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Criando
memórias

O

primeiro relatório anual corporativo moderno data
de 1903. Foi publicado pela empresa americana US
Steel, criada em 1901 fruto da fusão de três empresas
da indústria do aço. De próprio punho, apenas três
anos depois, em 1906, Francesc Moragas redigiu o primeiro relatório na história de ”la Caixa”, após fundar
a instituição em 1904. Também nisto foi um pioneiro
e um humanista, que ajudou a modernizar e a tornar
mais transparente a comunicação das entidades com
os respetivos públicos e com o conjunto da sociedade.
Os relatórios anuais são tidos como memórias. As
suas páginas condensam a essência anual de uma
empresa ou instituição. Tal é a sua importância que,
em 1938, a National Association of Manufacturers,
o maior grupo industrial dos Estados Unidos, após
examinar os relatórios anuais de 2.000 empresas, e
os considerar complexos no seu conjunto, lançou um
apelo para os tornar mais acessíveis.
Assim o fez Moragas sempre. Ano após ano, entre
1906 e 1934 –faleceu em 1935–, escreveu à mão os relatórios anuais de ”la Caixa” de forma simples, clara
e compreensível, nada rebuscada. “Factos e números
constituem a essência e o fim”, afirmou. Estes trinta
primeiros relatórios refletem o pensamento de Moragas com a mesma consistência, perseverança e otimismo que caracterizam ”la Caixa”.
Como ele nos ensinou a criar memórias, no ano passado fizemos nova paragem no caminho para relembrar a coincidência de duas efemérides.
Em primeiro lugar, a comemoração do 150º aniversário do nascimento deste homem por trás do espírito
de “la Caixa”: Francesc Moragas (1868-1935), cujos valores fundamentais inspiram, ainda hoje, o nosso quotidiano. Em segundo lugar, o balanço de uma primeira
década empolgante do CaixaProinfancia, o programa
de luta contra a pobreza infantil.
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CARTA DO PRESIDENTE

Moragas pôs as pessoas no centro das atenções. A
chave está no verbo acompanhar, tal como nos ensinou a fazer. Esta é a lógica da CaixaProinfancia, que
trabalha para que crianças em situação de vulnerabilidade contem com as mesmas oportunidades que
as restantes. Se um meio com escassas possibilidades impedia a Tamara de avançar no seu percurso
escolar, um educador, Alberto, ensinou-a a confiar
nela própria, a tal ponto que atualmente possui uma
licenciatura em Educação Infantil e devolve à sociedade o que ”la Caixa” lhe deu, não só a ela, mas também a milhares de crianças nos últimos anos.
“Humaniza”. Foi este o nome que demos ao programa estratégico que este ano iniciámos em Portugal,
o de Atenção a Pessoas com Doenças Avançadas,
no âmbito da incorporação do BPI no Grupo CaixaBank. Reverter para a sociedade os benefícios da
atividade financeira é um dos princípios da nossa
razão de ser.
Também a aposta na investigação. O próprio Moragas abriu dezenas de hospitais e clínicas médicas
numa altura em que existiam muito poucos, na sua
luta contra o mal endémico de então: a tuberculose.
Atualmente, ”la Caixa” já investiu mais de 400 milhões de euros em conhecimento e ciência em Espanha e Portugal e, nos últimos anos, dedicou especial
atenção à luta contra as doenças de grande impacto.
Como se alastra o cancro? É possivel deixar de coçar-se quanto tem comichão? Como detetar a matéria escura? Conhecer é perguntar. Albert Einstein
dizia: “A formulação de um problema é mais importante que a sua solução”. Este ano, “la Caixa” quis
valorizar estas perguntas com visão de futuro e por
isso foram as protagonistas no ato de entrega de 75
ajudas a investigadores de excelência dos nossos
programas e bolsas de investigação.
Irradiar saber. Sim, da mesma maneira que os vasos
sanguíneos propagam vida pelo corpo humano. Assim, a rede de centros da CaixaForum constitui um
modelo singular na divulgação do conhecimento, a
cultura e a ciência, como motores do progresso social. Por seu lado, a EduCaixa olha para o futuro e
vislumbra novos métodos pedagógicos e prepara
as profissões do amanhã.
2018 representou a consolidação do nosso Plano Estratégico 2016-2019. Os seus resultados são fruto
da colaboração de todos: empregados, voluntários,
entidades sociais, escolas e professores, centros de
saúde e investigadores.

Isidro Fainé
Presidente da Fundação
Bancária ”la Caixa”

Criar memórias permite-nos reafirmar o nosso
lema: ‘Mudamos presentes, construimos futuros’.
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PATRONATO DA Fundação BANCÁRIA ”la Caixa”

Presidente
Isidro Fainé Casas
Vice-presidente
Juan José López Burniol

Patronos
Salvador Alemany Mas
César Alierta Izuel
Shlomo Ben-Ami
Luis Carreras del Rincón
Isabel Estapé Tous
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Jaime Lanaspa Gatnau
Carles Llorens Vila
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos-Silva
Javier Solana Madariaga
Secretário (não patrono)
Josep Maria Coronas Guinart
Diretor-geral
Jaume Giró Ribas
Diretora-geral adjunta
Elisa Durán Montolío

Patronato: 31 de dezembro de 2018
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DIREção DA Fundação BANCÁRIA ”la Caixa”
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. la Infanta Doña Cristina
Diretor da Área de Cultura
Ignasi Miró Borràs
Diretor da Área de Ação Comercial e Educativa
Javier Bertolín Pueyo
Diretora da Área de Organização e Sistemas de Informação
Rosa María Cirera Clotet
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 Finanças e Controlo de Gestião
Eva Bermejo Martínez
Diretora da Área de Pobreza e Saúde
Montserrat Buisán Gallardo
Diretora da Área de Gestão Territorial e Centros
Marta Vallejo Rodríguez

* Comité de direção Executivo da Fundação Bancária ”la Caixa”
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RAZÃO DE SER

Missão

Visão

Valores

Construir uma sociedade
mais coesa, equitativa e
melhor, dando oportunidades
às pessoas, em especial
às vulneráveis.

Ser uma referência no âmbito
da ação social; a investigação
biomédica e a saúde, e a
divulgação da cultura, a ciência,
a educação e o conhecimento.

Os valores do nosso fundador,
Francesc Moragas (18681935), continuam a ser a
nossa referência, 150 anos
depois do seu nascimento.
Juntamente com o
otimismo e perseverança,
o compromisso social para
com as pessoas, em especial as
frágeis; a responsabilidade
de atuar com eficácia
resolutiva, e a confianza pela
permanência na excelência.

Desenvolvendo soluções
duradouras, cobrindo as
necessidades básicas, gerando
igualdade de oportunidades,
dando resposta aos desafios da
saúde, fomentando o talento
e a excelência, aproximando
o saber de todos e todas.
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2018 prevê a consolidação das
três prioridades fixadas pelo
Plano Estratégico 2016-2019:

Apresentação do
Plano de Ação
Social da Fundação
Bancária “la Caixa”
em Portugal.

1. EIXO PROGRAMÁTICO

A maximização do impacto e
o alcance da atividade da Fundação Bancária ”la Caixa”, como consequência da excelência dos seus programas.

2. EIXO CORPORATIVO

O reforço da imagem do Grupo ”la Caixa”, que dá forma
a uma das principais entidades filantrópicas do mundo.

3. EIXO ORGANIZATIVO

O retorno social e corporativo
do investimento, como resultado da eficácia, qualidade e talento nos processos de trabalho.

2018 em Portugal

Desenvolvimento
sustentável
A Fundação Bancária ”la
Caixa”, através dos seus
programas, está alinhada com
a Organização das Nações
Unidas e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS) para erradicar a pobreza,
lutar contra a desigualdade e
a injustiça, e a favor da saúde
e do bem-estar de todos.
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No ámbito da entrada do BPI no Grupo CaixaBank, a Fundação Bancária
”la Caixa” iniciou em 2018 a sua implementação progressiva em Portugal com o objetivo de contribuir
para o bem-estar dos portugueses,
especialmente de quem se encontra em situação de vulnerabilidade.
Com mais de um século de trajetória, um dos princípios de atuação da
entidade é levar a sua Fundação aos
lugares onde desenvolve a sua atividade financeira.
O plano diretor para Portugal
em 2018 desenvolveu-se em quatro
vias: a adaptação de programas específicos da Fundação Bancária, as
convocatórias de ajudas a projetos
de entidades sociais, intervenções
locais em colaboração com o BPI e
projetos especialmente concebidos
para dar resposta a desafios específicos do país.
Nas páginas deste relatório dáse conta das diversas ações realizadas ao longo do ano.
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EFEMÉRIDE

Francesc Moragas,
o homem por tras
do espírito

H

No 150º aniversário do nascimento do
fundador da entidade, “la Caixa” invoca
a figura de Francesc Moragas, com uma
série de atos memoráveis.

á 150 anos, no dia 13 de dezembro de 1868, nascia em Barcelona
Francesc Moragas, fundador, em
1904, da Caja de Pensiones para
la Vejez y de Ahorros, ”la Caixa”,
e da Fundação que define a entidade desde a sua criação até aos
nossos dias.
Moragas foi um pioneiro, um humanista e um homem de ação.
Com emp enho e discre ção,
criou em 1904, o primeiro grande projeto de promoção social
do país: a Caixa de Pensões para
a Velhice e Poupança. O objetivo
era estimular a poupança, dig-

Francesc Moragas
i Barret, fundador
de ”la Caixa” e da
Fundação, no final
dos anos vinte, no
seu gabinete

CRONOLOGIA
BREVE

1868

Francesc Moragas nasce em
Barcelona.

1881

Morte do seu pai. A sua mãe
casa em segundas núpcias com
Juan Antonio Sorribas y Zaydín,
excelente mentor.

1894

Obtem o título de advogado
pela Universidade de
Barcelona.

1895

Casa com Clotilde Illa Arquer.
Não têm filhos.
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1902

Greve geral reprimida com
dureza. Urge implementar um
sistema de ajuda e revisão
social. Com a cumplicidade de
sete entidades empresariais
barcelonesas, Moragas
acorda criar uma caixa de
pensões para o futuro dos
trabalhadores.

Relatório anual 2018

nificar a velhice, erradicar a doença e oferecer um futuro melhor às classes trabalhadoras e
aos mais necessitados.

Na primeira pessoa
“O impossível é só um
pouco mais difícil do que as
coisas difíceis”

Con este mesmo desejo, apostou na investigação, cultura e
educação. Os valores que o inspiraram ao longo da sua vida e
as suas obras perduraram no
tempo e são hoje os alicerces
do trabalho da Fundação Bancária ”la Caixa”, uma das principais fundações do mundo.
Nas palavras de Isidro Fainé,
presidente da Fundação Bancária ”la Caixa”: “A figura de Francesc Moragas foi fundamental,
tanto para ”la Caixa” como para o país. Foi um homem de ação,
mas essencialmente um homem
de reflexão, de fortes convicções.
Movia-se sem fazer ruído e com
prudência, mas era arrojado nos
projetos e no saber fazer, uma
vez que as suas ideias se refletiam em factos concretos”.

O ator Oriol Vila, na
leitura do texto que
Josep Pla dedicou
em vida a Moragas

Atos comemorativos
Coincidindo com a efeméride, Isidro Fainé, presidente da Fundação
Bancária ”la Caixa”, abriu em dezembro as comemorações com uma conferência à volta da figura de Moragas.
Como preâmbulo, foi encenada a leitura do texto que Josep Pla escreveu
sobre Moragas, com música de Amadeu Vives, amigo pessoal do fundador
de ”la Caixa”.
Dos atos comemorativos, cabe destacar a inauguração da exposição El hombre detrás del alma, nos

Pioneiro, humanista
e homem de ação,
criou em 1904 um
projeto de promoção
social do país, a
Caixa de Pensões

1904

Nasce a Caixa de Pensões para
a Velhice.

1905

Abre-se o primeiro escritório
de ”la Caixa”.

1909

Inauguração da primeira

sucursal fora de Barcelona, em
Igualada.

1915

Primeira homenagem à velhice,
em Sant Sadurní d’Anoia.

1917

Inaugura-se a sede de Via
Laietana.
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1918

Inicia-se a Fundação
propiamente dita.

1930

Moragas recebe a Gran Cruz
de Beneficencia.

Serviços Centrais da instituição em
Barcelona, sobre o contexto da época e a vida Moragas, decisivos para a modernização do país. A mostra
coincide com a publicação do volume Francesc Moragas. El anhelo altruista e com uma nova biografia de
Moragas a cargo do historiador Francesc Cabana.

1935

Morre aos 66 anos. Milhares de
pessoas choram a sua morte
e o funeral converte-se numa
manifestação de dor em todo
o país.

informe anual 2018

Fundação I pobreza I COOPERAÇÃO

Desde 1904,
junto dos mais
vulneráveis
O espírito de Francesc Moragas, nosso
inspirador e fundador, continua muito
presente em todos nós. Continuamos
a concentrar grande parte dos nossos
esforços no desenvolvimento de
programas sociais focados nos grandes
desafios atuais, como o desemprego,
a luta contra a exclusão ou o acesso
à habitação. Assim, somos uma das
fundações que, em todo o mundo, presta
mais apoio aos mais desfavorecidos.
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EM QUATRO FRENTES

1
Há onze anos a romper o
círculo de pobreza das
crianças e suas familias

2

3

A inclusão sociolaboral,
abordada sob uma
perspetiva nova e
integral
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Há uma década a
acompanhar pessoas
com doenças avançadas

4
Ajudas a Projetos de
Iniciativas Sociais em
toda a Espanha e
Portugal
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Trabalho coordenado e progresso
educativo

caixaproinfancia

Que todos os menores
tenham as mesmas
oportunidades

O programa desenvolve-se através
de mais de 400 entidades sociais que
trabalham conjuntamente na atenção
à infância mais vulnerável e que durante estes 11 anos atenderam a mais
de 300.000 crianças. O trabalho coordenado com os Serviços Sociais, centros educativos e centros de saúde é
fundamental para atender de forma
integral a infância em situação de vulnerabilidade socioeconómica garantindo a sua promoção socioeducativa.
Atualmente, 81% dos jovens da CaixaProinfancia completam a ESO.

A CaixaProinfancia trabalha há mais
de uma década na promoção do
desenvolvimento integral e na inclusão
social da infância em situação de pobreza

A

A CaixaProinfancia trabalha para
que os menores entre 0 e 18 anos
em situação de pobreza ou exclusão social tenham as mesmas
oportunidades que os outros. O
objetivo do programa é romper o
círculo de pobreza, que se transmite de pais a filhos, e promover
novas formas de atenção focadas no desenvolvimento social e
educativo através de um conjunto de ajudas. As entidades colaboradoras trabalham em rede e encarregam-se de dar assistência
às famílias de modo direto, estabelecendo objetivos de melhoria
e fazendo um acompanhamento
e avaliação dos mesmos.

Cruz de Tenerifa e Palmas de Gran
Canaria. No decorrer dos anos, foise alargando a outras cidades do
território espanhol com o intuito
de estar presente em todas as comunidades autónomas em 2019.

No início, faz agora 11 anos, a CaixaProinfancia foi implementada em
11 cidades e áreas metropolitanas
em Espanha: Barcelona, Madrid,
Bilbao, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Sevilla, Valencia, Santa

O programa trabalha
em rede visando a
atenção integral de
crianças de famílias
vulneráveis

Uma mostra representativa em
rapazes e raparigas do programa
CaixaProinfancia revela que 81,1%
concluem o segundo ciclo da escolaridade obrigatória em Espanha e
terminan uma formação, enquanto a taxa bruta de conclusão do
secundário (ESO) é de 77,6% mas
em alunos em situação de vulnerabilidade este número desce para 50%.

OS RECURSOS DA CAIXAPROINFANCIA

1

Apoio educativo
Aula aberta, grupos de
estudo, apoio individual,
terapia da fala e
psicomotricidade, bem
como equipamento
escolar.

2

Educação não formal
e tempo livre
Acampamentos e
atividades de verão e
centros educativos.

3

Apoio educativo familiar
Oficinas educativas
familiares e centro
materno-infantil.
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4

Atenção e terapia
psicossocial
Atenção personalizada
a famílias e oficinas
terapêuticas de grupo.

5

Promoção da saúde
Alimentação e higiene
infantil, óculos e
aparelhos auditivos.

Fundação I pobreza I COOPERAÇÃO

Na primeira pessoa

Encontro do
Setor Terciário
contra a Pobreza
Infantil

Tamara (Bilbao)
Trabalha atualmente na instituição que a ajudou
a crescer e a ser feliz. Proveniente de um meio
com escassas oportunidades, Tamara é licenciada
em Educação Infantil. Alberto, educador da
CaixaProinfancia em Gazteleku, ensinou--a a vencer
o medo e ansiedade que a paralisavam e a confiar
nela mesma.

A CaixaForum Madrid acolheu este
encontro, em que participaram mais
de 70 entidades sem fim lucrativo,
empresas e órgãos da administração
pública para lutar contra a exclusão
social dos menores. Inaugurada pelo Presidente do Governo espanhol,
Pedro Sánchez, tem o apoio do Alto Comissariado para a Luta contra a
Pobreza Infantil.

Alba (Islas Baleares)
A mãe, o irmão e a própria Alba conseguiram superar
todas as adversidades e receberam apoio educativo
e familiar por parte da Cooperativa Jovent e da
CaixaProinfancia. Atualmente, Alba é uma jovem
de cerca de vinte anos e estuda Administração de
Empresas (ADE) na Universidade das Ilhas Baleares.
O seu sonho é ter a sua própria empresa.

