de voluntariado
em comparação com 2016, ano em
que foi constituída pela Fundação
Bancária “la Caixa”, pelo Caixabank e
pela Fundação da Esperança.

impulsionados pelo CaixaBank, como
a Semana Social, e com os programas
da Obra Social, como o Incorpora, o
CaixaProinfancia ou o CooperantesCaixa. Por volta de 11.000 pessoas e
mais de 1.500 entidades sociais participaram na Primeira Semana Social
simultânea em Espanha.
Participantes na Primera
Semana Social simultânea
em Espanha

1

11.000
Misión

A Associação apoia os propósitos de
solidariedade dos empregados e dos
reformados do Grupo “la Caixa”, assim
como de amigos, familiares e clientes,
que dedicam o seu tempo livre para
participar nas atividades solidárias
dirigidas principalmente aos grupos
sociais mais vulneráveis ou em risco
de exclusão social. Ao mesmo tempo,
incentiva a presença dos voluntários
ao criar sinergias com os projetos

Pessoas

2

1.500
Entidades
sociales

NGO G4-DMA Relações com os stakeholders (antigo NGO1)
Participação

Beneficiários

Administrações
públicas

Agentes
do terceiro sector

Comunidade
académica

Fornecedores

Participação total

88,57 %

80,00 %

51,43 %

82,86 %

94,29 %

Participação na etapa de elaboração

45,71 %

42,86 %

45,71 %

71,43 %

65,71 %

Participação na etapa de implementação

45,71 %

60,00 %

45,71 %

71,43 %

85,71 %

Participação na etapa de acompanhamento

57,14 %

71,43 %

48,57 %

68,57 %

88,57 %

Participação na etapa de avaliação

80,00 %

60,00 %

48,57 %

68,57 %

88,57 %

NGO G4-DMA Feedback. Mecanismos de feedback (antigo NGO2)
Valor total

Social

Investigação e
formação

Divulgação da cultura
e do conhecimento

Projetos que incorporam algum mecanismo
de feedback

88,57 %

90,48 %

50,00 %

100,00 %

Projetos que incluem mecanismos de feedback:
PEDIDO DE INFORMAÇÕES

80,00 %

76,19 %

50,00 %

100,00%

Projetos que incluem mecanismos de feedback:
OPINAR

85,71 %

85,71 %

50,00 %

100,00 %

Projetos que incluem mecanismos de feedback:
SUGERIR

85,71 %

85,71 %

50,00 %

100,00 %

Projetos que incluem mecanismos de feedback:
QUEIXAR-SE

85,71 %

85,71 %

50,00 %

100,00 %

MECANISMOS
PARA A
OBTENÇÃO
DE FEEDBACK
EM RELAÇÃO
AOS PROGRAMAS
E PROJETOS

M

anter um diálogo
permanente com os
grupos de interesse é
um facto plenamente
integrado nas dinâmicas de trabalho
das diferentes áreas e departamentos.
A partir dos programas e dos projetos,
criam-se mecanismos, em alguns
casos elaborados especificamente
para a ocasião, para que haja um fluxo
contínuo de diálogo que permita à
organização conhecer as opiniões, as
sugestões e as solicitações.
E estas também são as ferramentas
fundamentais nas dinâmicas de
aprimoramento contínuo, já que
constituem uma forma para avaliar
objetivamente o alcance das ações
realizadas.
Em vista disso, o Projeto de Intervenção Comunitária Intercultural realizou
um questionário, cujos resultados
serão publicados em 2018, a partir de
uma amostra de 100.000 pessoas em

24 territórios. O objetivo consiste em
medir de forma científica os resultados das intervenções que foram
levadas a cabo nas mesmas zonas
de atuação desde o início do projeto,
em 2017.
Um outro exemplo é o Programa para
a Atenção Integral a Pessoas com
Doenças Avançadas, formado por 42
equipas de profissionais, e com resultados muito satisfatórios. Os estudos
demonstram que 94% das pessoas
atendidas melhoram a sua qualidade
de vida depois da intervenção da

equipa de atenção psicossocial. Da
mesma forma, 90% dos pacientes
consideram excelente e muito boa a
atenção recebida.

Sistemas de controlo, avaliação
e aprendizagem
A avaliação do impacto dos programas e o aperfeiçoamento dos indicadores que medem a eficiência são
primordiais para a Fundação Bancária
“la Caixa”. O facto de implementar
sistemas de medição e avaliação
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NGO G4-DMA Monitorização, avaliação e aprendizagem (antigo NGO3)
Valor total

Social

Investigação e
formação

Divulgação da cultura e
do conhecimento

Projetos que dispõem de sistemas
de monitorização, avaliação e aprendizagem

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Projetos que dispõem de sistemas
de acompanhamento e controlo

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Projetos que realizaram atuações e/ou
atividades de acompanhamento em 2017

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Projetos que realizaram exercícios de valoração
ou análise dos resultados

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Projetos que introduziram mudanças e melhorias
para 2017

88,24 %

95,24 %

25,00 %

100,00 %

NGO G4-DMA Monitorização, avaliação e aprendizagem (antigo NGO3.1)
Projetos que dispõem de sistemas de acompanhamento e controlo
Indicadores quantitativos
contínuos (registados
ao longo do processo)

Indicadores quantitativos finais
(produzidos no final
do programa)

Sistemas de informação qualitativa
contínuos (registados ao longo
do processo)

Sistemas de informação
qualitativa finais (produzidos
no final do programa)

97,14 %

100,00 %

91,43 %

94,29 %

permanente através do estabelecimento de protocolos de medição dos
impactos das atividades e programas constitui uma parte integrada
e fundamental da ação da Obra
Social. Esta revisão contínua significa
um avanço e uma responsabilidade
para com os grupos de interesse.
Também permite que as áreas e os
programas detectem sistemas para
aprimorar os procedimentos e o
alcance das intervenções, e possibilita a introdução de elementos de
melhoria continuada. Esta atitude
alerta é a melhor maneira de incentivar de forma contínua a capacidade
de inovação.
De acordo com as linhas de ação do
novo Plano estratégico, a medição
do alcance das intervenções tem
como resultado a melhoria da sua
visibilidade e eficácia. É um elemento
essencial para determinar a viabilidade das ações e dos programas da
Obra Social.
O Plano estratégico prevê que os
programas incorporem os mecanismos de avaliação em todas as etapas
do processo. Em cumprimento desta

exigência, 100% dos programas
dispõem de sistemas de acompanhamento e controlo, como também
de mecanismos de monitorização,
avaliação e aprendizagem.
Entre os sistemas de acompanhamento e controlo mais utilizados
pelos projetos e programas da FBLC
estão os de natureza quantitativa.
97,14% dos projetos os utilizam
com uma frequência de registo e/ou
produção de dados contínua, ou seja,
enquanto são executados. Por outro
lado, 100% dos programas dispõem
de sistemas de indicadores quantitativos finais, em outras palavras, que
são medidos na última fase.
No que diz respeito aos sistemas de
informação qualitativa, 91,43% dos
programas contam com indicadores
de frequência contínua durante o
processo de execução das ações e
94,29% do conjunto incorpora os
mecanismos relativos aos sistemas
de recolha de indicadores de informação qualitativa na fase final do
programa.

ACOMPANHAMENTO,
VALORAÇÃO
E ANÁLISE

E

m 2017, 100% dos projetos
e programas desenvolveram
ações de acompanhamento
e realizaram a valoração e
a análise dos resultados. Isto significa
que todos os programas da Obra Social
dispõem de ferramentas de medição e,
por consequência, 88,24% dos programas introduziram mudanças e melhorias
nas intervenções ao longo do ano, fruto
das recomendações resultantes das
avaliações realizadas no ano anterior.
Quanto às modalidades de recolha de
dados para o acompanhamento dos
programas ao longo de 2017, 94,29%
dos projetos dispõem de um registo
continuado de dados de atividade.
74,29% optam por programar visitas
de acompanhamento. A maioria dos
projetos, por volta de 80%, conta com
comissões de acompanhamento; em
79,29% realizam-se auditorias e/ou

consultorias com especialistas externos; em 82,86% são feitos questionários para a valoração em grupos
sociais determinados; e 62,86%
elaboram estudos.

NGO G4-DMA Monitorização, avaliação e aprendizagem (antigo NGO3.5)

As operações de acompanhamento
com menos incidências continuam a
ser a auditoria de processos, utilizada
somente por 45,71%, e a auditoria
de contas, que é aplicada em 34,29%
dos casos. Na etapa de avaliação, os
exercícios de valoração e análise que
foram utilizados pela maioria dos projetos da FBLC são concretizados nas
reuniões de valoração (91,43% dos
projetos) e também em memórias e
relatórios de valoração dos indicadores quantitativos e/ou da informação
qualitativa com o mesmo indicador
(94,29% dos projetos).

