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CARTA DO PRESIDENTE

Pessoas que
ajudam pessoas
O ano de 2021 foi muito complexo e esteve repleto de desafios a nível global. A Fundação
”la Caixa” desenvolveu os seus programas dando resposta às necessidades globais
geradas pela pandemia através da proximidade, que tem sido um dos seus principais
ativos ao longo destes 117 anos de história. Fê-lo com capacidade de liderança, com
a ajuda de uma grande equipa de profissionais e voluntários, e em colaboração com
instituições públicas e entidades privadas. Pensamos no dia a dia e olhamos para o
futuro com o desejo de construir uma sociedade melhor.

Apoiar, ajudar e cuidar são conceitos que têm um
peso cada vez maior na sociedade. A situação que
vivemos nos últimos meses, com a pandemia,
demonstrou que somos seres interdependentes
e que temos de cuidar uns dos outros. Cuidar
implica um compromisso individual, mas também
coletivo. As instituições e as entidades têm uma
responsabilidade muito grande na construção de
um novo modelo social baseado no princípio do
cuidado. A palavra «cuidar» vem do latim cogitare,
«pensar». Pensar significa «refletir antes de fazer
as coisas», e esta ideia é a nossa razão de ser.
Na Fundação ”la Caixa”, analisamos, valorizamos
e validamos, para antecipar os problemas,
desenvolver programas inovadores e criar redes de
trabalho e de solidariedade que permitam atuar com
mais eficiência. Colocamos as pessoas no centro
das nossas ações, não só como destinatárias dos
nossos programas, mas também como elementos
ativos. Somos pessoas que ajudam pessoas.

A educação, a cultura e
a ciência contribuem para
o desenvolvimento pessoal;
são elementos de integração,
conhecimento e diálogo
4

Os filósofos que refletiram sobre esta sociedade do
cuidado falam de duas dimensões do cuidado. Em
primeiro lugar, é necessário ajudar as pessoas que
se encontram em situação vulnerável facultando
acompanhamento, apoio social, assistência de
profissionais de saúde, promovendo a investigação
e ações concretas tanto no domínio profissional
como familiar. Tudo isto no contexto criado pela
pandemia, que afetou principalmente os grupos mais
vulneráveis. Criámos uma cadeia de transmissão:
muitas pessoas que participaram nos nossos
programas de integração e de apoio enquanto
beneficiárias são agora voluntárias, colaboradoras
e promotoras de iniciativas solidárias. Colocámos
a família no centro e focámo-nos nos mais novos e
nos mais velhos, entre outros grupos vulneráveis.
A outra dimensão do cuidado diz respeito à
sociedade no seu conjunto. A educação, a cultura
e a ciência têm um papel importantíssimo, pois
contribuem para o desenvolvimento pessoal; são
elementos de integração, conhecimento e diálogo.
A Fundação ”la Caixa” também foi pioneira neste
campo, colaborou com os principais museus
do mundo, quebrou as barreiras entre cultura,
ciência e sociedade, propôs novas aproximações a
fenómenos culturais, a grandes obras musicais, a
grandes figuras científicas, e abordou as questões
da atualidade com uma nova linguagem.

Isidro Fainé

Presidente da
Fundação ”la Caixa”

O pensamento, a excelência académica e o avanço
da investigação na área da saúde são também
elementos fundamentais: pensar e fazer.
Em algum momento durante a pandemia, todos
nós tivemos a sensação de estagnação, todos
vivemos numa situação pautada pelo provisório,
pela incerteza e pela espera. Um dos aspetos mais
positivos do relatório que agora apresentamos é
a constatação de todo o trabalho realizado e que
não teria sido possível sem uma estrutura sólida,
boas equipas, bons colaboradores, uma rede
internacional e, acima de tudo, o interesse e a
cumplicidade dos beneficiários, que acompanham
os nossos projetos e os tornam seus.

Além de tudo o que foi feito, mostra o que estamos
a preparar: novos centros, novos programas e um
novo impulso para as atividades que funcionam,
que dão resposta aos problemas e que ajudam as
pessoas. Algumas destas novas ações, na área da
investigação e das novas tecnologias aplicadas
à comunicação cultural, são um resultado direto
daquilo que vivemos nos últimos anos.
O presente relatório é um balanço da experiência
e do trabalho, da dedicação e do entusiasmo, da
capacidade de inovação, da flexibilidade e da
resiliência. É um balanço que convida a olhar em
frente, a dialogar, a lutar para conseguir um futuro
melhor que não deixe ninguém para trás.
RELATÓRIO ANUAL 2021
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Patronato da Fundação ”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
Antoni Fitó Baucells
Eugenio Gay Montalvo
Javier Godó Muntañola
Francesc Homs Ferret
Marc Murtra Millar
Asunción Ortega Enciso
Artur Santos Silva
Javier Solana Madariaga
Secretário (não patrono)
Josep Maria Coronas Guinart
Diretor-Geral
Antonio Vila Bertrán
Diretora-Geral Adjunta (não patrono)
Elisa Durán Montolío

Patronato em 31 de dezembro de 2021
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Direção da Fundação ”la Caixa”
Presidente
Isidro Fainé Casas
Diretor-Geral
Antonio Vila Bertrán
Diretora-Geral Adjunta
Elisa Durán Montolío
Subdiretora-Geral
Esther Planas Herrera
Subdiretor-Geral
Marc Simón Martínez
Diretor de Comunicação do Grupo Fundação ”la Caixa”
Juan María Hernández Puértolas
Diretor Corporativo de Assuntos Públicos
Jesús Nemesio Arroyo González