Adrián (Madrid)
Com uma deficiência auditiva e apenas com o
apoio da sua mãe, o futuro de Adrián era incerto.
A Fundación Tomillo e a CaixaProinfancia deramlhe um aparelho auditivo e ainda apoio educativo.
Com o tempo, aprendeu a socializar e a querer
estudar. Atualmente frequenta o curso superior
de Biologia.

O talento das
CiberCaixa

Um grupo de
jovens durante a
comemoração do
décimo aniversário
da CaixaProinfancia,
em Tenerifa.

BENEFICIÁRIOS
(2016-2018)

As CiberCaixa escolares são espaços
acordados com as câmaras municipais para apoio educativo às crianças
em horário extraescolar. Situam-se
em zonas de elevado risco de exclusão social. O Programa Tienes Talento
potencia as capacidades das crianças mediante uma intervenção socioeducativa inovadora.

DISTRIBUIÇÃO DE CRIANÇAS
SEGUNDO PREDOMINÂNCIA

PREDOMINÂNCIA
MÉDIA

23,58 %
Crianças
novas

Crianças
Pais

2016

2017

2018

62.458

62.254

62.343

7.346

7.101

7.352

76,42 %
Crianças
predominantes
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3,9
Anos
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EMPREGO

O melhor trabalho
do mundo: ajudar a
encontrar trabalho
A Fundação ”la Caixa” potencia as capacidades
dos grupos desfavorecidos, em risco ou em
situação de exclusão através da mediação
laboral do programa Incorpora.

V

alorizar as potencialidades de cada
um. ‘Sumamos Talentos’ é a jornada de reflexão e aprendizagem que
juntou na CosmoCaixa mais de 300
profissionais de toda a Espanha.
Através de diversas conferências
e oficinas foi possível a partilha de
experiências e intercâmbio de conhecimentos com um fim: acompanhar as pessoas em situação de
vulnerabilidade na descoberta e
valorização do próprio talento.
O programa Reincorpora destina-se a pessoas em fase final de cumprimento de pena em 100 estabelecimentos prisionais de Espanha.
É-lhes oferecida a oportunidade de

Uma benefeciária do
programa Incorpora,
que promove a
inserção laboral de
pessoas em risco de
exclusão social, em
Meliana (Valencia).

INTEGRAÇÃO LABORAL

ENTIDADES
SOCIAIS
colaboradoras

496

CONTRATOS TOTAIS

INSERÇÕES
38.106

(2006-2018)

223.839
inserções no mercado laboral
desde o início do programa.

33.647
28.920

2016
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2017

2018

Fundação I pobreza I COOPERAÇÃO

‘Somamos Talentos’
reúne na CosmoCaixa
300 profissionais de
toda a Espanha

Um beneficiário
do programa
Incorpora em
estágio profissional
num restaurante na
cidade de Granada.

lutar por um futuro diferente mediante a realização de percursos
personalizados de integração socio-laboral. Esta iniciativa da Fundação ”la Caixa”, em colaboração
com o Ministério do Interior e o Departamento de Justiça do Governo Autónomo da Catalunha, conta com uma peça fundamental: os
técnicos das instituições sociais
colaboradoras.
O programa começou a ser implementado nos estabelecimentos
prisionais, o que permitirá aumentar o número de participantes e melhorar os resultados. Em 2018, iniciaram o percurso 1.668 reclusos.
A CaixaForum Barcelona acolheu
em novembro as jornadas ‘Reinserção, uma tarefa conjunta’, onde
se evidenciou a necessidade de um
compromisso maior da sociedade
na integração social e laboral das
pessoas que estiveram num estabelecimento prisional.
O programa Autoempleo Incorpora destina-se a pessoas em risco de
exclusão social com ideias para um
novo negócio. O programa estabelece percursos personalizados que
ajudam e guiam estes empreendedores, acompanhando-os durante
todo o processo até à consolidação
do negócio.

Ajudas no quadro
europeu
A Fundação Bancária ”la Caixa” lançou a segunda convocatória de
Emprego Jovem, co-financiada juntamente com o Fundo Social Europeu
para ajudar jovens desempregados
a aceder ao mercado do trabalho. O
programa oferece apoios na contratação de até 9.600 euros para contratos sem termo e 4.200 para contratos
temporários. Estas ajudas destinamse a empresas e entidades que contratem jovens desempregados dos
16 aos 29 anos e que estejam inscritos no Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Na primeira edição de
Emprego Jovem, ”la Caixa” financiou
1.079 contratos, dos quais 65,2% foram sem termo.
Adicionalmente, durante o ano de
2018 desenvolveu-se o segundo ano
do programa Mais Emprego da ”la
Caixa”, também co-financiado pelo
Fundo Social Europeu.

EMPRESAS

autoempleo INCORPORA

contratantes (2006-2018)

55.093
9.514

2016

11.453

12.043

2017
2018

2017

A Incorpora iniciou o seu percurso em Portugal em janeiro através
do lançamento de uma convocatória aberta a instituições sociais especializadas na inserção laboral de
pessoas em situação de vulnerabilidade. Após o processo de seleção,
assinaram-se acordos com 33 entidades: 14 de Lisboa, 9 do Porto, 5 de
Coimbra e 5 de Setúbal. Além disso,
foi assinado um acordo de colaboração com o Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP), organismo público responsável pela execução de políticas de emprego.
Nesta primera fase, formaram-se
os técnicos das entidades sociais e
criaram-se dinâmicas para promover o trabalho em rede entre todas as
entidades participantes. Como resultado destas ações foram inseridas cerca de 200 pessoas.
O programa também está em desenvolvimento em Marrocos, na Polónia, Hungria e na Tunísia.

reINCORPORA

PERCUSOS INICIADOS

Microempresas
2016

Incorpora
Portugal

(2011-2018)
761
1.061
1.323

2018
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DOENÇAS AVANÇADAS

res. O programa também está a
decorrer em Hong Kong e México.

Que a vida seja
vida até ao último
instante
O Programa para a Atenção Integral de
Pessoas com Doenças Avançadas deu
assistência a mais de 350.000 pacientes
e familiares desde o seu início.

P

Familiar de uma
pessoa com
doença avançada
recebe o apoio de
profissionais do
EAPS do Hospital
Residència Sant
Camil (Sant Pere de
Ribas).

Além disso, foram inaugurados
5 EspacioCaixa em recintos hospitalares, decorados de um modo familiar para acolher com carinho as pessoas em momentos
tão especiais. O projeto Final de
Vida e Solidão acompanha os que
estão sozinhos e se encontram na
fase final da vida. Por seu turno,
a Escola de Cuidadores proporciona competências e instrumentos que permitem diminuir a carga emocional e física que cuidar
de outra pessoa obrigatoriamente implica.

orque a vida é vida até ao último
instante, a Fundação Bancária
”la Caixa” iniciou em 2008 o Programa para a Atenção Integral
de Pessoas com Doenças Avançadas. Atualmente conta com o
apoio da comunidade científica
internacional, bem como da sociedade em geral.
Nesta década, a Fundação Bancária ”la Caixa” formou 42 equipas de assistência psicossocial
que atuam nas 17 comunidades
autónomas espanholas e Portugal e são compostas por mais de
200 profissionais e mais de 1.000
voluntários. A rede abrange 133
equipas de apoio domiciliário e
138 hospitais. Desde a sua formação foram assistidas mais de
350.000 pessoas com doenças
avançadas e respetivos familia-

DOENÇAS AVANÇADAS

Equipas

52

proporcionam
apoio a pacientes
e familiares.

HOSPITAIS

138

BALANÇO 2008-2018

TOTAL DE PACIENTES

familiares

pessoas com doenças
avançadas receberam cuidados
graças ao programa.

parentes receberam apoio
psicológico desde o início do
programa.

154.172
- 16 -
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O Programa
chega a Portugal
Durante o ano de 2018 teve início em
Portugal a programa Humaniza cujo
objetivo é impulsionar diferentes iniciativas para reforçar a atenção integral às
pessoas em situação de doença avançada e seus familiares. Em colaboração
com o Ministério da Saúde e as Secretarias Regionais da Saúde dos Açores e
da Madeira, será desenvolvido um conjunto de ações centradas nos âmbitos
psicossocial e espiritual que incluem
atividades de assistência, formação e
investigação em cuidados paliativos, fomentando o conhecimento e envolvimento da sociedade civil.
No quadro da Humaniza, implementou-se o Programa para a Atenção Integral a Pessoas com Doenças Avançadas
que complementa os cuidados de saúde proporcionados pelas equipas de
paliativos com um acompanhamento especializado emocional, social e espiritual durante o processo de doença e
luto, incluindo também o apoio a profissionais de saúde e a atuação de voluntários. Em 2018 foram selecionadas por
concurso público dez entidades para
criar Equipas de Atenção Psicossocial
(EAPS) em diferentes regiões do país.
Durante o ano passado, foi dada assistência a 219 pacientes e 264 familiares.
Além disso, foi criada a Convocatória de Apoio a Movimentos Associativos
dirigida a entidades sem fins lucrativos
com experiência reconhecida no âmbito das doenças avançadas, de modo a impulsionar projetos inovadores de
sensibilização e promoção de apoio psicossocial e espiritual neste âmbito.
Por último, foi assinado um acordo
de colaboração com a Ordem dos Médicos para a criação de 10 bolsas de
especialização médica em cuidados
paliativos.

Primeiras
jornadas de
profissionais da
EAPS de Portugal.

Na primeira pessoa
José María Martín Muñoz

Emilio González

“Cada paciente é um universo.
É preciso saber colocar-se na
sua pele. “De que suspeita, o
que quer saber e até onde quer
chegar”

“Humanizar a assistência é
deixar a bata no gabinete e ir
ver o paciente e a família tal
como somos: pessoas”

Psicólogo

Médico

juan
Marta López y Maite Rubio
Assistentes sociais

“Quando não podes dar-lhes
dias à vida, dá-lhes vida aos
dias”
Manuel
Familiar

Voluntário

“Ser voluntário consiste em
estar e sentir, mais do que
fazer. Acompanhar a pessoa
para que encontre dentro de
si resposta às suas próprias
perguntas”

“Sabemos que partiu feliz. À
equipa de apoio psicossocial
que cuidou do meu irmão, fica
a nossa eterna gratidão”

EVOLUÇÃO DE PACIENTES/
FAMILIARES (2016-2018)

31.197

29.555

28.922
24.094

25.726

20.691

pacientes
familiares
2016
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INTERCULTURALIDADE

Convivência entre
cidadãos e coesão
social
A Fundação ”la Caixa” promove
a gestão participativa da
diversidade cultural através
do Programa de Intervenção
Comunitária Intercultural.

O

Programa de Intervenção Comunitária Intercultural (ICI), iniciado em 2010, enquadra-se num
longo percurso de trabalho da
Fundação ”la Caixa” em relação
ao fenómeno migratório, coesão social e diversidade cultural.
Mediante um processo de intervenção social, promove a gestão
participativa da diversidade cultural. Em colaboração com os
principais agentes sociais, articula estratégias de participação
social e convivência intercultural, principalmente nas famílias,
infância e juventude. No conjunto dos territórios de intervenção,
foi possível envolver ativamente 64,9% dos principais agentes
institucionais, cidadãos e técnicos profissionais nas múltiplas
atividades e espaços de coordenação e organização comunitária criados. A educação e saúde,

pela sua importância crucial no
bem-estar da população, constituiram dois âmbitos ideais para
favorecer a confluência de interesses e de iniciativas conjuntas.
77,2% dos Centros Educativos e
80% dos Centros de Saúde participam ativamente nas diferentes iniciativas promovidas pelo
Projeto, contribuindo fortemente para o processo global de fortalecimento comunitário.
No conjunto dos territórios de
intervenção participaram 67,7%
das AMPAS, 49,6% das Associações de Vizinhos, 63,1% das Associações de Pessoas Imigrantes e
58% das Associações do Povo
Cigano, essenciais para garantir
boas relações de vizinhança e facilitar a integração da diversidade cultural e étnica presente nos
territórios espanhóis.

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO
COMUNITÁRIA INTERCULTURAL (ICI)

UTLIZADORES (2018)

O

Programa de Pessoas Idosas é o
mais emblemático da Fundação
”la Caixa” remontando às suas
origens em 1915. Há um século
que os projetos implementados
por este programa centenário se
vão adaptando à realidade para
para dar resposta às necessidades sociais deste grupo.
O objetivo do Programa de Pessoas Idosas é melhorar a qualidade
de vida dos idosos promovendo
programas de envelhecimento
ativo com especial atenção das
pessoas vulneráveis, baseando-

CENTROS EDUCATIVOS E DE SAÚDE

CENTROs
educativos

ATIVIDADES (2018)

208.730
2.708
32 municípios

77,2 %

de
receberam apoio no ano
passado.
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Idosos

10 anos de
CiberCaixa
Penitenciárias

Envelhecimento
ativo e hábitos
saudáveis
Há mais de um século que a Fundação
”la Caixa” promove a saúde, a
qualidade de vida, o desenvolvimento
pessoal e o ciclo de vida dos idosos.

Décimo aniversário de um projeto
inclusivo pioneiro no Estado: CiberCaixa Penitenciárias, impulsionado
pelo Programa de Pessoas Idosas da
Fundação ”la Caixa”, em colaboração
com a Secretaria Geral de Instituições
Presidiárias do Ministério do Interior
espanhol. Sob o lema ‘Novas tecnologias para novos começos’, o objetivo é aproximar as novas tecnologias às
pessoas privadas de liberdade, graças
à participação de voluntários idosos
que dedicam o seu tempo e conhecimento aos reclusos para melhorar a
sua reinserção social. O programa cria
espaços de relação intergeracional ao
mesmo tempo que potencia o papel
ativo dos idosos.

Voluntários e
beneficiários do
projeto “Sempre
Acompanhados”
do Programa de
Pessoas Idosas.

se sempre em valores como a dignidade da pessoa, o humanismo
e a solidariedade. O programa
inclui oficinas de promoção da
saúde e bem-estar, de desenvolvimento pessoal e ciclo vital, bem
como projetos de formação, participação social e voluntariado.
Estas atividades contribuem para melhorar a qualidade de vida
dos idoso, facilitando-lhes informação e conhecimentos para que
tomem decisões importantes na
aquisição de hábitos saudáveis
que contribuem para a preser-

vação da sua autonomia. O objetivo é evitar a exclusão social,
tornando-os membros ativos da
sociedade.

das as zonas de intervenção. Em
2018 estendeu-se a Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet, Palma,
Logroño e Jerez de la Frontera.

Como resultado, em 2013 nasceu “Sempre acompanhados”,
um projeto que quer dar resposta a um desafio crescente: abordar as situações de solidão e capacitar as pessoas para poder
atenuá-las. Após ser avaliado de
modo satisfatório em 2016 pelo
Instituto del Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) da Universidade de Barcelona foram amplia-

“Sempre acompanhados” conta com o apoio da administração
pública e mais de 110 entidades.
Propõe um modelo novo de intervenção ao capacitar a pessoa e
promover redes de apoio no seio
da comunidade.

IDOSOS

PARTICIPANTES (2018)

781.573

atividades (2018)

16.151
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632

CIBERCAIXA

541
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VOLUNTÁRIOS

A solidariedade do
Grupo ”la Caixa”
A entidade promove o
compromisso das pessoas com a
sociedade através dos empregados
no ativo e os trabalhadores
reformados, entre outros.

E

nvolvimento e consolidação. O
Voluntariado ”la Caixa” afirmouse como uma das associações
mais ativas em território espanhol. Dos seus 4.481 voluntários
no ativo em 2018, 37% demonstraram um compromisso recorrente,
participando um mínimo de quatro vezes por ano em alguma das
ações promovidas. No total, organizaram-se 4.586 atividades, com
uma média de 13 por dia, tendo cada uma impacto positivo em 47
pessoas beneficiárias em média.
O Voluntariado ”la Caixa” participa em ações solidárias dirigidas principalmente a grupos vulneráveis ou com risco de exclusão
social. De todas as atividades organizadas em 2018, 34% destinaram-se à Saúde e pessoas idosas,
27% à Pobreza infantil, 13% à Edu-

cação financeira e 11% à inserção
laboral, entre outras. No total, foram prestadas uma média de 284
horas de voluntariado por dia.

Isidro Fainé,
presidente da
Fundação Bancária
”la Caixa”, durante o
Dia do Voluntariado
da ”la Caixa”.

A Associação de Voluntários
”la Caixa” afirmou-se como uma
das mais ativas em território espanhol. Neste último ano, o número de atividades cresceu em
40%.

Dia do
Voluntariado
“Os Voluntários da ”la Caixa” são a prova de que de todos podemos contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa e com mais
oportunidades, especialmente para
os que delas mais necessitam”, declarou o presidente da Fundação Bancária ”la Caixa”, Isidro Fainé, a propósito
do Dia do Voluntário da ”la Caixa”
2018. As crianças em risco de pobreza foram os protagonistas deste encontro tão especial, realizado no dia
26 de maio. Mais de 1.000 voluntários acompanharam 5.600 menores
em situação de vulnerabilidade em
47 cidades ao longo desta jornada tão
especial. Em toda a Espanha realizaram-se oficinas educativas, culturais,
lúdicas e ambientais, contribuindo
para o desenvolvimento da criatividade e das competências dos menores.

A Associação
de Voluntários
”la Caixa”, entre
as mais ativas do
território espanhol

BENEFICIÁRIOS (2016-2018)

VOLUNTÁRIOS CORPORATIVOS ATIVOS
11 %
Reformados

13 %
Clientes

54 %
Empregados

Voluntários

10.459

Corporativos ativos

4.481

Idosos

3.331

Especializado

2.647

22 %

2016
2017
2018

Amigos/familiares
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ESPACIOCAIXA FRANCISCO DE ASÍS

à comunidade do Convento, que
cedeu parte da sua casa, o antigo
noviciado e a horta, ao serviço das
pessoas que mais necessitam.