NGO G4-DMA Monitorização, avaliação e aprendizagem (antigo NGO3.5)

Os programas e os projetos incorporam cada vez mais, desde as

%

Social

Investigação e formação

Divulgação da cultura e do conhecimento

97 %

100 %

100 %

90 %

Atividade
Social

Investigação e
formação

Divulgação da cultura
e do conhecimento

% dos projetos que permitem
medir a EFICÁCIA

95 %

25 %

80 %

% dos projetos que permitem
medir a EFICIÊNCIA

90 %

25 %

80 %

% dos projetos que permitem
medir o IMPACTO

81 %

75 %

50 %

primeiras fases, diferentes sistemas
de acompanhamento, controlo e
avaliação adaptados às suas especificidades. É o caso do Programa de
Pessoas Idosas.

INTEGRAÇÃO DA
COMPONENTE
DE GÉNERO E
DIVERSIDADE

O

s fatores de género e diversidade são fundamentais
para a Fundação Bancária
“la Caixa”, que procura
integrá-los em todos os seus programas. Os responsáveis pela gestão
e aqueles que decidem em última
instância determinam a inclusão e
o estabelecimento dos critérios de
diversidade e igualdade, segundo as
suas especificidades.
Uma percentagem de 97, 06% dos
programas e projetos inclui a componente de género e diversidade.
As fórmulas mais utilizadas consistem em incorporar o critério de não
discriminação e, em idêntica medida,
o controlo de igualdade de oportunidades para participar no projeto. Uma
percentagem de 42,42% dos programas aplica alguma forma de discriminação positiva para assegurar um
nível de presença e participação dos
grupos sociais acordados, e 48,48%
dos programas abordam especificamente as problemáticas de género.
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De forma específica, 85,28% dos
programas da Obra Social incorporam outros fatores de atenção à
diversidade. Isto é fundamental em
muitos casos para garantir cenários
com igualdade de oportunidades
para os diversos grupos sociais.
De facto, o principal objetivo de
55,88% dos programas é a abordagem das problemáticas derivadas do
fator da diversidade. Como ocorre
com os fatores de género, o critério
mais frequente é o da aplicação do
princípio da não discriminação, com
uma percentagem de 88,24%. Uma
percentagem de 75,76% dos programas aplica medidas de controlo para
garantir a igualdade de oportunidades
na participação do projeto, e 45,45%
asseguram esta participação com
medidas de discriminação positiva.
O Observatório Social da “la Caixa”,
por exemplo, aborda, no tratamento
dos seus conteúdos de debate e reflexão, os impactos sociais nos âmbitos
sobre os quais os programas da Obra
Social atuam, e entre eles está incluída a questão de género e diversidade.

Um dos os principais fatores de
atenção à diversidade que contribuem para assegurar cenários com
igualdade de oportunidades para
todos é a consideração pelas pessoas
com deficiências físicas ou intelectuais e com transtornos mentais que
devem estar presentes, por exemplo,
nos programas como o Incorpora,
o Voluntariado, o Pessoas Idosas, o
CaixaEscena e o Art for Change.
A idade é também um dos critérios
de diversidade nos programas que
atendem aos jovens, às pessoas
maiores de 45 anos e de 65 anos, e
que estão refletidos nos programas
de inserção no trabalho, pessoas
idosas e habitação social.
Um outro critério de diversidade
que deve ser considerado é o da
procedência. O fator da imigração
está presente nos programas como
o Incorpora, o Reincorpora, ou o Intervenção Comunitária Intercultural,
o qual, além disso, dá atenção aos
grupos sociais autóctones.

COORDENAÇÃO
COM AS ATIVIDADES
E OS PROGRAMAS
DE OUTROS
ATORES

O

Plano estratégico considera que as alianças são um
instrumento estratégico
relevante para obter o
grau de excelência que os programas
da Obra Social querem alcançar. Os
acordos de colaboração estabelecem-se em todos os âmbitos e de
modo transversal nos projetos e nos
programas, e dentro dos três âmbitos de ação: o social, o da investigação e educação e o da divulgação da
cultura e do conhecimento.
As alianças mais relevantes e conhecidas são as que foram forjadas
com as grandes instituições culturais
como o Museu del Prado, o Louvre e
o Museu Britânico no âmbito da di-

1

NGO G4-DMA Género e diversidade (antigo NGO4)
Divulgação
da cultura e do
conhecimento

%

Social

Investigação
e formação

Projetos que incorporam a componente de género e/ou diversidade

97,06

95,00

100,00

100,00

Projetos que abordam
a componente de GÉNERO

72,73

68,42

100,00

70,00

Projetos que incorporam OUTROS
FATORES de DIVERSIDADE

85,29

100,00

25,00

80,00

97,06 %
Dos programas e projetos
incorporam a componente
de género e/ou diversidade

2

Dos programas abordam
alguma forma de discriminação positiva para
assegurar um bom nível
de presença e participação

NGO G4-DMA Género e diversidade (antigo NGO4)
Componente
de género

Outros fatores
de diversidade

Projetos que aplicam o princípio da não discriminação

96,97

88,24

Projetos que aplicam o princípio da não discriminação e
o controlo de igualdade de oportunidades

96,97

75,76

Projetos que aplicam uma política de discriminação
positiva

42,42

45,45

Projetos que abordam de forma direta as problemáticas
de género

48,48

55,88

72,73 %

3

85,29 %
Dos programas
incorporam outros
fatores de diversidade

NGO G4-DMA Coordenação (antigo NGO6)
Valor
total

Social

Investigação e
formação

Divulgação da
cultura e do
conhecimento

Total de projetos que mantêm
vinculações internas ou
externas

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

Projetos que são coordenados
com outros projectos da FBLC

82,86 %

76,19 %

75,00 %

100,00 %

Projetos que participam em
iniciativas externas

94,29 %

95,24 %

100,00 %

90,00 %

vulgação do conhecimento. No campo da pesquisa, estabeleceram-se
alianças com as grandes instituições
que promovem a investigação como
a ISGlobal, os organismos de incentivo à investigação mais importantes
do país, como o CSIC e a FECYT, e os
principais centros pioneiros no impulso da investigação. Também são
mantidos acordos com instituições
como as fundações Bill&Melinda Gates e alianças com organismos como
o GAVI The Vaccine Alliance.
Juntamente com estas alianças de
grande relevância, os programas desenvolvem continuamente acordos
de colaboração e coordenam-se com
as outras áreas da Fundação. Estas
colaborações de caráter transversal

são fundamentais, por exemplo, para
estabelecer eixos temáticos como
no caso do Observatório Social da
“la Caixa”, que deve escolher sobre
quais âmbitos irá desenvolver as suas
reflexões e as suas análises.
O Programa de Atenção Integral
aos Doentes em Estado Avançado
também gerou uma rede de colaborações e acordos com os centros de
saúde para conseguir ampliar a atenção para as pessoas com doenças
avançadas. A tendência é atender de
forma especial as pessoas que possuam maior complexidade e risco de
vulnerabilidade. O programa colabora
também com as organizações sociais
e promove o voluntariado através da
participação.