Crianças nãovulneráveis

O EspacioCaixa Francisco de
Asís oferece serviços próprios
do programa CaixaProinfancia
de cuidados psicoterapêuticos,
atividades extracurriculares e
de tempo livre e apoio educativo
e familiar. Também põe à disposição dos utilizadores os recursos
do projeto #INVULNERÁVEIS,
de que forma parte e com o qual
partilha objetivos.

Ação social direta a infância em situação
de vulnerabilidade no novo EspacioCaixa
Francisco de Asís, no Convento de Santa
Clara de Manresa.

Um grupo
de crianças
beneficiárias
do projeto
#INVULNERÁVEIS,
no EspacioCaixa
Francisco de Asís,
em Manresa,
Espanha.

”la Caixa” recuperou
o edifício do
noviciado, que
data do século XII

TIPOLOGIA DE
ATIVIDADES
VOLUNTARIADO

4.586

O EspacioCaixa Francisco de Asís
dispõe de um espaço materno-infantil para crianças dos 0 aos 3
anos, salas de convívio, de trabalho de hábitos e habilidades para crianças e jovens dos 4 aos 18
anos. Além disso, parte da horta
do Convento foi adaptada para a
realização de jogos infantis e prática de diferentes desportos.

NÚMEROS MÉDIOS

15 %
Ação local

34 %
11 %

ATIVIDADES

M

anresa dispõe de um novo espaço de atenção integral a crianças
em situação de vulnerabilidade e
suas famílias: EspacioCaixa Francisco de Asís. O projeto enquadra-se no âmbito da CaixaProinfancia, programa de luta contra
a pobreza infantil da Fundação
”la Caixa”. O espaço situa-se no
Convento de Santa Clara, graças

As crianças de Manresa em situação de vulnerabilidade são os
principais destinatários. O espaço conta com profissionais que
dispõe de formação e qualificação pertinentes para trabalhar o
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos menores. Para este
efeito, a Fundação ”la Caixa” restaurou e renovou o edifício do noviciado, que data de principios do
século XII.

Saúde e Idosos

Inserção
laboral

13
atividades

284
Horas voluntariado

47
BENEFICIÁRIOS

2.479
horas

(média diária)

13 %
Educação
financeira

27 %
Pobreza infantil
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FUNDAÇÃO DA ESPERANÇA

Ação social direta
de proximidade
A Fundação da Esperança deu
apoio a 6.000 pessoas nos seus
primeiros cinco anos de vida

C

onstituída no ano de 2013 pela
Fundação ”la Caixa”, a Fundação da Esperança é uma instituição de ação social direta de proximidade que luta contra a pobreza
e a exclusão social no distrito da
Ciutat Vella. A instituição oferece
anualmente atenção e recursos a
mais de 400 famílias em situação
de vulnerabilidade.
Durante os primeiros cinco anos,
deu apoio a cerca de 6.000 pessoas e mais de 1.600 famílias em
situação de pobreza. Acolheu e
alojou no seu edifício emblemático, Casa Residencia, 94 mulheres
(dos 18 aos 35 anos) vulneráveis,
provenientes de instituições sociais ou organismos públicos.
Além disso, trabalhando em rede
com as entidades locais, a instituição ajudou mais de 700 crianças e jovens (dos 0 aos 16 anos)

FUNDAÇÃO DA ESPERANÇA

PESSOAS ATENDIDAS
(2018)

2.876

Situada no bairro
Gótic de Barcelona,
a Casa de Recés
assemelha-se a
uma casa para os
seus residentes.

através do apoio educativo à infância, e abriu as portas à inserção laboral a 982 pessoas em situação de precariedade, que
puderam encontrar trabalho ou
criar a sua própria empresa.
O espírito de Francesc Moragas, fundador e inspirador da”la

Caixa”, «serve também de inspiração para a Fundação da Esperança », segundo as palavras
do presidente da Fundação ”la
Caixa”, Isidro Fainé. «Criámos
a Fundação da Esperança em
2013 com a vontade de dar mais
um passo na nossa ação social.
Embora alguns aspetos da crise

BALANÇO (2013-2018)

FAMÍLIAS
ATENDIDAS

1.600

MULHERES
ACOLHIDAS

94

beneficiários em situação de
pobreza receberam atenção
neste centro de ação social.
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NOVOS
EMPREGOS

982

MENORES
BENEFICIÁRIOS

700
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A Casa Residencia
acolhe e aloja
mulheres de 18 aos
35 anos em situação
de vulnerabilidade

tenham ficado para trás, infelizmente ainda há muitas pessoas
que necessitam que se lhes abra
uma porta de esperança ».
A Fundação da Esperança põe
à disposição das famílias em situação de vulnerabilidade os recursos adequados para cobrir as
suas necessidades básicas imediatas. Além disso, proporcionalhes ferramentas para facilitar a
inclusão na sociedade, melhorar
a sua qualidade de vida, promover a sua autonomia e compromisso com a comunidade.
As ações realizam-se com a ajuda de 85 pessoas (25 efetivos e
60 voluntários) que deram apoio
nos diferentes projetos e serviços durantes estes cinco anos.
Tudo isto através do trabalho
em rede com mais de uma centena de instituições e empresas do
Barrio Gòtic e do resto da cidade
de Barcelona. Coincidindo com o
seu quinto aniversário, a Fundação da Esperança estreia-se na
web: fundacioesperanca.org.

HABITAÇÃO

Apoio à habitação
através do
Arrendamento
Solidário

A

Fundação ”la Caixa” revalida o
compromisso de facilitar habitação para as pessoas com rendimento reduzido. O programa
do Arrendamento Solidário conta com duas modalidades. Arrendamento Solidário Centralizado facilita o acesso à habitação
a pessoas que viram os seus rendimentos diminuir devido à crise
económica. Arrendamento Solidário Descentralizado facilita este acesso a pessoas que sofreram
um processo de execução hipotecária e se encontram em situação
de vulnerabilidade.

Na primeira modalidade renovam-se os contratos por um
prazo de três anos, quando estes terminem, com uma subvenção máxima de 50% da renda.
Na segunda, os contratos terão
a vigência de três anos, com uma
subvenção de dois anos, que será
fixada segundo as possibilidades
de pagamento da unidade familiar. Por outro lado, o programa
Habitação Acessível da Fundação oferece alternativas para
assegurar a emancipação dos jovens e dignificar a habitação das
pessoas idosas.

Promoção do
programa de
Habitação Acessível
da Fundação ”la
Caixa”, no barrio de
Gràcia de Barcelona.

HABITAÇão

HABITAÇÕES SOCIAIS

28.364
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AJUDA A PROJETOS DE INICIATIVAS SOCIAIS

A

Fundação ”la Caixa” investiu este
ano 18,9 milhões de euros no Programa de Ajuda a Projetos de Iniciativas Sociais. Estes 791 projetos
selecionados beneficiaram mais
de 260.000 pessoas em situação
de vulnerabilidade social. Em Espanha, o programa estabelece 6
convocatórias gerais e 4 locais:

Ao lado das
entidades que
trabalham com os
mais vulneráveis

Promoção da Autonomia Pessoal e
Atenção ao Envelhecimento, à Incapacidade e à Doença. Cerca de
68.000 idosos ou que sofrem de incapacidade ou doença beneficiam
das ajudas concedidas a 185 projetos sociais promovidos por entidades de toda Espanha.

A Fundação ”la Caixa” selecionou 791
projetos sociais em 2018 através de seis
convocatórias gerais e quatro locais.

Luta contra a Pobreza Infantil e Exclusão Social. Mais de 44.000 pessoas, a maioria crianças ou jovens
em risco de situação de pobreza
são beneficiárias de ajudas concedidas a 109 projetos sociais promovidos por entidas em Espanha.
Habitação para a Inclusão Social.
Mais de 3.000 pessoas, a maioria
em processo de inserção social,
que sofrem de uma doença ou incapacidade, beneficiam das ajudas concedidas a 48 projetos que
fomentam a inclusão social de grupos vulneráveis facilitando o seu
acesso a uma habitação digna.
Inserção Socio-laboral. Mais de
18.000 pessoas, a maioria jovens
em situação de risco de exclusão,
pessoas imigradas, pessoas com
deficiência, desempregados de
longa duração e mulheres com
graves problemáticas sociais, se-

“Estoc”, uma
das propostas
beneficiárias do
programa de Ajuda
a Projetos de
Iniciativas Sociais
de ”la Caixa”.

DISTRIBUIÇÃO DE
PROJETOS POR ÂMBITOS
DE ATUAÇÃO

161

Luta cotra a
pobreza infantil e a
exclusão social

160

Incapacidade e
saúde mental

60

116

Idosos e desafios
derivados do
envelhecimento

Interculturalidade
e ação social

projetos

786

27
196

Inserção sociolaboral

Humanização da
saúde

66

Habitações para a
inclusão social
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rão as beneficiárias das ajudas
concedidas a 152 projetos que fomentam a inserção socio-laboral
de grupos vulneráveis.
Interculturalidade e Ação Social.
Cerca de 65.000 pessoas, que residem maioritariamente em zonas de elevada diversidade social e
cultural, beneficiarão diretamente das ajudas concedidas a 91 projetos que fomentam a convivência intercultural dos cidadãos, o
desenvolvimento social e a igualdade de oportunidades.
Ação Social no Âmbito Rural. As
pessoas residentes em 126 municípios com menos de 10.000 habitantes de toda a Espanha beneficiarão das ajudas concedidas a 36
projetos destinados à melhoria da
qualidade de vida das pessoas em
risco ou em situação de exclusão
social que vivem num meio rural,
principalmente menores, jovens,

Serão ajudadas mais
de 260.00 pessoas
em situação de
vulnerabilidade

Convocatórias
em Portugal
Em 2018, a Fundação ”la Caixa deu
continuidade a 3 convocatórias em
Portugal, impulsionadas pelo BPI desde 2010. Estas 3 convocatórias destinam-se à atenção a pessoas em
situação de pobreza e exclusão social
(Prémio BPI Solidário), atenção a pessoas com mais de 65 años (Prémio BPI
Séniores) e atenção a pessoas com incapacidade (Prémio BPI Capacitar).
Os Prémios BPI já chegaram a mais
de 86.000 beneficiários através de
300 projetos no valor de 9 milhões de
euros em ajudas. A estes dados somam-se agora os resultados de 2018:
2,25 milhões de euros destinados a 77
projetos.

mulheres, imigrantes, idosos e
pessoas com deficiência ou doença mental.
Convocatórias territoriais. Mais
de 52.000 pessoas beneficiarão
das ajudas concedidas pela Fundação ”la Caixa”, em colaboração
com a Fundação Caja de Burgos, a
Generalitat Valenciana e a Fundação Caja Canarias, em 165 projetos
sociais.

Promove
A Fundação Bancária ”la Caixa”, comprometida com o desenvolvimento
económico e sustentável das regiões interiores de Portugal, criou em
2018 a convocatória “Promove: Regiões Fronteiriças” com o objetivo de
impulsionar projetos inovadores que
contribuam para a transformação e
dinamização do território. Na edição
de 2018 seleccionaram-se 5 projetos que ascendem a mais de 400.000
€, promovidos pelo Centro Ciência Viva de Bragança, o Instituto Politécnico de Bragança, a Associação Centro
Ciência Viva de Proença-A-Nova, a Associação de Apoio à Inclusão de Imigrantes e Refugiados e o Instituto
Politécnico de Portalegre. Esta convocatoria enquadra-se nos chamados
projetos especiais, cujo objetivo é o
desenvolvimento de novas iniciativas
concebidas para dar resposta a desafios específicos de Portugal.

Prémios pela
Inovação Social
A Fundação ”la Caixa” concedeu Prémios pela Inovação Social a 10 entidades sociais de toda a Espanha.
Os prémios reconhecem a vocação
de transformação social real e direta através de métodos inovadores,
sempre com o objetivo de melhorar a
qualidade de vidas das pessoas em

DISTRIBUIÇÃO DE
PROJETOS POR
GRUPOS

41.589

Imigrantes e grupos
com diversidade
cultural

56.023

DESTINATÁRIOS

263.109

Familiares
e pessoas
cuidadoras

situação ou risco de vulnerabilidade. As entidades selecionadas nesta edição dos prémios realizam o seu
trabalho nas províncias de Barcelona, Madrid, Murcia, Málaga, Sevilla, A
Coruña, Lugo, Segovia, Vizcaya e Lleida e os seus projetos chegam a cerca
de 15.000 beneficiários.

39.112

Pessoas em risco de pobreza
ou exclusão social

24.933

Pessoas com deficiência
ou doença mental

20.251

Pessoas doentes

13.434

Pessoas idosas

60.380

Crianças e jovens
em risco de
exclusão social

promove

7.387

Pessoal profissional
e/ou voluntários
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PROJETOS
SELECIONADOS

5

VALOR TOTAL

0,41 M€
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COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

parte do seu RSC, a clientes e empregados do grupo ”la Caixa”, assim
como a todas as pessoas solidárias
através de microdonativos. De modo a potenciar os contributos recebidos, ”la Caixa” e a Fundação Bill e
Melinda Gates quadriplicam cada
doação. A soma das contribuições
da entidade, empresas, clientes
em 2018, ultrapassou os 4 milhões
de euros.

Empenhados num
mundo mais justo
Há mais de 20 anos que a Fundação
”la Caixa” gera oportunidades e coopera
com os grupos mais desfavorecidos
de todo o mundo.

O

Programa de Cooperação Internacional da Fundação ”la Caixa” tem
como objetivo melhorar o desenvolvimento e a saúde dos grupos mais
vulneráveis em África, na Ásia e na
América Latina, favorecendo a criação de emprego para mulheres e jovens, luta contra a malária, a pneumonia e a má nutrição. Deste modo
contribui para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentátel das Nações Unidas.

Campanha da
Alianza Empresarial
para a vacinação
infantil da Fundação
Bancária”la Caixa”
e Gavi the Vaccine
Alliance.

Mais de 2,6 milhões de crianças
que vivem em zonas de difícil acesso à saúde países da África e América Latina foram vacinadas graças à Aliança para a Vacinação
Infantil desde o seu lançamento
em 2008. ”la Caixa” promove esta Aliança, juntamente com o Gavi, a Vaccine Alliance com a colaboração da ISGlobal, para salvar
a vida das crianças aumentando o
uso equitativo das vacinas nos países de rendimentos baixos. O objetivo é dar oportunidade de juntarse a este projeto a empresas como

BALANÇO (1997-2018)

PROJETOS

PAÍSES

619 63
de Cooperação
Internacional
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O programa MOM: Plano de Inovação para a Nutrição Infantil,
promovido em conjunto com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR),
trata e previne a desnutrição de
menores de 5 anos refugiados na
Etiópia (sul-sudaneses e somalis), fortalecendo os conhecimen-

Fundação I pobreza I COOPERAÇÃO

tos das mães sobre saúde e nutrição e introduzindo metodologias
e tecnologias inovadoras, com o
objetivo de conseguir um modelo replicável noutros contextos de
emergência.
Work 4 Progress continua a sua implementação em Moçambique e no
Perú, onde se realizaram eventos de
lançamento com a participação de
mais de 400 assistentes de distintas
organizações internacionais e locais
bem como de altos cargos governamentais destes países. O programa,
que se iniciou em 2017 na Índia, tem
como objetivo a criação de oportunidades de emprego para mulheres e
jovens através de uma metodologia
inovadora baseada em 4 elementos;
uma plataforma de análise e escuta,

Profuturo chega
a três milhões
de crianças
Aproximar a educação digital de ambientes mais desfavorecidos de África, América Latina e Ásia. É este o
objetivo do Profuturo, um projeto de
educação promovido pela Fundación
Telefónica e a Fundación Bancaria ”la
Caixa”. Em 2018 o programa foi alargado a 24 países, beneficiando três
milhões de crianças e 134.000 docentes. Para além disso, os programas
Jóvenes Emprededores e Big Data,
um projeto pioneiro em Espanha baseado na inteligência de dados, foram
integrados na plataforma de recursos
educativos.

um laboratório de cocriação e prototipado, uma aceleradora de projetos
e um sistema de avaliação evolutiva.
A Fundação Bancária ”la Caixa”
e a Fundação Bill e Melinda Gates apoiam, desde 2014, o program
MALTEM com o objetivo de ajudar
a ciência a acelerar a eliminação da
malária no sul de Moçambique. A redução da prevalêcia da infeção (proporção de população que padece de
malária) foi significativa até à data,
passando de 9% a 1,5%, o que representa uma conquista importante.
Cinquenta voluntários do programa CooperantesCaixa colaboraram durante o seu período de férias
em 13 projetos de 8 países de África,
América Latina e Ásia, contribuindo com o seu conhecimento e experiência. Ao longo de 2018, foram
premiados diversos programas da
Área Internacional. Cabe destacar
a menção especial durante os SDG
Awards pela exposição ‘My World.
Desafios para um mundo melhor’
e os prémios GoODs da Red Espanhola do Pacto Mundial para os projetos MOM e Aliança para a Vacinação Infantil.

Meera Kushwaha’s

Artur Santos-Silva,
presidente honorário do
BPI e patrono da Fundação
Bancária ”la Caixa”, com
bolseiros sírios.

Bolsas para
estudantes sírios
em Portugal
Graças à assinatura de um acordo de
cooperação entre a Fundação Bancária ”la Caixa” e a Plataforma Global
de Apoio aos Estudantes Sírios (GP4SYS), presidida por Jorge Sampaio,
expresidente da República Portuguesa, foram concedidas bolsas a 25 estudantes sírios que viajaram da Síria
para completar a sua formação superior, durante dois anos, em Portugal.
Estes estudantes foram admitidos em
universidades e escolas politécnicas
de Lisboa, Porto e Coimbra, e começaram o curso letivo 2018-2019.

Beneficiária do programa Work4Progress
na Índia.

Na primeira pessoa

“O programa Work 4 Progress deume a oportunidade de criar a minha
própria empresa social de rickshaws
eléctricos que facilitam a deslocação
de mulheres e raparigas da minha
comunidade de maneira segura”

“Em minha casa, esta bolsa foi
como um sinal de que o mundo
não nos esquece”.
Estudante beneficiário do programa
Plataforma Global de Apoio aos
Estudantes Sírios.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (2018)

ALIANÇA PARA
A VACINAÇÃO
INFANTIL

200.000

profuturo

profuturo

profuturo

crianças beneficiárias

países

escolas

3.064.261

24

crianças beneficiárias
(estimadas)
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7.683

informe anual 2018

AÇÃO SOCIAL DE PROXIMIDADE

Fundação ”la Caixa”,
em colaboração com
a rede de oficinas
Conjuntamente com o CaixaBank promove
ações sociais,culturais, educativas e meioambientais mediante ajudas económicas
para projetos de proximidade.

que a Fundação esteja presente
em municípios de todo o estado.
Os objetivos básicos destas ajudas são a luta contra a pobreza
infantil, a marginalização e a exclusão social; o fomento do envelhecimento ativo e saudável nas
pessoas idosas; o reforço da integração laboral, a convivência
e a interculturalidade; a atenção
integral a pessoas com doenças
avançadas, e as atividades de divulgação cultural e científica.

U

ma das características distintivas
de ”la Caixa” desde a sua criação
há mais de um século, é a ação social de proximidade. O objetivo é
contribuir para a melhoria dos
territórios onde desenvolve a sua
atividade.
Para além dos programas que se
resumem nos diferentes anexos
deste Relatório Anual, a Fundação ”la Caixa” vê aumentada a sua
amplitude territorial mediante colaborações com entidades locais,
através das propostas que se gerem da rede de oficinas da Caixa-Bank. Desta maneira, garante-se

”la Caixa” estende-se
no território através
de acordos com
outras entidades

AÇÃO SOCIAL DE PROXIMIDADE

ORÇAMENTO

43,6M€

AÇÕES DE
COOPERAÇÃO

11.523
- 28 -

BENEFICIÁRI0S

691.380
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Outras colaborações
A Fundação ”la Caixa” também
expande a sua atividade no âmbito territorial mediante acordos de colaboração com as fundações Caja de Caja de Burgos, Caja
Navarra, CajaCanarias e Caja Sol.
Graças a estes acordos, podem
organizar-se atividades de proximidade nestes territórios com
estas entidades locais com um
maior impacto. Além das convocatórias de apoio a projetos sociais, também se organizam projetos culturais e de divulgação
científica, entre outros.

Grupo de menores
beneficiários
do programa
CaixaProinfancia.

Em conjunto
com o BPI
Fruto do plano de implementação
em Portugal, a Fundação em conjunto com o BPI promove um orçamento cedido pela Fundação para
gerir intervenções locais de acordo
com as linhas estratégicas da Fundação. Neste primeiro ano, 454.000
euros destinaram-se a 32 ações de
proximidade no país.

Beneficiárias do
programa Incorpora
numa ação de
formação de cozinha
em Ciudad Real
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Aposta na
investigação
de ponta, bolsas
e inovação
A formação de excelência, a investigação
e a a inovação são a chave para enfrentar
com sucesso os desafios do futuro, como
a saúde. Neste sentido, A Fundação
Bancária ”la Caixa” já investiu 400
milhões de euros, nas últimas décadas,
em Espanha e Portugal. Trata-se de uma
das áreas prioritarias do Plano Estratégico
2016-2019, que prevê triplicar o
orçamento anual nesta matéria, e chegar
aos 90 milhões de euros em 2019.
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EM QUATRO FRENTES

1
Apoio ao talento na
investigação e formação
de excelência através
do programa de bolsas de
”la Caixa”

2

3

Apoio a centros de
referência com a
convocatória a projetos
pioneiros
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Transmissão dos
resultados da
investigação do
laboratório à sociedade
mediante CaixaImpulse

4
Debate público gerado
a partir do Observatório
Social de ”la Caixa”

Relatório anual 2018

QUESTIONS For THE FUTURE

75 desafios com impacto social
BOLSAS
1 Podemos criar materiais novos com propiedades espetaculares?

Gonzalo Abellán Sáez. Instituto de Ciencia Molecular
(ICMol). Universitat de València (UV).

5

Como podemos tomar melhores decisões?

Jared Lee Aurentz. Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT).
6

Como surgem as células cancerígenas?

11 Será a floresta mediterrânica capaz de resistir às mudanças climáticas?

Isabel Dorado Liñán. Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

2 Podemos utilizar gases de efeito de estufa para obter compostos valiosos?

Renée Beekman. Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

Quando e como entrarão os materias
quânticos nas nossas vidas?

Rosa Adam Ortiz. Instituto de Tecnología Química
(CSIC–Universitat Politècnica de València).

Como podemos tornar os processos químicos mais sustentáveis?

Dmitri K. Efetov. Institut de Ciències Fotòniques
(ICFO).

7

3 Quais são as origens do populismo e daedesafeição política?

Alicia Casitas Montero. Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC). Universitat de Girona (UdG).

Francesc Amat Maltas. Institutions and Political Economy Research Group (IPERG). Universitat de Barcelona (UB).

Matteo Cerruti. Institut de Ciències del Cosmos. Universitat de Barcelona (ICCUB).

4 Pode um micro-robô viajar de forma autónoma pelo corpo humano?

Juan Luis Aragonés Gómez. Instituto de Física de la
Materia Condensada (IFIMAC). Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

8

9

De onde vêm os raios cósmicos?

Podemos proteger-nos da Alzheimer?

Maurizio De Pittà. The Basque Center for Applied Mathematics (BCAM).
10

Que faz o cérebro enquanto dormimos?

Belén de Sancristóbal Alonso. Center for Brain and
Cognition. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

13 É possivel deixar de coçar-se quando tem
comichão?

Augusto Escalante Rodríguez. Instituto de Neurociencias. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Universidad Miguel Hernández (UMH).
14 A evolução pode explicar as malformações
congénitas?

Borja Esteve Altava. Dept. of Experimental and Health
Sciences. Universitat Pompeu Fabra (UPF).
15 Que tipo de galáxias ainda se escondem no
universo?

Anna Ferré-Mateu. Institut de Ciències del Cosmos.

CONVOCATORIA A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
31 Por que motivo as proteínas das nossas
células que não se dobram corretamente podem causar doenças?

Colin Adrain. Calouste Gulbenkian Foundation.
32 Podemos deter a ameça global do vírus Zika com moléculas ‘smart’?

David Andreu Martínez. Universitat Pompeu Fabra
(UPF).

35 Podemos entender a metástase em tumores da próstata?

39 Como podemos identificar novas moléculas para combater a metástase?

Arkaitz Carracedo. Center for Cooperative Research
in Biosciences (CIC bioGUNE).

Fátima Gebauer Hernández. Centre de Regulació
Genòmica (CRG).

Podemos regenerar as células da retina?

40 Podemos mapear a metástase do cancro
da mama?

36

Maria Pia Cosma. Centre de Regulació Genòmica
(CRG).

33

37 De que maneira o sistema imunológico altera as nossas memórias?

Rubén D. Artero Allepuz. Universitat de València (UV).

Josep Dalmau Obrador. Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

A terapia baseada na informação pode
curar a distrofia miotónica?
34 Pode o genoma da leucemia ajudar-nos a
prever a evolução do paciente?

Elías Campo Güerri. Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS).

38 A genética das células do sangue representa um fator de risco importante para as
doenças cardiovasculares?

Valentí Fuster Carulla. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

Roger Gomis Cabré. Institut de Recerca Biomèdica
(IRB Barcelona).
41 Podemos reprogramar as células imunes
para proteger o coração e o cérebro depois de
um enfarte?

Andrés Hidalgo Alonso. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).
42 As mudanças metabólicas no coração podem levar a novas terapias regenerativas?

Ofelia María Martínez Estrada. Fundació Bosch i Gimpera, Universitat de Barcelona (UB).

caixaimpulse
56 Podemos tratar o cancro provocando o envelhecimento celular?

María Blasco Marhuenda. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
57 Como podemos evitar infeções nas biópsias sem utilizar antibióticos?

Quim Castellví Fdez. Universitat Pompeu Fabra (UPF).
58 Como podemos reduzir as infeções relacionadas com a assistência sanitária?

60 Como podemos desenvolver novos medicamentos para combater o cancro da próstata?

Eva Estébanez Perpiñá. Fundació Bosch i Gimpera.
Universitat de Barcelona (UB).

As ‘apps’ podem ajudar os pacientes psiquiátricos mais do que o tratamento habitual?
61

Álvaro Frías Ibáñez. Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme.

Fabiola Costa. Instituto Nacional de Engenharia Biomédica (INEB). Universidade do Porto (UP).

62 Os novos biomarcadores podem ganhar a
corrida contra a septicemia?

59 Podemos enfrentar a neurodegeneração
com outra estratégia?

José Luis García Giménez. Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER). Universitat
de València (UV).

M. Carmen Escolano Mirón. Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona (UB).

- 32 -

63 Por que não inovar na exploração ocular
básica?

Florencio González Márquez. Fundación Andaluza
para la Gestión de la Investigación en Salud (FISEVI).
64 Deveríamos utilizar um hidrogel para prevenir a perfuração depois de uma resecção
endoscópica?

Vicente Lorenzo-Zúñiga García. Fundació Institut
d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias
i Pujol (IGTP).
65 A realidade virtual pode ajudar a curar o
AVC?

Ezequiel Hidalgo Galache. Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

INVESTIGAÇÃO I conhecimento I BOLSAS

Este ano atribuímos numa cerimónia solene 75 ajudas a projetos de excelência,
através dos nossos programas de bolsas, investigação e CaixaImpulse.

Universitat de Barcelona (ICCUB).
16

Como podemos detetar a matéria escura?

Daniele Gaggero. Instituto de Física Teórica (IFT). Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
17 Os micróbios do oceano escuro podem regular as alterações climáticas?

Martí Galí Tàpias. Barcelona Supercomputing Center (BSC).

Podemos melhorar a escola através da
melhoria da relação professor-aluno?
18

Irene García Moya. Universidad de Sevilla (US).
19

Quais são os materiais do futuro?

Manuela Garnica Alonso. IMDEA Nanociencia.
20

O que falta para que os drones decolem?

Giovanni Geraci. Dept. of Information & Communication Technologies. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

22

Como se propaga o cancro?

Anna Labernadie. Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC).

27 As nanopartículas podem ajudar a selecionar tratamentos melhores?

23

María del Valle Palomo Ruiz. Centro de Investigaciones Biológicas. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CIB-CSIC).

Irene Marco Rius. Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC).

28 Podemos prever o tratamento mais idóneo
para cada paciente de cancro?

24 Existem genes que nos protegem contra a
doença?

Eduard Porta Pardo. Barcelona Supercomputing Center (BSC).

O tecido desenvolvido em laboratório pode ajudar-nos a personalizar as terapias?

Urko Martínez Marigorta. CIC bioGUNE.

Os cristais podem gerar novos estados da
matéria?
25

29 Podemos desenvolver um computador
quântico com microondas?

Efrén Navarro Moratalla. Instituto de Ciencia Molecular (ICMol).

Carlos Sabín Lestayo. Instituto de Física Fundamental. Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(IFF-CSIC).

26 Podemos criar uma inteligência artificial
segura?

30 Como podemos ajudar o sistema imunológico a erradicar tumores?

Gergely Neu. Dept. of Information & Communication
Technologies. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Álvaro Teijeira Sánchez. Centro de Investigación Médica Aplicada. Universidad de Navarra (CIMA-UNAV).

43 Como se podem tratar as infeções víricas
de forma universal?

48 Como podemos alterar o sistema imunológico face a patógenos inesperados?

Andreas Meyerhans. Universitat Pompeu Fabra (UPF).
44

Francisco Sánchez-Madrid. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

52 Podemos tratar o fígado gorduroso através de mudanças nos sinais enviados pelo tecido gordo?

21

Porque é que o universo está a acelerar?

Héctor Gil Marín. Institut de Ciències del Cosmos.
Universitat de Barcelona (ICCUB).

O fígado poderia ser o calcanhar de Aquiles da malária?

Rui Eduardo Castro. Universidade de Lisboa (UL).

49

Maria M. Mota. Institute of Molecular Medicine (iMM).

Podemos encontrar novos biomarcadores
para as doenças vasculares?

53 ¿Son los receptores neurales de la cafeína críticos para controlar la depresión?

45

Podemos rejuvenescer células estaminais
para melhorar o envelhecimento dos músculos?

Almudena Rodríguez Ramiro. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

Rodrigo A. Cunha. Center for Neurosciences and Cell
Biology (CNC). Universidade de Coimbra (UC).

Pura Muñoz-Cánoves. Universitat Pompeu Fabra
(UPF).

50 Como podemos curar a doença de Parkinson?

54 Podemos sincronizar um coração danificado?

46 Onde e como armazena o cérebro os conhecimentos sobre o mundo?

Miquel Vila Bover. Fundació Hospital Universitari Vall
d’Hebron-Institut de Recerca (VHIR).

Adelino Leite-Moreira. Universidade do Porto (UP).

Leopoldo Petreanu. Fundação Champalimaud.

51

As mudanças na alimentação podem melhorar a saúde do nosso cérebro?
47

Podemos melhorar o diagnóstico e o tratamento das infeções fúngicas?

55 Podemos encontrar um tratamento eficaz
para a ELA?

Rubén López Vales. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Carlos Vidal Ribeiro. Fundação Champalimaud.

Agostinho Rodrigues de Carvalho. Universidade do
Minho (UM).

66 Será possível melhorar a reabilitação de
lesões musculares a partir de casa?

69 É possível tratar a dor crónica com compostos de canábis mais seletivos?

73 Pode um chip melhorar o tratamento de infeções crónicas?

Miguel Ángel Mañanas Villanueva. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Rafael Maldonado López.Universitat Pompeu Fabra (UPF).
70

Eduard Torrents Serra. Institute for Bioengineering
of Catalonia (IBEC).

Marc Güell Cargol. Universitat Pompeu Fabra (UPF).

74 Será possível melhorar o tratamento da
diabetes tipo 2?

67 As fotografias feitas com um telemóvel
são suficientemente fiáveis para o diagnóstico dermatológico?

María Eugenia Martín Hidalgo. Fundació Bosch i Gimpera. Universitat de Barcelona (UB).

A modulação das comunicações neurais é
a chave para curar o autismo e a demência?
68

Alicia Mansilla Aparicio. Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón
y Cajal.

Que impacto terá a edição genética no futuro da medicina?
71 Que impacto terá a edição genética no tratamento do cancro?

Sandra Rodríguez Perales. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).
72 As infeções ósseas crónicas podem tratarse com uma solução num único passo?

Susana Sousa. Instituto Nacional de Engenharia Biomédica (INEB). Universidade do Porto (UP).
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Manuel Vázquez Carrera. Fundació Bosch i Gimpera.
Universitat de Barcelona (UB).
75

Podemos curar a doença de Parkinson?

Salvador Ventura Zamora. Institut de Biotecnologia i Biomedicina. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
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BOLSAS

do programa de doutoramento
em Espanha e de doutoramento
INPhINIT, cofinanciado pela Comissão Europeia através do programa MSCA COFUND de Horizon 2020. Estes programas de
doutoramento também se dirigem a investigadores de todas
as nacionalidades com o objetivo
duplo de reter e atrair o melhor
talento investigador.

Impulsionando
nos talentos da
investigação
”la Caixa” lança um novo programa
de bolsas de pós-doutoramento
para atrair e reter o melhor talento
investigador em Espanha.

María Antonova
está a fazer
doutoramento no
Instituto de Física
Corpuscular de
Valencia graças ao
programa de bolsas
de doutoramento
INPhINIT.

M

Neste sentido, tanto as bolsas de
pós-doutoramento como as de
doutoramento se convocam em
duas modalidades. Em primeiro
lugar, Incoming, que está dirigida
a atrair talento aos centros de investigação espanhóis com acre-

ais investigação, maior progresso social. Desde 1982, ”la Caixa”
oferece bolsas para cursos de
pós-graduação no estrangeiro e
para doutoramentos e pós-doutoramentos em Espanha.
2018 foi o ano da primeira promoção de bolseiros de pós-doutoramento Junior Leader. O objetivo destas bolsas é atrair e reter
o talento investigador em Espanha. Graças a este programa, 30
investigadores de excelência de
todas as nacionalidades desenvolvem as suas carreiras científicas de alta qualidade e inovadoras em universidades e centros de
investigação espanhóis.
O programa de bolsas de ”la
Caixa” conta, além disso, com
outro tipo de ajudas. Trata-se

BOLSAS (2018)

INVESTIMENTO

28,1M€

DISTRIBUIÇÃO

227

bolsas concedidas
no ano passado
distribuídas nos
programas seguintes:

30

Pós-doutoramento

120

Pós-graduação

77

Doutoramento
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”la Caixa” aposta
desde 1982 na
formação de
excelência e no
talento investigador
ditação de excelência, nas áreas
das ciências da vida e da saúde,
tecnologia, física, engenharia e
matemáticas. Em segundo lugar,
Retaining, que pretende reter os
melhores investigadores de todas as disciplinas que queiram
realizar a sua investigação em
qualquer universidade ou centro
de investigação do país. Em todos
os casos, tratam-se de bolsas de
três anos.
Não podemos esquecer-nos do
programa com mais tradição de
todos: as bolsas de pós-graduação no estrangeiro. Este programa permite que os melhores estudantes espanhois tenham acesso
às melhores universidades de Europa, América do (EU e Canadá)
e zona da Asía-Pacífico (Australia, China, Singapura, Japão, Índia e Coreia do Sul). Estas bolsas
têm uma duração máxima de dois
anos.