POSICIONAMENTO
E COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL
PÚBLICA

O

utra prioridade do Plano
estratégico da Fundação
Bancária “la Caixa” é fomentar o reconhecimento
público da entidade e do grupo. O
fator da notoriedade indica a qualidade das atividades da Fundação e
contribui para incrementar e consolidar a reputação do grupo.
Neste sentido, a Obra Social é a herdeira de uma trajetória consolidada
durante décadas e, por esta razão,
87,3% dos cidadãos espanhóis afirmam conhecê-la. Isto faz com que
a Fundação Bancária “la Caixa”
esteja situada na quarta posição no
índice de notoriedade entre todas as
fundações e obras sociais do país.
As três primeiras posições pertencem à Cruz Vermelha, com 91,6%,
à Cáritas, com 88,5% e à Unicef com
88,4%. Em relação com as demais
fundações bancárias ou empresariais, a Obra Social “la Caixa” ocupa
a primeira posição.
No que diz respeito à notoriedade
nos âmbitos de atuação da Obra
Social, os programas mais conhecidos são os de divulgação da cultura
e do conhecimento e os programas
sociais, com um índice global de
57% e de 56,7%, respectivamente.
Depois deles, encontram-se os programas de investigação e formação,
com um índice de 46,8%. O grau
de conhecimento dos programas é,
pois, bastante elevado e significativo, e pode ser comprovado de uma
maneira mais gráfica na percentagem estimada de 2017 que indica
que 9,5% da população espanhola
participou em alguma das atividades
da Obra Social.
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As diversas campanhas de divulgação e marketing são em grande
parte as responsáveis pela construção da notoriedade e da reputação
da Fundação Bancária “la Caixa”.
Os impactos registados nas informações publicadas na imprensa, no
rádio e na televisão, como também
nos meios digitais, e o seu valor publicitário equivalente, continuam a
ter na imprensa escrita o seu principal canal de difusão. As informações
dos programas da área social são
as que geram um maior interesse;
seguidamente, encontram-se os
âmbitos da cultura, da investigação,
da ciência e do meio ambiente.
A soma das publicações e emissões

das atividades da Fundação Bancária nos meios de comunicação
superou os 74.750 impactos, que
correspondem a um valor publicitário equivalente a mais de 294
milhões de euros.
No processo de construção e consolidação permanente da reputação
da entidade, a presença digital é
cada vez mais relevante. Em 2017,
esta construção obteve um grande
avanço. Durante este ano, foram
feitas mais de 829.000 menções
à Obra Social ( foram 500.000 em
2016) e consolidou-se uma comunidade de 1,08 milhões de seguidores
nos canais do Twitter e do Facebook

em dezembro de 2017, um aumento
de 28,42% comparado ao de 2016,
quando foram computados 841.000
seguidores.
Para conseguir a implicação desta
comunidade, tiveram um papel
importante as estratégias de comunicação que explicam as ações
da entidade de forma visual, que
propiciam o envolvimento dos utilizadores que têm a possibilidade de
ter voz e participação nas diferentes
causas de alcance social, e que
comunicam as ações dos programas
com um discurso emocional que,
com frequência, oferece protagonismo aos usuários e beneficiários.

Principais indicadores

2017
Cresce

NÚMERO
DE IMPACTOS

33,1 %
o número de impactos

+ 18.606
impactos

74.750
impactos

2016

56.144

impactos

Cresce

VALOR
DOS IMPACTOS

26,5 %
o valor económico

2017

+ 61,8
milhões
euros

294,7

milhões €

2016

232,9

milhões €
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A Fundação Bancária
“la Caixa” apoia as múltiplas
iniciativas vinculadas à
sensibilização e à divulgação
ambiental, e promove ações
de conservação e preservação
do meio natural.

SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO AMBIENTAL

MINIMIZAR O IMPACTO
NO MEIO AMBIENTE

A

Fundação Bancária “la
Caixa” apoia múltiplas
iniciativas vinculadas à
sensibilização e à divulgação ambiental, e promove ações de
conservação e preservação do meio
natural. Durante a sua trajetória neste
sentido, a FBLC também realizou
outras iniciativas orientadas para a
investigação, a observação e a medição dos agentes responsáveis pela
mudança climática.

São programas e ações que têm
sido dirigidos principalmente ao
conjunto da sociedade e com a
intenção de ampliar os valores ambientais. Desta maneira, difunde-se
a necessidade de preservar o ambiente e as paisagens como parte de
um património comum.
Durante a última década, e até 2017,
as ações ambientais promovidas pela
Obra Social permitiram estabelecer
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alianças com as administrações públicas de toda a Espanha. Com estes
acordos, foi realizado um conjunto
de ações com a dupla vertente de incidir na preservação, na manutenção
e na conservação dos espaços naturais e, simultaneamente, oferecer
oportunidades de trabalho a pessoas
em risco de exclusão. Em todos os
seus anos de trajetória, o programa
conseguiu a totalidade de 14.661 inserções no mercado de trabalho para
a materialização de 3.976 projetos
em todo o país.
O Plano estratégico da FBLC estabelece algumas mudanças substanciais
na dinâmica destas ações, fruto da
nova abordagem dos programas, que
prevê uma redução dos mesmos e,
portanto, enfatiza as intervenções
que tenham um maior impacto e
uma real capacidade transformadora.
Uma das decisões consiste em encerrar progressivamente o Programa de
Conservação dos Espaços Naturais e
incorporar duas mudanças de grande
alcance ao projeto. A primeira delas
consiste em diminuir gradualmente os
novos recursos orçamentais destinados às convenções com as diputacions catalãs, que são entidades
públicas que apoiam os concelhos, e
com as secretarias das comunidades
autónomas, ao mesmo tempo em que
os projetos existentes e autorizados
são mantidos até a sua finalização. O
programa transfere-se gradualmente
para as iniciativas de investigação,
entre as quais destacam-se aquelas
relacionadas com o meio ambiente e
com a saúde humana.
Neste âmbito de investigação, foram
estabelecidas várias colaborações
de grande impacto, como o projeto
Medclic, desenvolvido juntamente com o Sistema de Observação
Costeira e de Previsão (SOCIB) das
Ilhas Baleares. O desafio científico
do projeto de investigação e de divulgação “Medclic: el Mediterráneo a
un clic” consiste em entender de que
maneira a circulação oceânica varia,

dia a dia e quilómetro a quilómetro,
com o intuito de melhorar a gestão
costeira e marítima. O projeto de
investigação concentra-se no estudo
da interação entre a atividade de meso-escala e a circulação geral durante
o período de 2009-2013.
As ações e os programas com um
marcante caráter de divulgação ou
que incidem na reflexão sobre as
questões ambientais vão ser mantidos como parte das atuações quanto
à sensibilização que a FBLC realiza nos
seus centros, como, por exemplo, o
ciclo Crescer sem Consumir: experiências da economia circular no Palau
Macaya da Obra Social da “la Caixa”,
um espaço que impulsiona a reflexão,
o diálogo e a transformação social.
No mesmo Palau Macaya, e por
ocasião da primeira apresentação de
projetos selecionados e desenvolvidos neste espaço, foram realizadas as
jornadas de reflexão sobre Dinâmicas
de transição para um mundo mais
sustentável e o ciclo Novas soluções
para um problema velho demais.
Com a mudança climática como
tema, e por ocasião da reabertura do

Planetário de Madrid, que levou-se a
cabo graças à colaboração da Câmara Municipal da cidade e da Fundação Bancária “la Caixa”, criou-se e
produziu-se a exposição interativa
Mudança Climática: compreender
para sobreviver. Esta exposição,
instalada na Sala dos Astrónomos
do planetário madrileno, mostra os
diferentes fatores que influem no
nosso clima, o que dizem os registos
históricos e que ações devem ser
adotadas para minorar o impacto da
mudança climática.
A FBLC também canaliza as questões de sensibilização ambiental
através de ações de divulgação e
educação, como o programa “O mar
a fundo”, uma iniciativa conjunta
com o CSIC e o Instituto de Ciências
do Mar. Ou ainda a produção de outras propostas como as exposições
A energia move-nos. A ciência para
uma energia mais limpa e sustentável, como parte das atividades da
“Cidade Ciência”, as exposições do
CosmoCaixa ou as mostras itinerantes O Ártico quebra-se, O bosque,
muito mais que madeira ou H2Oh!
Os segredos da água na sua cidade.

Os programas
que promovem a
conservação dos
espaços naturais
e ao mesmo tempo
oferecem trabalho

1

14.661
Misión

Inserções
no trabalho

2

3.976
Projetos
em toda
a Espanha

REDUÇÃO DE
71 % NA PEGADA
DE CARBONO

A

Fundação Bancária “la
Caixa” reduziu em 71% as
suas emissões de gases
com efeito de estufa em
comparação com 2011, ano em que
foram iniciadas as aferições da pegada

ADESÃO ÀS
INICIATIVAS
DE CARÁCTER
GLOBAL

A PEGADA
DE CARBONO
DA FBLC

O

utra das ações para a
sensibilização desenvolvidas na Obra Social foi
a adesão, por seis anos
consecutivos, à iniciativa “A hora do
planeta”, sob a égide da ONG World
Wildlife. Esta campanha de mobilização ambiental tinha como lema
em 2017 “O planeta primeiro, que
ninguém te detenha”. A luz dos centros foi apagada durante uma hora na
noite de 25 de março de 2017.

de carbono. Naquele ano, o primeiro
cálculo situava o equivalente de CO2
emitido pela atividade da Fundação
em 9.211,7 toneladas. Grande parte da
redução de emissões nestes últimos
sete anos deve-se à redução do
consumo do âmbito 2, correspondente ao consumo de energia elétrica.
Desde 2013, o consumo elétrico
procede de fontes renováveis, dispõe
de certificados de garantia de origem
comprovativos, e não gera emissões
equivalentes de CO2.