Orientar, formar, Acordo com
conectar
o MicroBank
Com o objetivo de potenciar o desenvolvimento profissional e melhorar as
oportunidades de carreira dos investigadores, as bolsas de doutoramento e pós-doutoramento em Espanha
incluem oficinas de transferência
tecnológica, desenvolvimento profissional e habilidades transversais.
Estas sessões são ministradas por
empresas líderes nestes campos. Esta formação é complementada ainda
com atividades de ‘networking’ para
fomentar a colaboração entre os bolseiros de ”la Caixa”.

Este ano foi assinado um novo acordo de colaboração com o MicroBank
com o objetivo de criar mais oportunidades para os estudantes com talento. Pela primeira vez, ofereceu-se
a possibilidade de obtenção de um
empréstimo com condições muito
vantajosas aos candidatos a bolsas
de pós-graduação no estrangeiro, que apesar dos resultados excelentes no exame não conseguiram a
bolsa para financiamento dos seus
estudos.

Na primeira pessoa
Células cancerígenas
Contribuir com um maior conhecimento sobre o
desenvolvimento dos linfomas é o objetivo do estudo
que Renée Beekman está a realizar no Instituto
de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer
(IDIBAPS) de Barcelona.

PORQUÊ O PRURIDO?
Os circuitos que regulam como percebemos e
reagimos face ao prurido estão no centro do trabalho
de Augusto Escalante Rodríguez no Instituto de
Neurociencias. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), na Universidad Miguel Hernández
(UMH) de Alicante.

MATÉRIA ESCURA
Desvendar alguns dos segredos da matéria escura
do universo é o foco de atenção de Daniele Gaggero
no Instituto de Física Teórica (IFT) da Universidad
Autónoma de Madrid (UAM).

EVOLUIÇÃO DO NÚMERO DE BOLSAS E INVESTIGAÇÃO (2016-2018)

188

28,1
227

197

18

16,8

concedidas
valor (M€)
2016
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2017

2018
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INVESTIGAÇÃO

Combater as
doenças de maior
impacto no mundo
Primeira edição da convocatória
privada de projetos de investigação em
biomedicina e saúde, que faz da Fundação
uma das primeiras entidades filantrópicas
de investigação da Europa.

Assim, na primeira Convocatória de ´Projetos de Investigação
em Biomedicina e Saúde, selecionaram-se 20 iniciativas de investigação em biomedicina e saúde
de excelência científica e com um
grande valor potencial e impacto
social. O objetivo desta convocatória, aberta e competitiva, é potenciar projetos de excelência na
luta contra as doenças de maior
impacto no mundo, como as cardiovasculares, neurológicas, infeciosas e oncológicas. No total, a
Fundação Bancária ”la Caixa” investiu na convocatória 12 milhões
de euros, aos que o governo português juntou 2,2 milhões.

A convocatória é
competitiva e aberta
com o objetivo de
potenciar projetos
de excelência

O cardiologista
Valentín Fuster,
os investigadores
Almudena R. Ramiro
e Elías Campo, e
Jaume Giró, diretor
geral da Fundação
Bancária ”la Caixa”.

BIOMEDICINA E SAÚDE

DISTRIBUIÇÃO DO INVESTIMENTO (em m€)
8,3

Doenças
infeciosas

INVESTIMENTO
TOTAL

37M€

O

Plano Estratégico 2016-2019 da
Fundação Bancária ”la Caixa”
tem como prioridade o investimento na investigação. Este ano,
a instituição destinou 79 milhões
de euros à investigação, a inovação e as bolsas, e prevê aumentar
esta cifra até 90 milhões de euros
em 2019. Este investimento faz da
instituição a primeira entidade filantrópica de investigação de Espanha e Portugal e uma das primeiras da Europa.

7,4

Oncologia

4,4

Doenças
cardiovasculares

6,8

10,1

Neurociência

Outras ciências da
saúde
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Apoio a centros de
investigação de excelência
Oncologia pediátrica em maiúsculas.
A Fundação Bancária ”la Caixa” é um
dos principais doadores e fundadores
do futuro SJD Pediatric Cancer Center
Barcelona, juntamente com a Fundação
Leo Messi, a Fundação Barça, entre
outras. Assim, o Hospital Sant Joan de
Déu iniciou em 2018 as obras daquele
que será um dos centros de oncologia
pediátrica maiores da Europa.
Aliança contra o cancro hepático.
Graças a um acordo entre a Fundação Bancária”la Caixa”e o Centro de Investigação
Médica Aplicada da Universidade de Navarra,implementou-se o projeto HepaCare.Trata-se de uma ambiciosa investigação

Isidro Faine, presidente
da Fundação Bancária ”la
Caixa”, e Manel del Castillo,
diretor del Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona.

multidisciplinar para definir novas estratégias terapêuticas a fim de curar doenças
hepáticas crónicas e o cancro do fígado.
De mãos dadas com a IrsiCaixa e
ISGlobal.
A aposta de”la Caixa”em apoiar a longo
prazo a IrsiCaixa e ISGlobal continua a dar
grandes resultados.Entre os dois centros
foram publicados 489 artigos científicos
durante 2018.Para além disso,no caso da
IrsiCaixa,conseguiram-se grandes avanços em tratamentos experimentais na luta
conta a sida com células estaminais.A ISGlobal,por seu lado,definiu a relação entre
a saúde ambiental e a saúde do feto,entre
outras conquistas.

Na primeira pessoa
Acordo com a
Fundação para
a Ciência e a
Tecnologia

DE TODO O CORAÇÃO
Promover a saúde cardiovascular é o objeto da
investigação de Valentí Fuster Carulla no Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
de Madrid.

O primeiro ministro de Portugal, António Costa, e o presidente da Fundação Bancária ”la Caixa”, Isidro Fainé,
assinaram no Porto em fevereiro um
acordo de colaboração para impulsionar conjuntamente projetos de investigação de excelência e impacto
social no âmbito da biomedicina e da
saúde. Com esta aliança, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia de
Portugal iguala o investimento qua a
Fundação Bancária destina a projetos de investigação em Portugal.

CONTRA A MALÁRIA
O papel do fígado na reprodução da malária é o objeto
da investigação de Maria M. Mota no Instituto de
Medicina Molecular (iMM) de Lisboa.

COMPREENDER O CANCRO DA MAMA
Desenhar o mapa de células tumorais no cancro da
mama para saber como evoluem e identificar novas
estratégicas terapêuticas é a base da investigação
de Roger Gomis no Instituto de Investigación
Biomédica de Barcelona.

APOIO A CENTROS DE INVESTIGAÇÃO (2018)

INVESTIGADORES
CONTRATADOS

233

ARTIGOS
CIENTÍFICOS

850

EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO (em m€)

2016
2017
2018
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23,86
35,1
36,96
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INOVAÇÃO

CaixaImpulse, do
laboratório para
o mercado e para
a sociedade
Desde o seu início, o Programa
CaixaImpulse promoveu 78 iniciativas
e 13 “spin-offs”, trazendo soluções em
benefício da saúde dos cidadãos.

N

o âmbito do programa CaixaImpulse, foram concedidas este
ano 20 ajudas promovidas pela
Fundação ”la Caixa” e Caixa Capital Risc, com o apoio do Instituto Europeo de Tecnología
(EIT Health). Desde a sua criação em 2015, o programa destinou mais de 7 milhões de euros
para apoiar 78 iniciativas, 13 das
quais se converteram em empresas derivadas (spin-off ). No que
respeita a anos anteriores, a edição de 2018 foi cofinanciada pela
EIT Health.
A CaixaImpulse tem como finalidade transformar o conhecimento científico que nasce dos
centros de investigação, universidades e hospitais, sem fins lu-

Investigadores do
projeto Ghrelina
O-acil-transferasa,
selecionados na
3ª convocatória da
CaixaImpulse.

CAIXAIMPULSE (2015-2018)

INVESTIMENTO TOTAL

Mais de

7M€

apresentados

seleccionado

projetos

projetos

275

78
- 38 -

Patentes

48

Empresas

13

‘spin-off’ criadas
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Na primeira pessoa

Sessão de formação
em transferência de
tecnologia, Palau
Macaya.

ANTIBIOCOAT
Reduzir as infeções relacionadas com a assistência
sanitária é o foco central do projeto de Fabiola Costa
no Instituto Nacional de Engenharia Biomédica (INEB)
da Universidade do Porto (UP).

TRF1 INHIBITORS
Criar um fármaco antineoplásico dirigido à proteína
TRF1, que se utilizará para tratar eficazmente o
glioblastoma e o cancro do pulmão é o projeto de
María Blasco, do Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO).

DERMASNAP

A capacitação
necessária para
transferir um
ativo ao mercado

Fazer do telemóvel uma ferramenta dermatológica
mais precisa e fiável do que o cérebro humano é o
foco do estudo de María Eugenia Martín Hidalgo
na Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de
Barcelona (UB).

crativos, que estejam a trabalhar
num projeto inovador do âmbito
da biotecnología ou das ciências
da vida em serviços e produtos
que criem valor para a sociedade.
Isto consegue-se através de acordos de transferência tecnológica,
bem como das licenças.

A edição de 2018
estendeu-se a
candidatos da
Europa, além de
Espanha e Portugal

INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA (2018)

NOVAS AJUDAS

20
projetos

A internacionalização do programa começou com a convocatória
de 2017, que se estendeu a Portugal. Para 2018, a Fundação Bancária ”la Caixa” comprometeu-se a
trabalhar com projetos de outros
países da União Europeia através
da EIT Health. Trata-se de um
consórcio de empresas, universidades e centros de investigação empenhados em promover a
inovação na Europa nos campos
da biomedicina e da saúde.

TRANSFERÊNCIA DE RESULTADOS À SOCIEDADE (em m€)

2016
2017

1,70
2,04

2018

3,75
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Uma molécula pode converter-se
num medicamento, um novo protótipo transformar-se num aparelho
médico, uma solução de ‘software’
aplicar-se na medicina de precisão…
Mas, como? Para além do financiamento, a CaixaImpulse disponibiliza
formação específica aos investigadores para que sejam capazes de
transferir o seu ativo do laboratório
ao mercado. Para além disso, disponibiliza aos participantes mentores
em empreendimento que os guiam
no processo com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade dos projetos. Os participantes também têm
acesso a uma rede de peritos em diversas áreas de inovação que os
orientam sobre as possibilidades de
negócio.
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OBSERVATÓRIO SOCIAL ”LA CAIXA”

T

rês dossiês inéditos, três temas
novos. Em primeiro lugar, ‘Participação cultural e bem-estar,
o que nos dizem os dados?’. Em
segundo, ‘Velhice e cuidados, como viveremos e cuidarão de nós
quando formos velhos?’. Em terceiro, ‘Família e bem-estar infantil’.

Estudar, entender
e levar a público os
problemas sociais

O primero analisa os fatores que
determinam a participação cultural dos cidadãos e reflete sobre
como garantir que esta seja igualitária. Mais ainda quando a cultura desempenha um importante
papel para construir e consolidar
as bases da coesão e inclusão social e o bem-estar individual e coletivo.

O Observatório Social de ”la Caixa”
publica três novos dossiês sobre a
velhice, a cultura e o bem-estar infantil
e um relatório sobre o bem-estar
económico e social.

O segundo valoriza o contributo
dos idosos na sociedade e reflete sobre a evolução da qualidade
de vida deste grupo. Deste modo, definem-se os desafios que o
crescente aumento da população
idosa coloca.
O terceiro traz elementos de reflexão sobre a diversidade nos
modelos de família do nosso país
e também como estes podem condicionar o bem-estar infantil.

A cultura tem um
papel importante
para construir e
consolidar a coesão
social

Um dos dossiês
reflete sobre
a evolução da
qualidade de vida
das pessoas idosas.

OBSERVATÓRIO SOCIAL de ”LA CAIXA”

CONTEÚDOS
GERADOS

68

SUBSCRITORES
newsletter

6.917

EVOLUÇÃO SUBSCRITORES NEWSLETTER

2016
2017
2018
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1.611
4.246
6.917
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Capas de um dossiê
e de um relatório
publicado pelo
Observatório Social
”la Caixa”.

Relatório do
Bem-estar
Económico
e Material

Três elementos
Dossiê Cultura e
Participação
O setor
Em 2015, o setor cultural empregava
2,5 % da população em Espanha.
Este número fica abaixo da média
europeia.
O acesso
Os horários e a distância podem
complicar o acesso dos cidadãos aos
espaços culturais. Em 2012, 32 % da
população espanhola considerava
que o acesso aos serviços culturais
era difícil ou muito difícil, quatro
pontos acima da média europeia.
Férias
A cultura esteve na base de 29% da
população espanhola na hora de
planificar uma viagem para as férias
de 2015. Um número 3 pontos acima
da média europeia.

DOSSIÊ CULTURA E
PARTICIPAÇÃO
PERCENTAGEM DE OCUPAÇÂO
SETOR CULTURA (2015)

2,5 %
ESPANHA

2,9 %
UNIÃO
EUROPEIA

Dossiê Pessoas Idosas
Dependência económica
Em 2030, por cada 100 pessoas
em idade ativa haverá 40
economicamente dependentes ou
em idade inativa.
Contributo para o cuidado
intergeracional
En 2016, 35% das pessoas com mais
de 65 anos cuidou regularmente
dos netos e 9% de familiares
dependentes com mais de 75 anos.

Dossiê Família e Bemestar Infantil
Abandono escolar
Em 2017, a percentagem de
abandono precóce da educação e da
formação foi de 18,3%, quase treze
pontos menos do que em 2007, no
entanto ainda distante do Objetivo
Estrategia Europa 2020 para
Espanha (15%).

DOSSIÊ PESSOAS IDOSAS
ENVELHECIMENTO DOS LARES ESPANHA
(2016)

17,9 %

11,6 %

Sustentados com
recursos de um
homem idoso.

sustentados com
recursos de uma
mulher idosa.
- 41 -

O Observatório Social de ”la Caixa”
publicou o primeiro de uma série de
estudos sobre a medição das necessidades sociais em Espanha. Este relatório sobre o Bem-estar Económico
e Material oferece dados contrastados da população.
Os indicadores foram construídos
através de um tripo desafio: dispor de
rendimentos suficientes e estáveis,
manter um equilíbrio económico-financeiro e evitar a pobreza severa.
Fez-se um esforço de harmonização
e partilha de informação das diferentes bases de dados. Isto permitiu
confrontar o que até agora eram opiniões e hipóteses com dados objetivos que falam por si mesmos. Deste
modo, o leitor pode construir o seu
próprio relato, o que constitui uma
novidade entre os estudos sobre a realidade social.
No entanto, a mensagem é clara:
quase todas as condições materiais
da vida pioraram desde meados da
década passada. O relatório mostra
também que, na fase atual de recuperação da crise, as condições materiais continuam longe dos níveis que
antecederam a crise. Isto contrasta
com a ideia de que os problemas do
bem-estar são determinados pelo ciclo económico.

DOSSIÊ FAMILIA E BEMESTAR INFANTIL
TAXA ABANDONO ESCOLAR, (2017)

18,3 % 10,6 %
ESPANHA

UNIÃO
EUROPEIA
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Melhorar a
sociedade
através da
cultura
O modelo de centros culturais e rede de
exposições desenvolvido pela Fundação
Bancária ”la Caixa” em todo o território
reflete a aposta decidida da instituição
na divulgação do conhecimento, a cultura
e a ciência como motores de melhoria da
sociedade. A oferta de atividades, global
e vasta, inclui exposições, concertos,
conferências, jornadas sociais, oficinas
ou visitas guiadas.
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EM QUATRO FRENTES

1
Alianças estratégicas a
longo prazo com as
melhores instituições do
mundo

2

3

A internacionalização da
Coleção ”la Caixa”, um
fundo de arte de
prestigio
- 43 -

O apoio à criatividade e
ao talento com
convocatórias em
Espanha e Portugal

4
A divulgação do
conhecimento e da
cultura em todo o
território
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3.

CAIXAFORUM

Dez pontos
importantes do
modelo CaixaForum

Diversidade temática
O CaixaForum oferece ao público uma vasta oferta de programação com propostas em
torno da arte antiga, moderna,
contemporânea, arqueologia,
etnografia, arquitectura, cinema e fotografia.

O CaixaForum consolidou um modo
singular de tornar a cultura acessível aos
cidadãos e de aproximar o conhecimento
a todas as pessoas.

4.

Diversidade de formatos

1.

Proximidade no território

2.

O modelo CaixaForum constitui uma rede singular de centros
espalhados por todo a Espanha. ”la Caixa” cria um conteúdo cultural de excelência para divulgar por toda o país nos
seus CaixaForum e exposições itinerantes aproximando-o de todas as pessoas.

Acordos com grandes
museus internacionais
”la Caixa” estabelece alianças
a longo prazo com os museus
e coleções mais importantes
do mundo, como o British
Museum, o Museu do Louvre
ou o Museo del Prado, bem
como acordos pontuais com
instituições para oferecer uma
programação de qualidade.

A nossa vocação é chegar às pessoas independentemente da
sua escolaridade e estrato social para satisfazer diferentes
exigências de consumo cultural, por isso oferecemos um
vasto leque de propostas. Para além de exposições, organizamos diariamente atividades
educativas, conferências, cursos, seminários, oficinas, espetáculos de artes cénicas, concertos e projeção de filmes.

5.