A

Fundação Bancária “la
Caixa” aplica desde 2011
uma estratégia específica
de gestão do carbono
que afere a pegada e os impactos
das emissões geradas pelas suas
atividades e pelos seus centros.
Durante 2017, a pegada de carbono
foi de 2.706,71 toneladas de CO2eq.
Esta é a equivalência , medida em
toneladas de CO2, de gases lançados
para a atmosfera em consequência
da atividade e dos consumos anuais
realizados na FBLC.
Mesmo assim, em 2017 a FBLC
aumentou as suas emissões em
comparação com o ano anterior,
especialmente nos impactos dos
âmbitos 1 e 3, correspondentes ao
consumo de gás natural, a publicações e a consumíveis.
Esta subida de emissões deve-se
ao aprimoramento na aferição dos
consumos, que em 2017 tornou-se
extensiva à toda Fundação.

Quadro de emissões

GRI 305-1

GRI 305-2

GRI 305-3

unidade

2017

2016

2015

Emissões diretas de GEH (âmbito 1)

(t CO2 eq.)

482,26

105,1

38,08

Gás natural

(t CO2 eq.)

329,7

105,1

38,08
0

Emissões indiretas de GEH (âmbito 2)

(t CO2 eq.)

0

0

Eletricidade

(t CO2 eq.)

0

0

0

Emissões indiretas de GEH (âmbito 3)

(t CO2 eq.)

2.224,35

1.775,97

787,61

Viagens corporativas de avião

(t CO2 eq.)

621,31

558,7

470,23

Viagens corporativas de comboio

(t CO2 eq.)

83,1

68,6

82,7

Viagens em automóvel privado

(t CO2 eq.)

53,6

47,5

60,6

Papel

(t CO2 eq.)

19

22,6

22,8

Sacos

(t CO2 eq.)

0,48

1,09

0,23

Publicações

(t CO2 eq.)

1.143,12

1.051,41

121,50

Resíduos

(t CO2 eq.)

3,31

2,19

0,00

Água

(t CO2 eq.)

23,76

20,8

19,06
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COMPENSAÇÃO
DAS EMISSÕES

A

s emissões de carbono
que são inevitáveis podem
ser compensadas com o
financiamento de projetos
de energias e gestão de massas florestais. Segundo alguns parâmetros
internacionais, as toneladas de CO2
emitidas podem converter-se em créditos verdes. Foi assim que a Fundação Bancária “la Caixa” reduziu as suas
emissões de 2017, ao colaborar com
o projeto Clean and Efficient Cooking
and Heating Project na China. O
projeto, que opera nas províncias de
Shanxi, Hubei e Guizhou, reduz os
gases com efeito de estufa através da
venda de diferentes tipos de salamandras mais aperfeiçoadas que utilizam
resíduos agrícolas e que aumentam a
eficiência do consumo de carvão.
Como resultado de colaborações
como esta, a FBLC obteve o certificado e o selo Clean CO2 Certified, que
atesta a neutralidade das emissões
derivadas das suas atividades graças à
participação num projeto de redução
de emissões, verificado em conformidade com os standards mundiais.
Além disso, a FBLC participa no Programa de acordos voluntários para a
redução das emissões de gases com
efeito de estufa (GEE) desde 2016.
Trata-se de uma ferramenta impulsionada pela Oficina Catalana del Canvi
Climàtic para incentivar um compromisso voluntário com a redução das
emissões de GEE, cuja proposta de
redução é maior que a prevista pelas
normas estabelecidas. Através deste
acordo, a FBLC compromete-se com
a realização de uma revisão anual e
a estabelecer ações para reduzir as
suas emissões de GEE.

SISTEMA
DE GESTÃO
AMBIENTAL

A

Fundação Bancária “la
Caixa” dispõe de um sistema de gestão ambiental
nos Serviços Centrais e
em todos os seus centros. Em 2017,
o CosmoCaixa manteve os certificados ambientais EMAS e a ISO 14001.
Os oito edifícios do CaixaForum
e o Palau Macaya conseguiram a
acreditação ISO 14001 de Gestão
Ambiental.
Por efeito deste sistema, a organização identifica os processos necessários para uma gestão ambiental adequada. A Fundação zela pela correta
adequação destes processos às normas e aos regulamentos em vigor.
Por isso realiza um acompanhamento
dos aspectos ambientais derivados
do desenvolvimento da sua atividade

para assegurar que sejam verificáveis, avaliáveis e eficazes. Também
são realizados o acompanhamento,
a aferição e a análise. Finalmente, a
partir dos resultados obtidos, a Fundação propõe e implementa as ações
necessárias para cumprir os objetivos
propostos e para a melhoria contínua
dos procedimentos.
Com estes protocolos, a FBLC pretende desenvolver a sua atividade
de modo a respeitar o ambiente e
assume diferentes compromissos:
• Formar, sensibilizar e envolver
cada trabalhador para ser partícipe
da gestão ambiental, e transmitir
aos fornecedores e às empresas
subcontratadas as suas diretrizes
ambientais.
• Proteger o meio ambiente e prevenir a poluição através da utilização
sustentável dos recursos naturais,
o uso eficiente da água e da energia, e o aumento das práticas de
redução, reutilização e reciclagem
dos resíduos.

GRI 301-11 / GRI 301-2 / GRI 302-1 e GRI 303-1
unidade

2017

2016

2015

Papel

(kg)

9.722,27

11.563,00

11.638,55

Total de papel consumido

(kg)

9.722,27

11.563,00

11.638,55

Papel reciclado do total de papel

(%)

62,29

62,80

62,20

Sacos de papel

(kg)

34,99

68,20

14,35

Publicações - catálogos

(kg)

55.978,05

44.581,00

47.810,00

Publicações - folhetos

(kg)

500.243,41

369.267,17

6,10

Total de materiais reciclados que são utilizados

(kg)

6056,30

7.265,17

7.239,91
90.553,26

Total do consumo de energia dentro da organização

(GJ)

94.878,73

80.962,55

Gás natural (energia não renovável)2

(GJ)

6.379,26

2.032,77

666,74

Eletricidade

(GJ)

88.499,47

78.929,78

89.886,51

Água

(m3)

60.140,50

52.643,00

48.241,46

Total de água consumida (abastecimento municipal)

(m3)

60.140,50

52.643,00

48.241,46

(t CO2 eq.)

23,76

20,8

19,06

Água

Incluem-se os consumos dos centros: Serviços Centrais, CaixaForum (Barcelona, Madrid, Palma, Girona, Lleida, Tarragona, Saragoça e Sevilha),
CosmoCaixa Barcelona, EspaiCaixa Madrid, Múrcia, Girona, centros de recreação e Palau Macaya, salvo indicação em contrário.

1

2

O CosmoCaixa Barcelona e os CaixaForum Barcelona, Madrid, Sevilha e Saragoça são os únicos centros da FBLC com consumo de gás natural.

PRINCIPAIS
CONSUMOS

O

s impactos ambientais mais significativos
gerados pela FBLC por
volume são os derivados
do consumo de papel e dos recursos
energéticos.
Ao longo de 2017, a FBLC adquiriu o
compromisso de implementar medidas para a redução das emissões de
gases com efeito de estufa derivadas
destes dois conceitos: os elementos
consumíveis e as viagens corporativas. Estas medidas são:
•	Insistir em reduzir as viagens corporativas e promover as reuniões
virtuais à distância, dando prioridade sempre que possível às deslocações em transporte público.

• Tender à redução da produção
impressa de folhetos e catálogos
e substitui-la por publicações em
suporte digital. Recomendar a
redução do número de páginas das
publicações e a gramagem do papel
utilizado.
•	Reduzir o consumo de papel e dar
preferência principalmente ao uso
do papel reciclado em detrimento
do papel virgem.
•	Reduzir o consumo do tóner de
impressão e priorizar o uso do tóner
laserjet, em lugar do inkjet, posto
que o primeiro gera menos volume
de emissões que o segundo.
• Evitar as deslocações para assistir
reuniões e incentivar soluções alternativas como as videoconferências.
• Compensar as emissões que não
podem ser evitadas através do
Clean CO2.