Programação de qualidade
O modelo CaixaForum assenta
sobre três pilares.
EXCELÊNCIA na elaboração de
conteúdos a partir das melhores
coleções do mundo.
MEDIACÃO para tornar estes conteúdos acessíveis a todos os públicos.
Rigor, tanto na conceptualização como na museografia.

centros
caixaforum

EVOLUÇÃO visitantes CaixaForum (2016-2018)
Saragoça

Lérida

Girona
Barcelona

Madrid

2016

Tarragona

Palma
Valência
(próxima abertura)

2017

Sevilha

2018
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2.219.583
2.420.572

2.907.939

CULTURA E EDUCAÇÃO

6.

Fidelização de público
Um dos objetivos fundamentais da nossa instituição é promover o conhecimento entre
as pessoas como o caminho para o progresso social. Para isso é necessário fomentar o hábito de consumo cultural, pelo
que realizamos ações continuadas para gerar recorrência
na participação cultural e desta forma nutrir a sociedade.

7.

Público escolar
Seguindo a ideia de criação
de hábitos de consumo cultural, prestamos especial atenção ao público mais jovem.
Concebemos atividades dirigidas especialmente às escolas para criar os públicos do futuro. Dos 2.907.939 visitantes
anuais que a rede CaixaForum
recebe, 9,27 % são estudantes.

8.

Visitas de qualidade
Enriquecemos as visitas ao
centro com atividades dirigidas
que trazem valor, aumentam o
grau de satisfação do visitante
e intensificam a experiência
CaixaForum.

10.

Transformação social

9.

Coleção ”la Caixa” e
compromisso com os
novos talentos
Desde 1985, a Coleção ”la Caixa”
de Arte Contemporânea reuniu
mais de mil obras de artistas
nacionais e internacionais e
é uma das coleções privadas
mais importantes da Europa.
Está em exposição permanente
nos CaixaForum, ao mesmo
tempo que viaja por Espanha
e por todo o mundo (Lisboa,
Bogotá e Estambul em 2018), e
as suas peças são pedidas de
empréstimo por instituições de
todo o mundo.
Além disso, fomentamos o talento e a criatividade da nossa Coleção graças a duas convocatórias:
a primeira dirigida a curadores, para que proponham novos olhares expositivos a partir
de obras da Coleção, e a segunda aberta a artistas emergentes para acompanhar a produção de nova obra, com opção de
compra final para formar parte dos nossos fundos artísticos.

NÚMERO DE CONCERTOS E ASSISTENTES
CAIXAFORUM (2016-2018)
concertos
2016

107

2017

95

2018

147

Com o programa Art for Change, impulsionamos projetos culturais que favorecem a inclusão
e o progresso social, e que contam com o seu espaço na rede
CaixaForum. Este programa
gera criações artísticas, lideradas por um artista profissional,
em que participam grupos em
situação de vulnerabilidade ou
exclusão social.
ACESSIBILIDADE, favorecendo
o acesso à cultura a todos por
igual.
PARTICIPAÇÃO, impulsionando
projetos artísticos em que
participam grupos em situação
de vulnerabilidade ou exclusão
social.
SENSIBILIZAÇÃO, gerando
espaços de encontro para
refletir e tomar consciência
das desigualdades no acesso à
cultura.

total CAIXAFORUM (2018)

visitantes

assistentes
30.626
27.064

2,9

milhões

30.140
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EXPOSIÇÕEs

40

atividades

10.579
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EXPOSIÇÕES

lhores obras com antecedência,
otimizar o orçamento e inovar o
discurso expositivo e a museografía. Deste modo, tem acesso a
fundos artísticos de qualidade e
a curadores especialistas em cada matéria.

As melhores obras,
ao alcance de todos
Os acordos a longo prazo com os grandes
museus do mundo permitem organizar
grandes exposições e mostrá-las em toda
a rede territorial.
Um visitante na
exposição Velázquez
y el Siglo de Oro,
no CaixaForum
Barcelona.

O

A exposição Faraón. Rey de Egipto, com 150 peças únicas procedentes do British Museum, inaugurou-se este ano em Barcelona
e, a seguir, mostrou-se em Madrid, para poder ver-se a partir de 2019 em Girona, Sevilha e
Tarragona. É o caso também de
¡Agón! La competición en la anti-

British Museum é “um museu do
mundo para o mundo”, e a Fundação Bancária”la Caixa” constitui
um modelo singular pela sua implementação no território. Ambas instituições alargaram até
2024 a aliança estratégica que
iniciaram em 2015.
A fortaleza do modelo Caixa-Forum basea-se numa experiência tripla: a gestão do público, o
conteúdo de excelência e a oferta
educativa. Estabelecer acordos a
longo prazo com as melhores instituições, como é o caso do British
Museum ou o Museo Nacional del
Prado, permite dispor das me-

”la Caixa” e o British
Museum reforçaram
a sua aliança
estratégica até 2024

BRITISH MUSEUM

EXPOSIÇÕES DESTACADAS

anos

warhol

FARAÓN

2020-2024

485.875

307.850

Estabelecer acordos a longo prazo
com as melhores instituições
permite dispor das melhores obras
com antecedência.

pessoas visitaram a exposição Warhol. El
arte mecánico nos centros CaixaForum de
Madrid e Barcelona.
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visitantes da exposição Faraón, Rey de
Egipto em 2018 nos centros CaixaForum de
Barcelona e Madrid.

CULTURA E EDUCAÇÃO

gua Grecia. Inaugurada em Madrid, este 2018 esteve patente
em Barcelona, Sevilha, Saragoça e Palma.
Os acordos pontuais também
desempenham um papel importante no compromisso de aproximar a cultura a todas as pessoas. A exposição Warhol. El arte
mecánico é fruto da colaboração com o Museo Picasso Málaga. Dos mais de 30 fornecedores
das quase 350 obras da exposição, destaca o Museu Andy Warhol de Pittsburgh, nos EUA, que
alberga a maior coleção de peças
e materiais de arquivo de Warhol. A exposição esteve patente este ano em Madrid, depois da
sua passagem por Barcelona. Entre os dois CaixaForum, mais de
meio milhão de pessoas tiveram
acesso ao conjunto destes fundos únicos.
Dalí atómico, que se inaugurou
este ano em Sevilha, é fruto da
colaboração excecional com a
Fundação Gala-Salvador Dalí. A
exposição gira em torno de uma
única obra, Leda atómica, peça
icónica de Dalí e uma das mais
importantes da coleção do museu de Figueres. A partir desta obra única, a exposição propõe uma incursão didática pelo
processo criativo do pintor, para
além de analisar o respetivo contexto histórico. Assim, as equipas responsáveis pela exposição
e atividades educativas criaram
de maneira conjunta, um conteúdo único com o objetivo de es-

Warhol. El arte
mecánico, no
CaixaForum Madrid,
uma das exposições
mais visitadas do
ano.

tudar uma grande obra, reconstruir o momento sociocultural e
sensibilizar as pessoas para o decurso da história.
A sincronização da programação anual é outra das chaves da
estratégia expositiva da Fundação ”la Caixa” pela sua visão complementar em todo o país, como
é o caso da oferta cultural global
de cada um dos centros. A título de exemplo, em 2018 puderam
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ver-se em simultâneo no CaixaForum Barcelona duas exposições excecionais Velázquez y el
Siglo de Oro, fruto do acordo com
o Prado e com obras de Velázquez, Tiziano, Rubens, El Greco,
Jan Brueghel el Viejo e Van Dyck,
entre outros, e Toulouse-Lautrec
y el espíritu de Montmatre, uma
mostra única da arte francesa radical de finais do século xix a partir de mais de 300 obras de coleções de todo o mundo.
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CaixaForum
Barcelona
O centro acolheu as exposições Músicas de la antigüedad, Disney. El
arte de explicar historias, Turbulencias. COLEÇÃO ”la Caixa” de Arte Contemporáneo, Faraón. Rey de Egipto,
Toulouse-Lautrec y el espíritu de
Montmatre y Velázquez y el Siglo de
Oro. Todas elas contaram com uma
programação complementar de conferências, oficinas educativas, bem
como outras propostas como a noite
temática de Faraón.

Fruto da colaboração institucional,
organizou-se o curso da Fundación Amigos del Prado, assim como o
Festival Animayo de animação, efeitos visuais e videojogos. O público jovem pôde desfrutar de Noche Found!,
com uma noite temática especial. Estreou-se também o espetáculo Un
bosque en la pared, para famílias e
estudantes, e apresentou-se o programa Emociones de Película.

Caixaforum barcelona
VISITAntes (2016-2018)

Caixaforum MADrid
VISITAntes (2016-2018)

2016

753.944

2016

2017

748.140

2017

2018

Vista do exterior da
fábrica Casamarona,
edifício de estilo
modernista, que
alberga a sede do
CaixaForum em
Barcelona

863.605

648.541
622.968

947.298

2018
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CaixaForum
Madrid
CaixaForum Madrid cumpriu em
2018 o seu décimo aniversário, e fêlo com números gordos: 8.800.000 visitantes, 75 exposições programadas
e mais de 12.400 atiividades organizadas (sem contar com as escolares)
nestes dez anos de existência. Este ano voltou a bater-se o recorde de
visitantes, com quase um milhão. As
exposições mais visitadas foram Warhol. El arte mecánico y Disney. El arte
de contar historias.
Paralelamente, apostou-se em
novos modelos de atividade e experiências CaixaForum com propostas como a Noche Warhol e la Noche
Found!, com novos talentos nacionais e internacionais das artes visuais, destinadas a um público mais
jovem. O ciclo Pequeños Cinéfilos e
o concerto Opera-mía foram outras
das novidades dirigidas ao público
familiar que tiveram uma receção excelente por parte do público.

Exposição
Disney. El arte de
contar historias, no
CaixaForum Madrid.

Caixaforum MADrid 10.º aniversario (2008-2018)

visitantes

EXPOSIÇÕES

MILHÕES

desde a abertura do
centro em 2008.

8,8

desde a abertura do
centro em 2008.

75

atividades

12.400

desde a abertura do centro
em 2008
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CaixaForum
Saragoça

Uma criança no
espaço educativo de
CaixaForum Palma
dedicado a AngladaCamarasa.

CaixaForum
Palma
Ano de celebrações: CaixaForum
Palma cumpre 25 anos desde que
abriu portas. Nestas duas décadas e meia, o Gran Hotel cresceu
com dois espaços polivalentes novos e a criação do Espacio Familia,
na sala dedicada à coleção de Hermen Anglada-Camarasa, com motivo da mudança expositiva da obra
deste autor.
A exposição mais visitada foi Arte y mito. Los dioses del Prado. Los
Encuentros con… tiveram boa aceitação junto do público found (inquieto culturalmente), que pôde
desfrutar das úlimas tendencias
artísticas com os criadores do momento. Por sua vez, o público escolar participou na nova oficina El
mundo de la célula.

O CaixaForum Saragoça celebrou o
quarto aniversário. Coincidindo com
a efeméride, em abril atingiu um milhão de visitantes. Algumas das atividades mais cebradas foram em
torno da convocatória Art for Change ”la Caixa”. Uma delas, Fotomatón
ciudadano, uma atividade de fotografia participativa, na que colaborou a
Fundação CEDES, e cujo resultado foi
exposto no centro. Outra: El baile de
los años, fruto da experiência partilhada entre bailarinos profissionais
e amadores, entre os 10 e os 82 anos,
com o objetivo de sensibilizar sobre o
direito dos idosos à não exclusão.
Em colaboração com outras instituições, o centro juntou-se, um ano
mais, à celebração do Día de la Niña y
la Mujer en la Ciencia e acolheu a Noche Europea de los Investigadores,
com a participação de mais de 8.000
pessoas.

CaixaForum Sevilha afirmou-se como um dos centros culturais de referência no seu segundo ano de vida.
Isto deve-se às suas exposições, de
primeira qualidade, e às atividades
em torno das artes, das ciências e o
debate das ideias.
2018 foi também o ano de consolidação da transformação da zona
sul da Isla de la Cartuja, que começou com a abertura da CaixaForum.
O novo centro comercial, Torre Sevilla, o Parque Magallanes, o maior
parque de estacionamento coberto
de Andalucía e CaixaForum dão forma a um projeto de revitalização social de significado estratégico para
a cidade.
Cabe destacar as exposições
procedentes de grandes museus do
mundo. Exemplos são Arte y mito, do
Prado, tal como ¡Agón! La competición en la antigua Grecia, com obras de
grande valor do British Museum.

La gallinita ciega,
na exposição
dedicada a Goya e a
corte ilustrada em
Saragoça.

Caixaforum SARAGOÇA

Caixaforum palma
VISITAntEs (2016-2018)

VISITAntEs (2016-2018)

2016

308.057

2016

2017

309.943

2017

2018

CaixaForum
Sevilha

306.423

Caixaforum sevilha
VISITAntEs (2017-2018)

197.679
213.793

223.394

2018
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2017
2018

229.328

264.018
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CaixaForum
Girona

Alunas numa oficina
escolar no espaço
educativo e familiar
de Sevilha.

A exposição Pintura flamenca y holandesa del Museo de Ginebra reuniu obras de Pieter Brueghel el Joven,
Jan Brueghel el Viejo, David Teniers
e Cornelis Cornelisz, entre outros.
Coincidindo com Temps de Flors, o
pátio da CaixaForum Girona cobriuse de trabalhos florais inspirados na
pintura flamenca elaborados por três
fundações sem fins lucrativos: Astrid
21, Els Joncs e Ramon Noguera.
A primeira edição de Universos literarios permitiu analisar a influência criativa de criadores de prestígio
como Espido Freire, David Trueba
ou Roger Mas. Sucesso de público
na segunda edição do Festival Nano
Arts. Os mais pequenos e as suas famílias puderam fazer experiências
com a luz na instalação interativa de
Xavi Bové, a oficina dos arquitetos El
Globus Vermell ou os elementos de
plástico reciclado de Marta Barberà,
entre outros.

Exposição Pintura
flamenca y
holandesa del
Museo de Ginebra,
em Girona.

Caixaforum girona

CaixaForum
Lérida

Resultado do
Fotomatón
ciudadano de Art
for Change em
Tarragona.

CaixaForum
Tarragona
O CaixaForum Tarragona colaborou
com as suas exposições e atividades
no Programa Cultural de los Juegos
Mediterráneos 2018. As exposições
Experimento año 2100. ¿Qué nos espera en la Tierra del futuro? y Pintura flamenca y holandesa del Museo
de Ginebra conviveram com este singular acontecimento desportivo que
a cidade de Tarragona acolheu em
2018.
Por seu lado, Fotomatón ciudadano, uma proposta participativa do
programa Art for Change de ”la Caixa”,
juntou-se ao Festival Internacional
de Fotografía SCAN. Desta manera,
dezasseis rapazes e raparigas da Escola Estela de Tarragona receberam
formação por parte do grupo fotográfico Ruido Photo. O público pôde desfrutar logo do resultado deste
trabalho: uma visão particular daqueles que vivem em Tarragona.

O CaixaForum Lérida foi o primeiro
centro a acolher na Catalunha a exposição Robert Capa en color, organizada com o International Center of
Photography. Conhecido pelas suas imagens de guerra a preto e branco, Capa também explorou o uso da
cor, como podemos ver na exposição.
As visitas guiadas, tal como as conferências de Una historia en color de la
fotografía: de Robert Capa a la actualidad, foram muito bem acolhidas pelo público.
O público aplaudiu ainda os ciclos
de conferências Universos literarios
(com Roger Mas, Espido Freire, David Trueba e Mario Gas), El futuro de
la medicina es presente y Encuentros
con… diferentes criadores. Espetáculos, projeções, oficinas e visitas às
exposições marcaram a programação familiar. Os mais pequenos também tiveram a oportunidade de fazer
experiências com a luz no Festival
Nano Arts.

A fachada do
CaixaForum Lérida,
no antigo edifício
do Cinema Viñes, de
1919.

Caixaforum tarragona

Caixaforum lÉRIDA

VISITAntEs (2016-2018)

VISITAntEs (2016-2018)

VISITAntEs (2016-2018)

2016

2016

2016

52.303

2017

52.502

2017
2018

163.648
156.298

143.266

2017
2018

95.411
87.600

75.369
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COLEÇÃO ”LA CAIXA”

Um fundo privado de
referência e prestígio
internacional
Bogotá é a última paragem de trinta
exposições internacionais organizadas
com os fundos da Coleção ”la Caixa”.

É

um dos fundos privados mais
completos da Europa. A Coleção
”la Caixa” reune mais de mil obras
chave de 400 artistas, pois representam momentos chave dos seus
processos criativos. É o caso de
autores como Joseph Beuys, Juan Muñoz, Bruce Nauman, Antoni Tàpies, Jannis Kounellis, Antoni Muntadas, Gerhard Richter,
Roni Horn, Steve McQueen, Mona Hatoum, Cristina Iglesias, Ólafur Eliasson y Dora García, entre
muitos outros.
Desde os anos oitenta, quando se
iniciou a coleção, organizaram-se
mais de 150 exposições, trinta delas de âmbito internacional. A última, em 2018, foi El sueño de la

razón, no Museo de Arte Miguel
Urrutia (MAMU), de Bogotá (Colombia). A exposição é reflexo da
colaboração da Fundação Bancária ”la Caixa” com instituições de
todo o mundo. Neste caso, foram
reunidas trinta obras de arte contemporânea dos fundos de três
importantes instituições; a Coleção ”la Caixa”, a Coleção de Arte
del Banco de la República e o Museu de Antioquia.

A Coleção ”la
Caixa” reúne mais
de mil obras chave
de 400 artistas de
todo o mundo

El sueño de la
razón, com obras da
Coleção ”la Caixa”, no
MAMU de Bogotá.

Um dos antecedentes deste projeto é a exposição La persistencia de
la geometría, que a Fundação Bancária ”la Caixa” organizou em 2013
no Museo Universitario de Arte
Contemporáneo (MUAC) da Cidade do México. Esta estratégia
espacio-temporal no ámbito internacional será visível no próximo ano numa série de quatro exposições da Coleção ”la Caixa” na
Whitechapel de Londres.

COLEÇÃO ”LA CAIXA”

OBRAS CHAVE

1.006

artistas

400

EXPOSIÇÕES

150

PROJEÇÃO
INTERNACIONAL

30

Exposições repartidas em países
como a Colômbia, o México e o
Reino Unido, entre outros.
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Colaborações
culturais com
Portugal
Anish Kapoor, primeira individual em
Portugal. Organizada em colaboração
com a Fundação Bancária ”la Caixa”, o
Museu de Arte Contemporânea de Serralves apresentou no Porto (Portugal) a
Grande Exposição Anual no Parque, dedicada a um dos artistas contemporâneos mais importantes: Anish Kapoor
(Bombay, India, 1954). Reúne diversas esculturas no Parque de Serralves,
de 18 hectares. Em diálogo com estas
obras, no interior do museu estão expostas 70 maquetas realizadas para
projetos à escala arquitectónica.

Mais apoio à criação
em Espanha e Portugal
Dentro do programa Apoio à Criação, a Fundação ”la Caixa” lançou a
Convocatoria de Producción, uma
proposta para fomentar a criação artística. Esta complementa-se com
a Convocatoria de Comisariado, que
nasceu em 2011 sob a designação
de Comisart. As duas convocatórias
são bienais e destinam-se a pessoas
com nacionalidade ou residência espanhola ou portuguesa.
A primeira destina-se a artistas
com mais de 18 anos que tenham um
projeto incipiente com um terceiro (museu, curador ou instituição), e que requeira produção de nova obra.

DISTRIBUIÇÃO POR
TÉCNICAS

Finalizado o projeto, passados
dois anos, o Comité de Compras da
Coleção ”la Caixa” valoriza a sua possível aquisição e incorporação.
A segunda destina-se a curadores
menores de 40 anos e que já tenham
organizado antes m mínimo de três exposições. Os curadores desenvolvem
três projetos de exposição inovadores
a partir de obras da Coleção ”la Caixa” e
do MACBA. Estas exposições integramse na programação anual do CaixaForum Barcelona e podem incorporar, de
maneira complementar, a obra de algum artista que não forme parte dos
fundos da instituição.

DISTRIBUIÇÃO de artistas POR NACIONALIDADES

1%

Técnica mista

4%

Obra sobre papel

39%

Pintura

Espanha

6%

Audiovisual

180

Europa

123

USA

8%

Instalação

América Latina

19%
23%

Exposição
dedicada a
Anish Kapoor
no Parque de
Serralves, no
Porto (Portugal).

Sorolla viaja a Portugal. O Museu
Nacional de Arte Antiga (MNAA), com
o apoio do Museo Sorolla e em colaboração com a Fundação Bancária
”la Caixa” organizou a exposição Tierra adentro, la España de Joaquín Sorolla, que reúne 118 pinturas do pintor
valenciano pertencentes à coleção do
Museo Sorolla e provenientes de coleções particulares de Espanha. Trata-se de uma versão aumentada e
enriquecida da exposição de 2016 Sorolla. Tierra adentro, que mostrou em
Madrid como Sorolla deu a conhecer
novas versões das diversas paisagens
espanholas.

Escultura

Outros Países

Fotografia
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CAIXAFORUM VALENCIA

Nova referência, aberta
ao diálogo e sustentável
CaixaForum Valencia integrará o
Àgora de la Ciutat de les Arts i les
Ciències por intermédio do estúdio de
arquitectura de Enric Ruiz-Geli.
Recriação virtual
do interior do
futuro CaixaForum
Valencia, por Enric
Ruiz-Geli.

A

Fundação Bancária ”la Caixa”
apresentou o projeto para dotar
Valencia de um novo centro cultural. Situado no Àgora da Ciutat
de les Arts i les Ciències, o CaixaForum Valencia aspira a tornarse uma referência social e cultural na capital levantina, com uma
programação abrangente dirigida a todos os públicos.
O projeto, obra do estúdio Cloud
9, dirigido pelo arquiteto Enric
Ruiz-Geli, caracteriza-se por
potenciar o conceito original do
edificio Àgora de Santiago Calatrava como uma grande superfície aberta ao diálogo e à atividade cultural, bem como pela sua
sustentabilidade ambiental. O
equipamento contará com uma
superfície útil de 6.500 metros
quadrados e disporá de duas
grandes salas de exposição, um
auditório, salas polivalentes, um
espaço familiar e educativo, uma

O equipamento
contará com uma
superfície útil de
6.500 metros
quadrados
livraria e um restaurante. CaixaForum Valencia acolherá exposições, ciclos de conferências,
concertos e espetáculos, jornadas sociais, oficinas educativas e
familiares, bem como atividades
dirigidas a pessoas idosas.
O centro será inaugurado nos
próximos anos. O investimento
previsto da Fundação Bancária
”la Caixa” para fazer do CaixaForum Valencia uma realidade ronda os 18 milhões de euros.

CAIXAFORUM VALENCIA

ORÇAMENTO
PREVISTO

18 M€

SUPERFICIE

6.500 m

2

- 54 -

Projetos
integrados
A intervenção do CaixaForum Valencia articula diretamente com os projetos emblemáticos da Fundação
Bancária ”la Caixa” nos centros culturais como Madrid (na antiga Central
Eléctrica del Mediodía) e Barcelona (fábrica de fiação e tecidos Casaramona). Deste modo convivem no
mesmo espaço arquitecturas diferentes: as dos edifícios originais e as
intervenções para permitir o seu uso
cultural.

CULTURA E EDUCAÇÃO

música

Fazer todos
os públicos
participarem
da música
O Programa de Música da Fundação
”la Caixa” organizou em toda a
Espanha 722 concertos, entre os
quais escolares e participativos.

P

articipar num grande projeto pedagógico junto a músicos e intérpretes profissionais. A Fundação
”la Caixa” impulsionou os concertos participativos em 1995
com O Messías de Händel. O objetivo era aproximar a música a
todos os públicos. Desde então,
mais de 50.000 cantores amadores participaram nestas audições em frente a um público de
quase meio milhão de pessoas.
Num formato único, o público
participa numa experiência original que reúne cantores amadores
e orquestras, solistas e diretores
de prestígio internacional na interpretação de obras emblemáticas do repertório sinfónico-coral

de todos os tempos. Este formato foi renovado este ano com uma
produção nova, Gloria de Vivaldi,
na catedral de Palma de Maiorca,
pela Orquestra Sinfónica das Ilhas
Baleares e com a participação de
175 cantores amadores.

722

‘O Mesías’
participativo
no Porto

O programa de Música organizou
um total de 722 concertos em todo o território espanhol. Entre
eles, estreou-se o concerto escolar ‘Um bosque na parede. Percussões inesperadas’. A partir de
obras de John Cage, Steve Snowden, David Lang, Arvo Pärt e Enric
Monfort, os participantes aprendem que um mesmo instrumento
ou objeto pode emitir diferentes
sonoridades.

A Fundação Bancária ”la Caixa” apresentou pela primeira vez na Casa da
Música no Porto, O Messías participativo, pela XVIII Century Orchestra & Cappella Amsterdam, com Daniel Reuss e
coros do Porto. Para além disso, participou este ano na apresentação da temporada da Casa da Música, no âmbito
da colaboração com entidades portuguesas para divulgação da cultura e da
ciência.

CONCERTOS FAMILIARES E ESCOLARES (2016-2018)

MÚSICA (2018)

concertos

Concerto
participativo
Gloria de Vivaldi na
catedral de Palma
de Maiorca.

concertos

cidades

54
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espetadores

2016

489

128.290

2017

504

134.869

2018

553

138.825
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ART FOR CHANGE ”la caixa”

A arte, uma
ferramenta ara
o progresso
social
Art for Change ”la Caixa”
conjuga criação artística
e transformação social
com o fim de favorecer a
colaboração e a inclusão
de todas as pessoas.

Saragoça, Palma, Lérida e Tarragona foram as quatro cidades
que beneficiaram este primeiro
ano desta nova iniciativa desenvolvida por fotógrafos profissionais de Ruido Photo. Os responsáveis pela realização das
respetivas cabinas fotográficas foram jovens com deficiência mental da Fundação CEDES
(Zaragoza) e da Fundação Amadip-Esment (Palma), em risco de
exclusão social da Associação
Prosec (Lérida) e com alterações
de desenvolvimento cognitivo da
Escola Estela (Tarragona).

de utilizar a arte e a cultura como ferramentas para o progresso social. Estes processos criativos são liderados por um artista,
com a participação de todo tipo
de pessoas, em especial grupos
em situação de vulnerabilidade. Através de Art for Change, a
Fundação ”la Caixa” oferece aos
participantes igualdade de condições e contribui para a capacitação de pessoas ou grupos através de um projeto artístico.

Para além da iniciativa de Fotomatón ciudadano, Art for Change ”la Caixa” promove uma convocatória de ajudas anuais para
diferentes projetos. O programa
nasceu em 2007 com o objetivo

O programa nasceu
em 2007 e utiliza
a arte e a cultura
como ferramentas
de progresso social

F

otomatón ciudadano é uma das
atividades que este ano estreou
a Art for Change ”la Caixa”. Com
o objetivo de aproximar a linguagem da fotografia a setores da
sociedade que tradicionalmente não têm acesso especializado
a este meio, receberam formação
específica para de imediato a colocarem ao serviço das pessoas e
criar, de modo coletivo, cabinas
fotográficas que integraram diversas exposições em diferentes
centros CaixaForum.

Retrato para o
fotomatón realizado
em Lérida por
12 jovens da
Associação Prosec.

ART FOR CHANGE (2018)

PROJETOS
SELECIONADOS

19

PROJETOS POR DISCIPLINA

2

BENEFICIÁRIOS

4.355

5

Artes
plásticas

2

Música
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1

Dança

2

Fotografia

5

Teatro

Literatura

2

Vídeo
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CAIXAESCENA

O teatro como
prática para a
integração
CaixaEscena desenvolve dois
projetos novos: ‘Youth#4’,
em colaboração com o TNC,
e TEEN Ambassadors Across
Europe, com a UE.

C

aixaEscena é um programa educativo que oferece apoio aos
professores e educadores que
encaram o teatro como uma prática para o desenvolvimento social, cultural e cognitivo dos jovens. É um desafio que abre
espaço às emoções, à imaginação, ao esforço partilhado e ao
desenvolvimento de todas as capacidades.

Apresentação
do espetáculo
Youth#4, no âmbito
do programa
CaixaEscena.

O programa promoveu este ano
o Youth#4, no Teatre Nacional de
Catalunya (TNC). É uma criação
teatral que reune quinze adolescentes provenientes de meios
diferentes sob a direção da La
Compagnie des Hommes. Com
este espetáculo, o TNC inaugurou um novo ciclo de teatro para jovens.

Concebido e dirigido pelo diretor francês Didier Ruiz, Youth#4 implica um trabalho pessoal e cénico desde os ensaios à
representação final, através da
experiência e do conhecimento
dos protagonistas. Através dos
seus medos, sonhos e do seu
olhar sobre o mundo, os protagonistas esboçam o retrato da
juventude atual, isto é, o seu próprio retrato.

O projeto tem a duração de dois
anos. Juntamente com a Fundação ”la Caixa”, através de Caixa-Escena, participam também
o Teatercentrum (Dinamarca),
Norsk Scenekunstbruk AS (Noruega), Cultuurcentrum Hasselt
(Bélgica) e Dialogue Community
Performance (Reino Unido). Estas instituições fomentam as audiências jovens no âmbito da programação ou da educação.

CaixaEscena também participa
pela primeira vez num projeto do
Fundo Europeu. TEEN Ambassadors across Europe tem como objetivo desenvolver uma maneira
inovadora e atrativa para fomentar o interesse dos adolescentes
e do público jovem face às artes
cénicas.

”la Caixa” apoia
educadores que
encaram o teatro
como prática para
o desenvolvimento
social

CAIXAESCENA
PROJETOS
TEATRAIS
APOIADOS

ALUNOS
PARTICIPANTES EM
OFICINAS E JORNADAS

476 14.395

ATIVIDADES
DE OFICINAS
E JORNADAS

377
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REPRESENTAÇÕES
EM TODO
O TERRITÓRIO

828

PÚBLICO PRESENTE
NAS REPRESENTAÇÕES

206.890
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COSMOCAIXA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Cosmocaixa, uma
experiência global para
além das exposições
As exposições “T-Rex”, “Robots”,
“La belleza del universo” e “Tintín
y la Luna”, assim como um novo
programa do planetário, marcam a
oferta na divulgação científica.

Exposição a partir
do esqueleto do dinossauro fossilizado
designado como Trix,
na CosmoCaixa.

M

ais de 1 milhão de pessoas visitaram a CosmoCaixa em 2018.
O modelo único que representa a CosmoCaixa assenta na conceptualização de exposições especificamente pensadas para
comemorar efemérides que contribuíram para a história da humanidade ou para a e evolução
nos diferentes campos científicos, e que ajudam a compreender os fundamentos que regem a
ciência no sentido de fomentar o
espírito crítico da cidadania.

Mais de um milhão de
pessoas visitaram a
CosmoCaixa em 2018

COSMOCAIXA (2018)

visitantes

1.045.961

atividades

9.500
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Na CosmoCaixa estiveram patentes quatro exposições em
2018. T-Rex fechou as suas portas após um período de prolongamento de três meses, devido ao
sucesso junto do público, alcançando um total de 379.000 visitantes. Relativamente às outras
três exposições, Tintim e a Lua
acontece no âmbito da comemoração dos 50 anos da chegada do
Homem à lua; Robots é uma reflexão sobre a evolução tecnológica
desde as primeiras ferramentas
líticas até à inteligência artificial,
e A beleza do universo representa uma visão artística sobre a origem do universo.

CULTURA E EDUCAÇÃO

A experiência CosmoCaixa vai
muito para além das exposições,
com uma vasta oferta de atividades que inclui conferências e debates, jornadas à volta da saúde, as matemáticas e a física ou a
robótica e a ética, para além das
oficinas educativas e familiares, e
atividades dirigidas a grupos de
pessoas idosas.

Vistas do
planetário
de Madrid,
onde foi
apresentado o
novo programa
com desenhos
animados
Spherium.

É o caso do ciclo de conferências
sobre o futuro da ciência explicado por seis prémios Nobel, bem
como o dedicado às últimas descobertas em astrofísica e as suas
aplicações. O fomento das vocações científicas e a aproximação
da ciência aos jovens confluíram
na Top Ciencia.

De mãos dadas com os
planetários de Madrid
e Pamplona

Edificio verde
e sustentável
Sob o lema ‘Edificio verde, edificio
que educa’, a CosmoCaixa incorporou
novas medidas que reforçam o seu
compromisso com a sustentabilidade tanto educativamente como em
melhorias estruturais e funcionais.
Estas permitiram reduzir significativamente o consumo de eletricidade,
água e gás, tendo ainda aumentado
este ano o número de visitantes em
161.325 em relação a 2017.

O trabalho coordenado da Fundação
”la Caixa” com os planetários de Madrid, Pamplona e CosmoCaixa permite criar sinergias de grande benefício
mútuo. O Planetário de Madrid e a
Fundação ”la Caixa” apresentaram
Spherium, em novo programa de desenhos animados em 2D em cúpula
completa (Fulldome), de 35 minutos
de duração. A partir de una história
de ficção científica como fio condutor, o programa descreve as características de alguns dos tipos mais
comuns de planetas extrassolares
que os astrónomos descobriram nos
últimos anos, como as superterras ou
os Júpiteres quentes. Paralelamente, apresenta alguns dos fenómenos
físicos mais singulares, hipotéticos mas possíveis segundo as teo-

PÚBLICO ESCOLAR
VISITAS ESCOLARES

204.867
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rias vigentes na atualidade, como por
exemplo as fendas espaciais ou as
viagens no tempo.
A Fundação ”la Caixa” renovou o
seu compromisso com o Planetário
de Pamplona colaborando na celebração do XXV aniversário do conhecido como Pamplonetario, que abriu
portas em 1993. Mais de 3,5 milhões
de pessoas participaram na programação estes 25 anos. Entre eles,
contam-se os mais de 700.000 estudantes que participaram em Escuela
de Estrellas / Izar-Eskola / School of
Stars. Este programa didático dedicado ao ensino de astronomia foi um
pilar da atividade do centro e conta
com o apoio da Fundação ”la Caixa” e
da Fundação CAN.
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EXPOSIÇÕES ITINERANTES

Amostras
inovadoras em
todo o país
As exposições itinerantes são um
dos instrumentos de maior alcance
e visibilidade do trabalho da
Fundação ”la Caixa” no âmbito da
sensibilização dos cidadãos.

Arte en la calle aproxima a arte das pessoas fora do espaço
habitual dos museus ou das salas de exposição. No âmbito deste programa, a exposição Sebastião Salgado. Génesis mostra na

Creactivity
transforma um
autocarro - na
imagem, em Múrcia
- num espaço
educativo e familiar.

EXPOSIÇÕES ITINERANTES (2018)

visitantes
Más de

2,9

millones

28

C

ultura, ciência e meio ambiente.
Estas são as três grandes áreas
que englobam as exposições itinerantes que a Fundação ”la Caixa”
desenvolve em todo o país. Inovadoras na abordagem temática dos
conteúdos, dirigem-se a todo o tipo de públicos. Além disso, adoptam formatos originais para poderem adaptar-se aos diferentes
públicos e chegar ao maior número de pessoas.