Para editar as suas publicações,
comunicações e publicidade, a FBLC
utiliza papel ecológico com a marca
distintiva do FSC (Forest Stewardship
Council) e do PEFC (Programme for
the Endorsement of Forest Certification). Assim também como toda
a madeira que a área de Produção
utiliza nas suas exposições é adquirida através de um fornecedor avaliado
dentro do Programa de reconhecimento de Sistemas de Certificação
Florestal (PEFC).
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ANEXOS
A FUNDAÇÃO BANCÁRIA “LA CAIXA” MOSTRA UMA
VISÃO FIEL E EXAUSTIVA DO CUMPRIMENTO DOS
COMPROMISSOS COM A ORGANIZAÇÃO. A FBLC
REÚNE AQUI OS PRINCÍPIOS, CONGRUENTES COM AS
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E EM CONSONÂNCIA
COM OS GRUPOS DE INTERESSE, DEFININDO-SE
COMO UM RELATÓRIO «EM CONFORMIDADE»
COM A OPÇÃO «ESSENCIAL» DOS GRI STANDARDS
(GLOBAL REPORTING INITIATIVE).

RELATÓRIO ANUAL 2017

SOBRE ESTE
RELATÓRIO.
PRINCÍPIOS
De acordo com as melhores práticas
internacionais em matéria de relatórios anuais, promovidas principalmente pelo International Integrated
Reporting Council (IIRC), a Fundação
Bancária ”la Caixa” publica o seu quinto relatório integrado da Obra Social
”la Caixa” e o quarto como Fundação
Bancária ”la Caixa” (FBLC, a partir de
agora), correspondente ao ano 2017.
Neste sentido, e com o objetivo de
oferecer uma visão mais completa da
realidade da entidade e dos resultados obtidos, este relatório contém
informação legal, económica e financeira, e informações complementares
sobre os aspectos sociais, ambientais
e de governo corporativo.

E

ste relatório foi realizado de
acordo com a metodologia
do standard de referência
internacional: Guia para a
elaboração de relatórios de sustentabilidade, versão GRI Standards
seguindo o documento GRI 101:
Fundamentos no qual é explicada
esta nova versão para a elaboração
de relatórios de sustentabilidade do
GRI (www.globalreporting.org). Da
mesma forma, para o relatório de
informação específica do sector, foi
utilizado o suplemento das entidades
sem fins lucrativos do GRI (GRI NGO
Sector Supplement) da versão G4. As
abordagens de gestão e os indicadores do suplemento sectorial estão
incluídos no índice de conteúdos GRI
(identificados como “específicos do
sector”) e estão referidos segundo a
sua nomenclatura na versão G4.

A finalidade deste relatório é oferecer
informações relevantes que transmitam uma visão precisa, confiável,
transparente e periódica sobre o
modelo de negócio, a estratégia e os
temas-chave para a FBLC pelo seu
impacto económico, ambiental e
social. Para poder determinar estes
temas foram aplicados os princípios
incluídos no documento GRI 101 Fundamentos e os conteúdos genéricos
dos documentos GRI 102 Conteúdos gerais e GRI 103 Abordagem da
gestão.

Princípios para a definição do
conteúdo do relatóri
(GRI 102-46)

O alcance dos dados comunicados
corresponde essencialmente aos
dados das contas anuais da FBLC
em 2017 e referem-se às pessoas e
aos centros de atividade da FBLC. Da
mesma forma, está incluída a informação específica de cada âmbito de
atividade. Este relatório compreende os programas de atividades, a
gestão e a liquidação económica do
orçamento aos quais competem à
Fundação.

PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO DOS
GRUPOS DE INTERESSE

Tanto para a elaboração como
para a análise deste estudo, foram
observados e aplicados outros
guias, manuais e standards sobre os
grupos de interesse (The Stakeholder Engagement Manual, volumes
1 e 2, do The Stakeholder research
associates, UNEP e AccountAbility;
AA1000 Stakeholder Engagement
Standard 2011. Final Exposure Draft
d’AccountAbility) e sobre a elaboração, a formulação, a avaliação e
a monitorização dos programas e
projetos sociais e os seus sistemas
integrados (principalmente da divisão
de desenvolvimento social da organização CEPAL da ONU e do Departamento de Avaliação de MIDEPLAN
2001, Chile).
Por outro lado, de acordo com a
metodologia do GRI Standards, o
relatório da FBLC autodeclara-se
“em conformidade” com a opção
“essencial”.

A definição do conteúdo e a posterior elaboração desta edição do
relatório foram realizados de acordo
com as prioridades estratégicas da
organização e também com a consulta aos diferentes grupos de interesse. Por este motivo, foram seguidos
os princípios contidos no GRI 101:
Fundamentos do GRI Standards.

“A organização deve indicar quais são
os seus grupos de interesse e explicar como respondeu às expectativas
e aos interesses plausíveis destes
grupos”.
“O relatório deve abordar os aspectos que expressem os efeitos económicos, ambientais e sociais significativos da organização ou que possam
influenciar de maneira substancial
nas avaliações e decisões dos grupos
de interesse”.
Em relação ao diálogo com os grupos
de interesse, como pode ser comprovado neste relatório e no estudo de
relevância levado a cabo, a organização mantém o propósito de trabalhar
em prol da melhoria contínua dos
processos de participação com os
grupos de interesse nos próximos
anos, como uma ferramenta para
melhor conhecer e compreender as
suas expectativas e os seus interesses plausíveis e, consequentemente,
otimitzar a sua resposta. No documento GRI 102 Conteúdos gerais (do
GRI 102-1 ao GRI 102-56) encontra-se
contido o processo realizado para a
identificação, priorização, validação e
revisão dos temas-chave que permitiram incluir no relatório os aspectos
de maior impacto e os que exercem
influência nos grupos de interesse
da FBLC.

SOBRE ESTE RELATÓRIO. PRINCÍPIOS
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CONTEXTO DE SUSTENTABILIDADE
“O relatório deve apresentar a atividade da organização no contexto
mais amplo da sustentabilidade”.
Este relatório reúne a atividade
da FBLC no âmbito económico,
ambiental e social. Um dos objetivos
da organização é o compromisso
de gerar valor de forma responsável
com o ambiente e a sociedade; por
este motivo, este documento reúne
os principais desafios relacionados
com o desenvolvimento sustentável
que afetam a organização.
PRINCÍPIO DA EXAUSTIVIDADE
“O relatório deve abordar os aspectos relevantes e os seus limites de
forma que neles possam estar refletidos os seus efeitos económicos,
ambientais e sociais mais significativos, e que permita aos grupos de
interesse poder avaliar a atividade da
organização no período analisado”.
Foram claramente definidos a cobertura e o alcance das informações
reunidas neste relatório, deu-se
prioridade aos factos considerados
relevantes e foram incluídos todos os
acontecimentos significativos ocorridos em 2017, sem omitir informações de utilidade para os grupos de
interesse da organização.
No que diz respeito à cobertura, nele
está contida a totalidade de informação relevante da FBLC.

Princípios para a definição da qualidade do relatório (GRI 102-46)
PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO
“O relatório deve expressar tanto os
aspectos positivos como os negativos da atividade da organização com
o intuito de propiciar uma avaliação
bem fundamentada sobre a atividade
geral equilibrada”.
Com o objetivo de permitir uma
valoração correta por parte dos
grupos de interesse, estão contidos
os aspectos positivos e os negativos,
ao mesmo tempo em que apresenta-se uma imagem sem deturpações
de cada um dos temas reunidos no
documento.
PRINCÍPIO DA COMPARABILIDADE
“A organização deve selecionar,
reunir e divulgar as informações de
modo sistemático. As informações
devem ser apresentadas de forma
que os grupos de interesse possam
analisar a evolução da atividade da
organização em comparação com a
de outras organizações”.
As informações foram reunidas de
modo a permitir que os grupos de
interesse possam interpretar as mudanças experimentadas na organização ao longo do tempo. Na maioria
dos indicadores, incluiu-se a evolução dos dados em relação ao ano
anterior. Nos casos em que isso não
foi possível, este facto foi claramente
indicado.
PRINCÍPIO DA PRECISÃO
“As informações devem ser suficientemente precisas e detalhadas para
que os grupos de interesse possam
avaliar a atividade da organização”.
Estão contidos tabelas, gráficos e
esquemas que ajudam a entender as
informações reunidas no relatório.

PRINCÍPIO DA PONTUALIDADE
“A organização deve apresentar os
seus relatórios seguindo um calendário regular para que os grupos de interesse possam dispor das informações
em determinado momento e tomar
decisões bem fundamentadas”.
A FBLC mantém um formal compromisso de informar anualment os seus
grupos de interesse sobre a atividade
económica, social e ambiental da
empresa.
PRINCÍPIO DA CLAREZA
“A organização deve apresentar as
informações de forma que os grupos
de interesse aos quais o relatório se
destina tenham acesso e possam
compreendê-lo adequadamente”.
Neste relatório tentou-se evitar tecnicismos que possam ser desconhecidos para os seus grupos de interesse.
PRINCÍPIO DA CONFIABILIDADE
“A organização deve reunir, registar,
recopilar, analisar e divulgar as informações e os processos subsequentes para elaborar um relatório, de
forma que possam ser submetidos a
uma avaliação que determine a qualidade e a relevância das informações”.
Todos os dados utilizados para a
elaboração do seguinte relatório
foram recopilados considerando os
diferentes registos realizados pela
FBLC. A FBLC realiza registos e controlos periódicos tanto para os dados
referentes aos seus programas e projetos como para o impacto ambiental
e social que possa vir a produzir. Da
mesma forma, uma vez que este é
um assunto de especial importância
para a FBLC, todos os dados referentes aos recursos humanos e à
segurança e saúde são recopilados,
registados e revisados pelos agentes
responsáveis a fim de garantir a sua
confiabilidade e a sua rastreabilidade.

ÍNDICE DE CONTEÚDO GRI PARA A OPÇÃO ESSENCIAL
DE ACORDO COM O GUIA GRI STANDARDS
Conteúdos Gerais

GRI 102: Conteúdos Gerais

Página

Verificação externa

70. Estrutura Fundação Bancária com o Criteria e o CaixaBank.

Não verificado por alguém
externo

Perfil da organização
GRI 102-1
GRI 102-2

8. Social. Uma das fundações que oferece mais apoio aos grupos sociais
vulneráveis do mundo.
30. Inovação. A entidade privada que mais investe na pesquisa biomédica
na península.

Não verificado por alguém
externo

38. Conhecimento. A divulgação da cultura e da ciência, ao serviço das
pessoas e da sociedade.

GRI 102-3
GRI 102-4

GRI 102-5
GRI 102-6

122. Diretório da Fundação Bancária "la Caixa"

Não verificado por alguém
externo

O âmbito geográfico de atuação da Fundação Bancária "la Caixa" é principalmente dentro do território espanhol, com exceção dos programas
internacionais que operam em diferentes países em todo o mundo.
70. Estrutura Fundação Bancária com o Criteria e o CaixaBank.

Não verificado por alguém
externo

8. Social. Uma das fundações que oferece mais apoio aos grupos sociais
vulneráveis do mundo.
30. Inovação. A entidade privada que mais investe na pesquisa biomédica
na península.

Não verificado por alguém
externo

38. Conhecimento. A divulgação da cultura e da ciência, ao serviço das
pessoas e da sociedade.

GRI 102-7

8. Social. Uma das fundações que oferece mais apoio aos grupos sociais
vulneráveis do mundo.
30. Inovação. A entidade privada que mais investe na pesquisa biomédica
na península.
38. Conhecimento. A divulgação da cultura e da ciência, ao serviço das
pessoas e da sociedade.

Não verificado por alguém
externo

71. Liquidação orçamento de 2017.
71. Orçamento de 2018.
79. Apostamos pela manutenção de uma ocupação estável e de qualidade.

GRI 102-8

78. Incentivamos as boas práticas para continuar a avançar com a
igualdade.
79. Apostamos pela manutenção de uma ocupação estável e de qualidade.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-9

89. A cadeia de valor da FBLC.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-10

4. 365 dias, 80 gestos.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-11

106. Minimizar o impacto ambiental.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-12

26. 20 anos a gerar oportunidades e a cooperar com os grupos sociais
mais vulneráveis em todo o mundo.
102. Coordenação com as atividades e os programas de outros atores.
109. Adesão às iniciativas de carácter global.

Não verificado por alguém
externo
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GRI 102-13

26. 20 anos a gerar oportunidades e a cooperar com os grupos sociais
mais vulneráveis em todo o mundo.
38. Conhecimento. A divulgação da cultura e da ciência, ao serviço das
pessoas e da sociedade.

Não verificado por alguém
externo

102. Coordenação com as atividades e os programas de outros atores.
109. Adesão às iniciativas de carácter global.

Estratégia
GRI 102-14

2. Comprometidos (Carta do presidente).

Não verificado por alguém
externo

4. 365 dias, 80 gestos.
89-90

Não verificado por alguém
externo

6. Patronato Fundação Bancária ”la Caixa”.

Não verificado por alguém
externo

Ética e integridade
GRI 102-16
Governação
GRI 102-18

7. Direção Fundação Bancária ”la Caixa”.

Participação dos grupos de interesse
GRI 102-40

88

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-41

A Fundação Bancária "la Caixa" dispõe de uma Convenção Coletiva
Própria a qual estão sujeitas 100% das pessoas qualificadas como
trabalhadores da FBLC.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-42

86. Compromisso com os grupos de interesse. Grupos de interesse da
Fundação Bancária ”la Caixa”.
98. Participação dos Grupos de Interesse nas diferentes etapas do projeto (elaboração, execução, acompanhamento e avaliação).

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-43

91. Priorização.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-44

91. Priorização.

Não verificado por alguém
externo

Práticas para a elaboração dos relatórios
GRI 102-45

70. Estrutura Fundação Bancária com o Criteria e o CaixaBank.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-46

112. Sobre este relatório. Princípios.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-47

90. Aspectos principais e alcance.
92-95

Não verificado por alguém
externo

Não foram produzidas reexpressões da informação com respeito ao
relatório de sustentabilidade anterior.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-49

112. Sobre este relatório. Princípios.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-50

112. Sobre este relatório. Princípios.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-51

112. Sobre este relatório. Princípios.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-52

A Fundação Bancária "la Caixa" mantém o propósito de publicar um
relatório de sustentabilidade anualmente.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-53

122. Diretório da Fundação Bancária "la Caixa"
www.obrasociallacaixa.org.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-54

112. Sobre este relatório. Princípios.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-55

112

Não verificado por alguém
externo

A totalidade dos conteúdos do presente relatório de sustentabilidade não
foi verificada por alguém externo.

Não verificado por alguém
externo

GRI 102-48

GRI 102-56

Conteúdos específicos
Aspectos relevantes

Informação sobre a abordagem de gestão e os
indicadores (indicam quais conteúdos específicos correspon-

Omissões

Verificação externa

dem a cada aspecto relevante; incluindo o número da página (ou
uma ligação)

Categoria: Economia
Atividade económica

GRI 103-1
71
GRI 201-1: VALOR ECONÓMICO DIRETO GERADO E
DISTRIBUÍDO
A maior parte das atividades da Fundação Bancária
”la Caixa” é realizada em território espanhol e este é,
portanto, o território onde se produz o valor económico
direto gerado e o valor económico distribuído.
71
GRI 201-3: OBRIGAÇÕES DO PLANO DE BENEFÍCIOS
DEFINIDOS E OUTROS PLANOS DE PENSÕES
A Fundação Bancária ”la Caixa” oferece a todos os seus
empregados os mesmos benefícios sociais, sem qualquer
tipo de distinção em função da duração do contrato de
trabalho, nem do tipo de horário realizado. Além disso,
estes benefícios são o resultado das sucessivas melhorias
incorporadas na Convenção Coletiva Própria (CCP).
84-85

Não verificado por
alguém externo

GRI 201-4: ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DO
GOVERNO
A Fundação Bancária ”la Caixa” não recebeu assistências
financeiras significativas de governos em 2017.

Presença no mercado

GRI 103-1
81
GRI 202-1: RÁCIO DO SALÁRIO DA CATEGORIA INICIAL
STANDARD POR SEXO EM COMPARAÇÃO AO SALÁRIO
MÍNIMO LOCAL
A maior parte das atividades da Fundação Bancária ”la
Caixa” é realizada em território espanhol e o salário inicial tanto para homens como para mulheres é o mesmo.
81

Práticas de aquisição

GRI 103-1
A maior parte das atividades, e por conseguinte as
compras, da Fundação Bancária ”la Caixa” é realizada em
território espanhol.
GRI 204-1: PROPORÇÃO DE DESPESA DOS FORNECEDORES LOCAIS
O volume de compras a fornecedores locais não é
significativo.