EXPOSIÇÕES
ITINERANTES
EM 2018
POR CIDADES

EXPOSIÇÕES
em

83

cidades
- 60 -

CULTURA E EDUCAÇÃO

via pública até 38 grandes fotografias a preto e branco do reconhecido fotógrafo brasileiro. As
unidades desdobráveis são outro
dos formatos extensíveis da Fundação ”la Caixa”. É o caso de Picasso. El viaje del Guernica, uma
exposição num inovador formato itinerante de 200 metros quadrados que aprofunda a história
de Guernica a partir das suas viagens e usos desde o seu início, há
mais de 80 anos, e que conta com
a colaboração do Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.

Sala da exposição
itinerante por
Portugal A floresta.
Muito mais do que
madeira.

‘A floresta’
percorre Portugal

Empieza el espectáculo. Georges
Méliès y el cine de 1900 convida
os visitantes a entrar no ambiente de princípios do século xx em
que Méliès desempenhou um papel capital no nascimento do cinema como fenómeno popular.
Também em unidades móveis
percorreram o território El ártico se rompe, que mostra a singularidade dos ecossistemas do Pólo Norte a partir de uma centena
de fotografias de Andoni Canela,
e H2Oh! Los secretos del agua en
tu ciudad, que pretende chamar a
atenção sobre o uso deste recurso tão valioso e ao mesmo tempo,
tão escasso.

Creactivity ganha corpo noutro
formato singular: um autocarro
que se converte num espaço educativo e familiar que fomenta a
prática de distintas habilidades.
Caracterizado pela sua componente de creatividade e de colaboração, permite lidar de maneira
interativa com os materiais, planificar e criar novos desenhos.

As oficinas
itinerantes são
atividades que
estimulam a
criatividade

O sistema de aprendizagem de
Creactivity inspira-se no movimento Tinkering del Exploratorium de San Francisco (EE. UU.).
Assim, combinam-se tecnologias digitais e físicas no desenho
de construção e personalização
de objetos e artefactos com uma
finalidade utilitária ou lúdica.

CREACTIVITY (2018)

PERCURSOS

77

As florestas são ecossistemas terrestres que se sustentam num sistema complexo de relação entre os
seres vivos e entre estes e o meio ambiente. Como funciona uma árvore? Como se forma o húmus? O que
é a madeira? Estas são algumas das
perguntas às que dá resposta a exposição A floresta. Muito mais do que
madeira. O objetivo é dar a conhecer a gestão sustentável, ambiental,
económica e social da floresta e, ao
mesmo tempo, sensibilizar e consciencializar o visitante.
A exposição iniciou em 2018 o seu
percurso por Portugal. Depois da estreia em maio em Coimbra, um dos
distritos mais afetados pelos incêndios no ano anterior, foi possível também visitá-la em Portimão, Viseu e
Braga, e reuniu mais de 80.000 visitantes. Também em 2018 se iniciou
uma unidade da oficina itinerante Creactivity do programa EduCaixa,
que percorreu 17 localidades e recebeu cerca de 5.400 habitantes.

A FLORESTA

VISITANTES

48.067

visitantes
Mais de

80.000
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Na vanguarda
da educação
no século XXI
Identificar as práticas transformadoras
em educação é uma das principais linhas
de atuação da EduCaixa com o objetivo de
promover a mudança.

A

EduCaixa junta-se à transformação educativa com o objetivo de
se tornar um agente na mudança
educativa que promove intervenções capazes de produzir impactos substanciais nos alunos e profissionais da educação. Para isso, o
programa definiu um conjunto de
medidas para acompanhar a comunidade educativa ao longo do
processo.
A EduCaixa centra a sua ação em
três eixos. Em primeiro lugar, a
promoção do desenvolvimento
das competências dos alunos com
programas de eficácia demonstrada, recursos e atividades. Em
segundo, a formação, tem como
proposta principal a formação em

Verónica Boix,
durante a sua
dissertação no
CaixaForum
Barcelona.

EDUCAIXA (2018)

UTILIZADORES

2.117.143

ESCOLAS

PROFESSORES

8.223

8.842
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A avaliação é um
instrumento chave
para saber o que
funciona na educação

Na primeira pessoa:
Os especialistas do ciclo de conferências (R)evolução Educativa
afirmam:
BEATRIZ PONT

liderança destinada a diretores e
equipas de direção, mas também
oferece formação profissional a
docentes através de conferências,
programas, etc. O programa Liderazgo para el Aprendizaje da EduCaixa propõe capacitar, prestigiar
e transformar o papel dos líderes
pedagógicos em beneficio dos resultados educativos e da melhoria do sistema. Entre outros, conta com a colaboração do Instituto
de Educação de Londres, referência mundial pela sua experiência e
impacto. Finalmente, o terceiro eixo consiste na avaliação como instrumento para a geração e transferência de conhecimento rigoroso.
Além disso, para promover as práticas educativas baseadas na evidência, a EduCaixa chegou a um
acordo de colaboração com a EEF
(Education Endowment Foundation), entidade promovida pelo
Governo britânico e uma referência mundial em investigação educativa, para promover as práticas
baseadas na evidência. Por outro
lado, a EduCaixa apoia centros docentes do nosso país no processo
de avaliação dos seus programas e
verifica, nos seus próprios centros,
o impacto real junto dos alunos e
suas competências.

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE)

“O trabalho dos professores
passou de individual a um
trabalho de equipa”
ROBERT SLAVIN
John Hopkins University

“Pessoas e instituições prosperam quando experimentam, ainda que muitas vezes fracassem”
VERÓNICA BOIX
Harvard Graduate School of Education

“O mundo dos alunos de hoje
será diferente do de seus pais
e professores”

Ciclo de conferências:
(R)evolução Educativa
EduCaixa forma as equipas de direção e docentes de centros de todos
os graus educativos através de seminários e conferências, em diferentes pontos do país. Nestas sessões
tratam-se temas como metodologia,
competências, avaliação e liderança.
Deste modo, em 2018 contou-se com

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

ATIVIDADES EDUCATIVAS

269.513

escolares em atividades educativas
nos centros CaixaForum.

38.334

alunos participaram
nos programas Jóvenes
Emprendedores e Big Data.
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a participação de Beatriz Pont, especialista em liderança escolar; Robert
Slavin e Nancy Madden, do Centro de
Investigação e Reforma na Educação
da John Hopkins University, e Verónica Boix e Howard Gardner, de Project
Zero, integrado na Harvard Graduate
School of Education.

EDUCAIXA.com (2018)

UTILIZADORES WEB

667.767
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competência empreendedora, e
CaixaEscena, que desenvolve a
competência cultural e artística.

Melhorar as
competências
dos alunos

O programa Big Data, la Inteligencia de los Datos da EduCaixa foi criado para que os alunos
de ESO, terceiro ciclo e ciclos formativos adquiram consciência
da geração e uso de dados massivos, que é chave da sua competência digital e da sua competência cívica.

O programa Big Data promove a
competência digital, enquanto o programa
“Jovens Empreendedores” impulsiona a
competência empreendedora.
Foto do grupo de
participantes no
campus Desafio
Empreendedor
2018.

O

s programas da EduCaixa orientam-se para o desenvolvimento
competitivo dos alunos. Para isso, baseam-se em metodologias
ativas e participativas. Oferecem também propostas de ensino diferentes para adaptação a
cada contexto. Para além disso,
incluem ferramentas para a avaliação formativa: instrumentos
de avaliação, coavaliação e avaliação de aprendizagens.
Assim, oferecem-se programas educativos multidisciplinarios para trabalhar na aula.
Todos têm como objetivo melhorar as competências dos alunos. No curso 2018-2019 destacam-se Big Data, que promove a
competência digital; Jovens Empreendedores, que impulsiona a
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Através de infografias, vídeos,
atividades em rede e uma app
própria que liga diretamente
com os hábitos digitais dos estudantes, o programa Big Data consegue estimular e manter o interesse dos estudantes,

CULTURA E EDUCAÇÃO

Os vencedores
de cada um dos
galardões realizam
uma viagem
formativa a Silicon
Valley
e transmitir-lhes ensinamentos
chave para a sua competência
digital, social e cívica, e também
empreendedora.
O programa educativo Jóvenes
Emprendedores orienta a formação dos alunos do Secundário e ensino profissional de nível
médio em competência chave para o seu futuro. O objetivo é estimular a competência empreendedora nas aulas.

Deste modo, a EduCaixa desenvolve as competências e atitudes
dos alunos que lhes permitirão
não apenas serem empreendedores, mas também desenvolverem-se com autonomia e consciência crítica num mundo global
e num mercado laboral imprevisível. Para além disso, permitelhes tornarem-se cidadãos ativos
e conscientes do que os rodeia.
Os dois programas contam com
dois prémios: Dataton, no caso
de Big Data, e Desafío Emprende, para o programa Jóvenes Emprendedores. As equipas selecionadas competem e os vencedores
de cada uma realizam uma viagem formativa a Sillicon Valley.

Uma criança na
oficina Creactivity,
destinada a fomentar
a criatividade.

EduCaixa
em Portugal
A Fundação Bancária ”la Caixa” iniciou este ano dois dos programas de
EduCaixa em Portugal. Em primeiro
lugar, para a implementação de Jóvenes Emprendedores, dirigido a jovens
entre os 14 e 18 anos, foram convidadas quatro entidades portuguesas
para o Campus Desafío Emprende,
celebrado no mês de maio em Barcelona: Direção-Geral da Educação,
Agrupamento de Escolas de Barcelos, Empresários Pela Inclusão Social
(EPIS) e Colégio do Sagrado Coração
de Maria de Lisboa. No mês de outubro, teve início a difusão do programa
no país, tendo sido implementado em
30 centros educativos.
Em segundo lugar, arrancou a unidade de uma oficina itinerante Creactivity. Este espaço interativo esteve
à disposição de estudantes e familias em Bragança, Vila Real, Guimarães, Viana do Castelo, Aveiro,
Guarda, Évora e Beja, entre outras,
chegando a un total de 17 localidades e 5.400 visitantes.

Em PORTUGAL

CENTROS EDUCATIVOS

30 escolas

iniciaram a difusão do programa
Jovens Empreendedores no último
trimestre de 2018.
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PALAU MACAYA

Uma porta aberta
ao diálogo e às
humanidades

O

O Palau Macaya de Barcelona é o centro
da Fundação ”la Caixa” especializado na
reflexão, na promoção do conhecimento
e na transformação social.

O Palau Macaya,
espaço da ”la Caixa”
dedicado ao diálogo,
à transformação
social e ao
conhecimento.

PALAU MACAYA (2018)

atividades

740

Participantes

59.595

(2012-2018)

7 anos

de experiência como centro líder
na criação de conhecimento e
progresso social.
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Palau Macaya é um motor intelectual. O centro tornou-se um
espaço de reflexão capaz de inovar incorporando novos formatos
dinámicos e inclusivos. Este ano
decorreram os Macaya 361°, uma
proposta de diálogos que incorpora diversas vozes. Lançou também a primeira Convocatória de
Projetos de Reflexão em Madrid.
Macaya 361° proporciona uma
visão completa e plural sobre os
desafios que nos afetam como sociedade. Sob o título ‘Conversas
sobre o trabalho e a exclusão social’, nesta primeira edição foram
debatidas as mudanças no mundo laboral e como afetarão os
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O Palau Macaya é
a sede do Club de
Roma e acolhe a
Escuela Europea de
Humanidades
grupos vulneráveis. O jornalista
Antoni Bassas foi o moderador
das conversas.
O método Macaya pretende promover e apoiar iniciativas para o
progresso social. Para isso, lançou a primeira convocatória de
Proyectos de Reflexión para desarrollar en la Comunidad de
Madrid. Coordenada a partir da
CaixaForum Madrid, está aberta
a instituições sem fins lucrativos,
universidades, centros de investigação e instituições públicas.
El Palau Macaya é, por sua vez, o
centro que contribui para o progresso social, económico, político e ambiental mediante o diálogo, a reflexão e a troca de ideias.
Frank Moulaert, Elisabetha Piqué, Evgeny Morozov, Rokhaya
Diallo, Paloma Favieres, Emilio
Ontiveros, Colin Crouch, Ángel
Gabilondo, Marina Garcés, Renata Ávila, Philip Bloom, Lluís Duch,
Serge Resnikoff e Cristina Gallach
são alguns dos especialistas mundiais que participaram em 2018.

de’, contou com a participação do
sociólogo Wolf Lepenies e dos filósofos Simon Critchley e Daniel
Dennett, entre outros.
Sede do Club de Roma, acolheu
ainda ciclos sobre desenvolvimento sustentável, saúde e meio
ambiente, o transhumanismo e
as mulheres marcaram a história
dos direitos humanos, entre ou-

Vista aérea do
jardim, com o
cenário que
recebe o Festival
de Cap Roig, na
Costa Brava, em
Palafrugell.

Economia e desafios sociais
em Cap Roig
O que é uma sociedade justa? Sob
o título ‘Para que ninguém fique pelo caminho’, a Fundação ”la Caixa”
organizou no Museu del Suro de Palafrugell el Segundo Encuentro de
Economía y Retos Sociales Cap Rog
2018. Nesta segunda edição o debate focou-se nos instrumentos e nas
políticas para que, na passagem para um mundo mais aberto e repleto de
avances tecnológicos, se possa garantir uma verdadeira igualdade de
oportunidades, bem como o bem-estar dos grupos em risco.
Cap Roig afirmou-se como o festival de verão de referência do sul da

O centro também acolhe a Escuela Europea de Humanidades. Segundo o lema ‘Depois do muro:
um mundo em mudança. Ciência, política, cultura e socieda-

jardins de CAP ROIG
UTILIZADOREs (2016-2018)
2016
2017
2018

tros temas. Situado no Palau Macaya, o Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible é
um centro de análise criado pela Fundação Bancária ”la Caixa”
em colaboração com ESADE. Este ano apresentou o seu primeiro relatório anual: Contribuição
das empresas espanholas para os
Objetivos de um Desenvolvimento
Sustentável.

41.581
52.129

55.143
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Europa com um novo número recorde em 2018: um total de 56.261 espectadores, o que representa um
crescimento de 21% e 10.000 novos
assistentes em relação à edição anterior. Luis Miguel, Sting & Shaggy, Joan Baez, Andrea Bocelli, James Blunt,
Antonio Orozco, Els Catarres, Pablo
López, Maná, Roger Hodgson e Rosario são alguns dos cantores que
passaram pelo palco. Pelo segundo
ano consecutivo, o festival recebeu
a certificação de sustentabilidade ambiental, económica e cultural
Biosphere, ao cumprir os requisitos
das Nações Unidas.

Relatório anual 2018

estrutura

Mais de 110 anos de
compromisso social
A Caixa de Pensões e Poupanças
para a Terceira Idade ”la Caixa” da
Catalunha e Ilhas Baleares foi fundada a 5 de abril de 1904 pelo advogado catalão Francesc Moragas
Barret, com o apoio de várias entidades da sociedade civil catalã.
Desde as suas origens, a Fundação
”la Caixa” caracteriza-se por um
forte compromisso social e uma vocação de trabalho em prol do interesse geral, tanto através da sua
atividade financeira como da sua
Fundação, que desenvolve e financia atividades de índole social,
educativa, cultural e científica.

A ”la Caixa” é, mais de 110 anos
após a sua criação, a primeira fundação de Espanha, a segunda na
Europa e uma das mais importantes do mundo em termos de volume
de investimento social.
A CriteriaCaixa é a sociedade holding que gere o património empresarial da Fundação ”la Caixa”, com
um objetivo duplo:
1. Gerar os recursos necessários
para financiar a Fundação.
2. Preservar e impulsionar o crescimento do património da fundação.

100 %
GAV: 22,7 bn€
NAV: 17,5 bn€

Social
CARTEIRA
BANCÁRIA

CARTEIRA INDUSTRIAL
E DE SERVIÇOS

NEGÓCIO
IMOBILIÁRIO

OUTROS ATIVOS
FINANCEIROS

Cultura

9,8 bn€

8,0 bn€

2,7 bn€

2,2 bn€

EDUCAÇÃO

40,0 %

24,0 %

99,5 %

17,6 %

6,0 %

1,2 %

INVESTIGAÇÃO,
CONHECIMENTO
E BOLSAS

100 %

100 %

Outras
participadas

9,1 %

6,0 %

-

A abreviatura bn corresponde a milhares de milhões.
GAV: valor bruto dos ativos. NAV: valor líquido dos ativos.
Dados de 31 de dezembro de 2018.
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Liquidação

Liquidação orçamental de 2018
57%

total

498,4 M€

18%

25%

Área Social
Pobreza
Cooperação

Investigação
Conhecimento
Bolsas

Cultura
Educação

284,7 M€

89,8 M€

123,9 M€

Orçamento de 2019
57%

total

545 M€

21%

22%

Área Social
Pobreza
Cooperação

Investigação
Conhecimento
Bolsas

Cultura
Educação

309,6 M€

112,9 M€

122,5 M€
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DIRECTÓRIO Fundação Bancária ”la Caixa”
SERVIÇOS CENTRAIS:
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona

BARCELONA

MADRID

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

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

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

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

PALAU MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona
Tel. 93 457 95 31

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

FUNDACIÓN DE LA ESPERANZA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona
Tel. 93 270 39 73
ESPAICAIXA FRANCESC D’ASSÍS
Convent de Santa Clara
Santa Clara, 60-62
08241 Manresa
Tel. 93 836 26 75

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

SARAGOÇA

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

CAIXAFORUM ZARAGOZA
Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Zaragoza
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
TARRAGONA

MURCIA
ESPACIOCAIXA MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Murcia
Tel. 968 22 63 13
obrasocial.lacaixa.es/ambitos/centros/
espaciocaixa_es.html

CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(junto à fonte do Centenário)
43001 Tarragona
Tel. 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
ESPAICAIXA TARRAGONA
Prat de la Riba, 3
43001 Tarragona
Tel. 977 22 59 52
LLEIDA
CAIXAFORUM LLEIDA
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida
Tel. 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.net
CaixaForum.com/agenda
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