Não verificado por
alguém externo

Não verificado por
alguém externo

Categoria: Economia. Específicos do sector
Afetação de recursos

G4-DMA: AFETAÇÃO DE RECURSOS (antigo NGO7)
71

Não verificado por
alguém externo

Fontes de financiamento (mobilização de
fundos de forma ética)

NGO8: FONTES DE FINANCIAMENTO POR CATEGORIAS E OS CINCO PRINCIPAIS DOADORES, ASSIM
COMO O VALOR MONETÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO
71

Não verificado por
alguém externo

Categoria: Ambiente
Materials

GRI 103-1
106. Minimizar o impacto ambiental
GRI 301-1: MATERIAIS UTILIZADOS POR PESO OU
VOLUME
111
GRI 301-2: MATERIAIS RECICLADOS
111

Não verificado por
alguém externo
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Energia

GRI 103-1
106. Minimizar o impacto ambiental.
109-110
111
GRI 302-1: CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO DA
ORGANIZAÇÃO
111
GRI 302-2: CONSUMO ENERGÉTICO FORA DA ORGANIZAÇÃO
Os consumos de energia mais relevantes fora da
organização são aqueles associados ao transporte dos
empregados, ao consumo de materiais, à gestão de resíduos e ao consumo de água. Atualmente, trabalha-se
para obter os fatores de conversão adequados para
determinar os consumos de energia correspondentes
a este indicador em unidades de energia. Os dados de
emissões de CO2 causados por estas atividades estão
refletidos no indicador GRI 305-3.

Não estão incluídos os
dados quantitativos para
o indicador GRI 302-4.
Atualmente, a Fundação
Bancária ”la Caixa” está a
trabalhar para quantificar
e publicar estes dados.

Não verificado por
alguém externo

GRI 302-4: REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO
Os dados quantitativos não estão referidos, apenas
e unicamente são descritas as diferentes iniciativas
realizadas para conservar e melhorar a eficiência do
consumo energético.
110-111

Água

GRI 103-1
106. Minimizar o impacto ambiental.
111
GRI 303-1: EXTRAÇÃO DE ÁGUA NA FONTE
111
Não verificado por
alguém externo

GRI 303-2: FONTES DE ÁGUA SIGNIFICATIVAMENTE
AFETADAS PELA EXTRAÇÃO
A água consumida provém da rede de abastecimento
municipal e é despejada na rede pública de esgotos porque pode ser assimilada pelas águas residuais urbanas,
por este motivo não se considera que haja uma possível
afetação das fontes de água.

Emissões

GRI 103-1
106. Minimizar o impacto ambiental.
109-110
111
GRI 305-1: EMISSÕES DIRETAS DE GASES COM EFEITO
DE ESTUFA (ALCANCE 1), GRI 305-2: EMISSÕES INDIRETAS DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA AO GERAR
ENERGIA (ALCANCE 2), GRI 305-3: OUTRAS EMISSÕES
INDIRETAS DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA (ALCANCE 3)
109

Não verificado por
alguém externo

GRI 305-5: REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES COM
EFEITO DE ESTUFA
109

Efluentes e resíduos

GRI 103-1
106. Minimizar o impacto ambiental
111
GRI 306-1: DESCARGA DAS ÁGUAS EM FUNÇÃO DA
SUA QUALIDADE E DESTINO
A descarga total da água é assimilável ao total de água
consumida procedente da rede de abastecimento municipal, que é despejada na rede pública de esgoto porque
são consideradas águas residuais urbanas.
GRI 306-2: RESÍDUOS POR TIPO E MÉTODO DE ELIMINAÇÃO

Não estão incluídos os
dados quantitativos para
o indicador GRI 306-2.
Atualmente, a Fundação
Bancária ”la Caixa” está a
trabalhar para quantificar
e publicar estes dados.

Não verificado por
alguém externo

Cumprimento da
regulamentação

GRI 307-1: INCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E
NORMAS AMBIENTAIS
Durante 2017 a Fundação Bancária ”la Caixa” não recebeu multas ou sanções judiciais relevantes relacionadas
com o cumprimento das normas ambientais.

Não verificado por
alguém externo

Categoria: Atividade social
Subcategoria: Práticas laborais e trabalho digno
Ocupação

GRI 103-1
74. Comprometidos com os trabalhadores da FBLC.
79. Apostamos pela manutenção de uma ocupação
estável e de qualidade.
GRI 401-1: NOVAS CONTRATAÇÕES DE EMPREGADOS E
ROTATIVIDADE DO PESSOAL
79-80
GRI 401-2: BENEFÍCIOS PARA OS EMPREGADOS A
TEMPO INTEIRO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS AOS
EMPREGADOS A TEMPO PARCIAL OU TEMPORÁRIOS
A Fundação Bancária ”la Caixa” oferece a todos os
seus empregados os mesmos benefícios sociais, sem
qualquer tipo de distinção em função da duração do
contrato de trabalho, nem do tipo de horário realizado.
83-84

Não verificado por
alguém externo

GRI 401-3: LICENÇA PARENTAL
80 e 83

Saúde e segurança no
trabalho

GRI 103-1
75. Comprometidos com os trabalhadores da FBLC.
76-77. Melhoramos os instrumentos para garantir a
segurança e a saúde no trabalho.
GRI 403-1: REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
NAS COMISSÕES FORMAIS TRABALHADOR-EMPRESA
DE SAÚDE E SEGURANÇA
76-77. Melhoramos os instrumentos para garantir a
segurança e a saúde no trabalho.
GRI 403-2: TIPOS DE ACIDENTES E TAXAS DE FREQUÊNCIA DOS ACIDENTES, DOENÇAS PROFISSIONAIS,
DIAS PERDIDOS, ABSENTISMO E NÚMERO DE MORTES
POR ACIDENTE LABORAL OU DOENÇA PROFISSIONAL
A Fundação Bancária ”la Caixa”, pelo seu tipo de
atividade, não dispõe de nenhuma doença que possa
ser considerada uma doença profissional provocada
pela situação ou atividade laboral. Em 2017 não houve
nenhuma vítima mortal, como tampouco nos anos
anteriores.
76-77. Melhoramos os instrumentos para garantir a
segurança e a saúde no trabalho.

Não verificado por
alguém externo

GRI 403-4: TEMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA TRATADOS EM ACORDOS FORMAIS COM OS SINDICATOS
76-77. Melhoramos os instrumentos para garantir a
segurança e a saúde no trabalho.

Capacitação e
educação

GRI 103-1
75. Comprometidos com os trabalhadores da FBLC.
81-84. Um sistema de remunerações misto que incorpora a flexibilidade e os benefícios sociais.
GRI 404-2: PROGRAMAS PARA MELHORAR AS APTIDÕES DOS EMPREGADOS E PROGRAMAS DE AUXÍLIO
PARA A TRANSIÇÃO
81-84. Um sistema de remunerações misto que incorpora a flexibilidade e os benefícios sociais.
GRI 404-3: PERCENTAGEM DE EMPREGADOS QUE
RECEBEM AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DE DESEMPENHO
E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
81-84. Um sistema de remunerações misto que incorpora a flexibilidade e os benefícios sociais.

Não verificado por
alguém externo
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Diversidade e igualdade
de oportunidades

GRI 103-1
75. Comprometidos com os trabalhadores da FBLC.
78-79.Incentivamos as boas práticas para continuar a
avançar com a igualdade.
81-84. Um sistema de remunerações misto que incorpora a flexibilidade e os benefícios sociais.
GRI 405-1: DIVERSIDADE NOS ÓRGÃOS DE GOVERNO E
EMPREGADOS
80

Não verificado por
alguém externo

GRI 405-2: RÁCIO DO SALÁRIO BASE E DA REMUNERAÇÃO DAS MULHERES EM RELAÇÃO AOS HOMENS
81

Subcategoria: Sociedade
Comunidades locais

GRI 103-1
A Fundação Bancária ”la Caixa” trabalha com os beneficiários dos seus projetos com a finalidade de realizar
uma avaliação do impacto e os envolve nas diferentes
etapas do projeto. Todos os beneficiários poden ser considerados como grupos sociais vinculados a uma zona
geográfica específica que correspondem à denominação
de comunidades locais. Além disso, há programas que
são exclusivos para comunidades locais cujo foco é dar
respostas às necessidades de determinadas comunidades locais em particular.
98. Participação dos Grupos de Interesse nas diferentes
etapas do projeto (elaboração, execução, acompanhamento e avaliação).

Não verificado por
alguém externo

GRI 413-1: OPERAÇÕES COM A PARTICIPAÇÃO DA
COMUNIDADE LOCAL, AVALIAÇÕES DO IMPACTO E
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO
98. Participação dos Grupos de Interesse nas diferentes
etapas do projeto (elaboração, execução, acompanhamento e avaliação).

Subcategoria: Responsabilidade pelos produtos
Marketing e
etiquetagem

GRI 103-1
A Fundação Bancária ”la Caixa” desenvolve as suas atividades de acordo com as normas existentes em relação
às comunicações de marketing
103. Posição comunicação institucional pública
GRI 417-3: CASOS DE INCUMPRIMENTO RELACIONADOS COM AS COMUNICAÇÕES DE MARKETING
Em 2017 nenhuma norma ou código voluntário foram
incumpridos em relação às comunicações de marketing.

Privacidade do cliente

GRI 103-1
A Fundação Bancária ”la Caixa” desenvolve as suas
relações de acordo com o conjunto de Normas 028 de
recolha e tratamento de dados de caráter pessoal da
Fundação Bancária ”la Caixa” e dentro do âmbito de
atuação descrito por essa norma. Esta norma estabelece as atuações a serem levadas em consideração para
proteger a confidencialidade dos dados pessoais dos beneficiários dos programas e das atividades da Fundação
Bancária ”la Caixa” e também dos fornecedores. No
documento de segurança da Lei orgânica de proteção
de dados e na Norma 023 de segurança informática
e de comunicações estão reunidas as obrigaçõess da
Fundação Bancária ”la Caixa” e dos seus empregados
no que diz respeito à recolha e ao tratamento dos dados
pessoais que garantem a confidencialidade e a integridade destes dados.
GRI 418-1: RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS E RELATIVAS ÀS VIOLAÇÕES DE PRIVACIDADE E PERDA DE
DADOS DO CLIENTE
Em 2017 não foram detectadas reclamações devidamente fundamentadas em relação ao respeito à privacidade
e à fuga de dados pessoais dos clientes.

Não verificado por
alguém externo

Não verificado por
alguém externo

Subcategoria: Responsabilidade pelos produtos. Específicos do sector
Processos de participação (grupos de
interesse)

G4-DMA: PROCESSOS DE PARTICIPAÇÃO DOS GRUPOS
DE INTERESSE ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO, NA
EXECUÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E NA AVALIAÇÃO DA POLÍTICA E AS AÇÕES DO PROGRAMA
(antigo NGO1)
98

Não verificado por
alguém externo

Mecanismos para a
obtenção de feedback

G4-DMA: MECANISMOS PARA A OBTENÇÃO DE FEEDBACK E QUEIXAS EM RELAÇÃO AOS PROGRAMAS E AS
SUAS POLÍTICAS, E PARA DETERMINAR AS AÇÕES QUE
DEVEM SER REALIZADAS COMO RESPOSTA (antigo
NGO2)
99

Não verificado por
alguém externo

Controlo, avaliação e
aprendizagem

G4-DMA: SISTEMAS PARA O ACOMPANHAMENTO,
A AVALIAÇÃO E A APRENDIZAGEM (INCLUÍDOS OS
SISTEMAS DE AFERIÇÃO DA EFICÁCIA E DO IMPACTO
DO PROGRAMA), AS MUDANÇAS RESULTANTES NOS
PROGRAMAS E COMO SE COMUNICAM (antigo NGO3)
100-101

Não verificado por
alguém externo

Integração da componente género e
diversidade

G4-DMA: MEDIDAS PARA INTEGRAR A COMPONENTE
DE GÉNERO E DIVERSIDADE NA ELABORAÇÃO, NA
EXECUÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO, NA AVALIAÇÃO
E O CICLO DE APRENDIZAGEM DO PROGRAMA
(antigo NGO4)
102

Não verificado por
alguém externo

Incidência política e
campanhas de sensibilização pública

G4-DMA: PROCESSOS PARA A FORMULAÇÃO, A COMUNICAÇÃO, A IMPLEMENTAÇÃO E A MUDANÇA NAS
POSIÇÕES DE INCIDÊNCIA POLÍTICA E NAS CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA (antigo NGO5)
103-104

Não verificado por
alguém externo

Coordenação com
outros atores

G4-DMA: PROCESSOS QUE PERMITAM LEVAR EM CONTA E TER COORDENAÇÃO COM AS ATIVIDADES E OS
PROGRAMAS DE OUTROS ATORES (antigo NGO6)
103

Não verificado por
alguém externo

Aspectos relevantes não incluídos no GRI
Imagem da Obra Social
Critérios de seleção
dos projetos

Projetos ambientais

103. Posição comunicação institucional pública.

Não verificado por
alguém externo

8. Social. Uma das fundações que oferece mais apoio
aos grupos sociais vulneráveis do mundo.
30. Inovação. A entidade privada que mais investe na
pesquisa biomédica na península.
38. Conhecimento. A divulgação da cultura e da ciência,
ao serviço das pessoas e da sociedade.
97. Âmbitos e programas

Não verificado por
alguém externo

107-108

Não verificado por
alguém externo
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DIRECTÓRIO
FUNDAÇÃO
BANCÁRIA
"la Caixa"
SERVIÇOS CENTRAIS:
AV. DIAGONAL, 621
08028 BARCELONA

BARCELONA

MADRID

CaixaForum Barcelona

CaixaForum Madrid

Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona
Tel. 93 476 86 00
icaixaforumbcn@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
Tel. 91 330 73 00
infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

CosmoCaixa Barcelona

EspacioCaixa Madrid

Isaac Newton, 26
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.net
CosmoCaixa.com/agenda
Facebook.com/CosmoCaixa

Arapiles, 15
28015 Madrid
Tel. 91 444 54 15
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

Palau Macaya
Paseo de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31

Fundación de la Esperanza
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73

EspaiCaixa Bruc
Bruc, 72-74
08009 Barcelona
Tel. 93 488 01 71

PALMA

CaixaForum Palma
Pl. de Weyler, 3
07001 Palma
Tel. 971 17 85 00
Fax 971 72 21 20
icaixaforumpalma@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
SEVILLA

CaixaForum Sevilla
Camino de los Descubrimientos,
Esquina C/Jerónimo de Aguilar
41092 Sevilla
Tel. 955 657 611 · 955 657 612
caixaforumsev@fundacionlacaixa.org

Diretório da Fundação Bancária ”la Caixa”
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GIRONA

SARAGOÇA

CaixaForum Girona

CaixaForum Zaragoza

Ciutadans, 19
17004 Girona
Tel. 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda

Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Saragoça
Tel. 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.com/agenda
Facebook.com/CaixaForum

EspaiCaixa Girona
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona
Tel. 972 21 54 08

Jardins de Cap Roig
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell
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Fotografias da capa
David Campos 3.3, Gorka Espiau / Work 4 Progress 1.4, Máximo García
3.2,Tino Gil 2.5, Fernando López 2.3, Sonia Royo 3.5, Martin Sonzogni
1.3, 1.5, Alberto Van Stokkum, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.4.
Fotografias
Josep Alcover/Clementina 29, Martí Artalejo 48 sup., Marta Bacardit 14,
15 centr., 15 inf., David Campos 3, 32, 40 inf., 52, 53 inf., 59 sup., Roger
Castellón 24 inf., Coleção de Arte Contemporânea "la Caixa" 52 inf., Elisa Cortés / ACNUR/UNHCR 28, Fernando Díez Varela 59 inf., Anna Elias
41 inf., 42, 43, Área Internacional da Fundação Bancária "la Caixa" 27,
Fundação Bancária "la Caixa" 69, Fundación ProFuturo 26, Ramon Gabriel/Defoto. Serveis d'Imatge 49, Máximo García 16, 22, 36 inf., 38-39,
40 sup., 41 centr., 45, 57, Tino Gil 12, 13, 41 sup., Jaume Gual 46 sup.,
Marc Guillen 20, 30-31, 34, 35, Estudio Javier Jaén 66, Gunnar Knechtel
10, 11 inf., 15 sup., Jordi López 21, Cathy Loughran 50 sup., 54, Cesar
Lucadamo 11 sup., 47 inf., Gemma Miralda 63 dir., Enric Monté 46 inf.,
48 inf., 67, Sara Moral 44 sup., Jordi Nieva 24 sup. esq., Polarizador
Estudio 50 inf., Arnau Puig 53 sup., 55 sup., 58 inf., 60 sup., 63, Mireia
Rodríguez 25, Alfons Rodríguez 33, Ana Rodríguez 58 sup., Jordi Salinas
56 inf., Lluís Salvadó 44 inf., 62 inf., Vicenç San Nicolás 36 sup., Siqui
Sánchez 56 sup., Engin Sengenc / Suna and İnan Kıraç Foundation Pera
Museum 51, Blanca Serrano 24 sup. dir., 24 centr., Ronald Stallard 47
sup., Taller-3 Arquitectura 23 sup., Georgina Ureña 60 inf., 61, 64 esq.,
65, Alberto Van Stokkum 8, 9, 17, 19, 23 inf., 37, 55 inf., 62 sup., 68, Juan
Ventura 18.
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