Diretor Corporativo de Educação e Marketing
Xavier Bertolín Pueyo
Diretora Corporativa de Programas Sociais
Montserrat Buisán Gallardo
Diretor Corporativo de Território e Centros
Rafael Chueca Blasco
Diretor Corporativo de Investigação e Saúde
Àngel Font Vidal
Diretor Corporativo de Cultura e Ciência
Ignasi Miró Borràs

Diretora da Área Internacional
S. A. R. la Infanta Doña Cristina
Diretora da Área de Bolsas
Emilia Jordi Tubella
Diretora da Área de Relações com Entidades Sociais
Juana Prats Montmany

Diretor de Relações Institucionais do Grupo Fundação ”la Caixa”
Sergi Loughney Castells

Diretor da Área de Relações Institucionais e Protocolo
Ventura Rebés Weindl

Diretora da Área de Finanças, Fiscalidade e Controlo de Gestão
Eva Bermejo Martínez

Diretora da Área de Exposições e Coleção
Isabel Salgado Gispert

Diretora da Área de Marketing
Montse Blanco Fernández

Diretora da Área de Inclusão Social
Cristina Segura Talavera

Diretora da Área de Recursos Humanos
Montse Cabré Pera

Diretora da Área de Gestão Territorial e Centros
Marta Vallejo Rodríguez

Diretora da Área de Meios de Comunicação Social
Rosa Maria Cirera Clotet

Diretor da Área de Organização
Ignasi Villalobos Motlló

Direção em 31 de dezembro de 2021
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Fundação ”la Caixa”,
entidade com estatuto
consultivo especial junto
das Nações Unidas

Em 2021, o Conselho Económico e Social das
Nações Unidas (ECOSOC), o principal órgão
para a coordenação da ação económica, social
e ambiental da ONU, concedeu à Fundação ”la
Caixa” o estatuto consultivo especial, o mais alto
estatuto concedido pela ONU a organizações não
governamentais e que permite à Fundação participar nas tarefas da organização, ser ouvida e
contribuir para a sua agenda.
Este importante e exclusivo reconhecimento permite que o ECOSOC peça à Fundação ”la Caixa”
aconselhamento, informação especializada e a
elaboração de estudos, que o secretário-geral
da ONU pode partilhar com os membros do
Conselho. Também oferece à Fundação a possibilidade de assistir a conferências e eventos
internacionais da ONU, fazer declarações escritas
e verbais nesses eventos, organizar atos paralelos
no contexto da ONU, entrar nas instalações da
ONU e estabelecer redes de novos contactos.

O estatuto consultivo especial
é o mais alto estatuto concedido
pela ONU a organizações
não governamentais
8

O gabinete de representação que a Fundação
”la Caixa” tem em Washington já apresentou propostas de participação em dois eventos do ECOSOC
para 2022, que foram aprovadas pelo Conselho.
Este é um reconhecimento muito importante
para a instituição, que foi criada a 5 de abril de
1904 pelo advogado catalão Francesc Moragas
i Barret, com o apoio de diversas entidades da
sociedade civil catalã.
Desde o início, a Fundação ”la Caixa” mostrou
um inquebrantável compromisso social e uma
vocação de trabalho em prol do interesse geral,
tanto através da atividade financeira do grupo
como da ação social, promovendo ações, projetos e atividades de caráter social, educativo,
divulgador, cultural e científico.
A Fundação ”la Caixa” é atualmente uma das fundações mais importantes do mundo em termos
de volume de investimento social. Na sua estrutura, é proprietária da primeira holding financeira espanhola, a CriteriaCaixa, que trabalha para
preservar e aumentar o património empresarial
gerado pela Fundação há mais de um século.
A sua missão é construir uma sociedade mais
justa, que dê oportunidades a quem mais precisa

Edifício das
Nações Unidas em
Genebra (Suíça).

e com os valores de excelência, confiança e compromisso social que sempre a caracterizaram,
com a visão de ser uma entidade de referência
no desenvolvimento de soluções que perdurem
no tempo e que deem resposta às necessidades básicas das pessoas que se encontram em
situação de vulnerabilidade; que favoreçam o
progresso social, respondendo aos novos desafios
na investigação, na formação de excelência e na
educação; e que aproximem a ciência e a cultura
das pessoas em todo o mundo.
Lutar contra a pobreza infantil e a exclusão social,
fomentar o emprego e ajudar a melhorar as condições de vida das pessoas em situação vulnerável

são objetivos fundamentais da Fundação. E, para
isso, focamo-nos nos programas com maior impacto transformador, naqueles que geram mudanças que melhoram o contexto da sociedade
em geral.
A Fundação também está empenhada na investigação médica, na formação de excelência, na
cultura e na educação, áreas prioritárias e essenciais para promover o progresso e a igualdade
de oportunidades. E este compromisso social
para a construção de uma sociedade melhor
tem em Espanha e Portugal os seus territórios
naturais de intervenção.

RELATÓRIO ANUAL 2021

9

Programas
e Concursos
Sociais

Impulsionamos
a transformação social
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A melhorar a vida dos
grupos mais vulneráveis
Os programas e concursos sociais da Fundação ”la Caixa” focamse nas áreas em que o seu impacto pode ser mais transformador,
como a pobreza infantil, ou naquelas que promovem o acesso ao
emprego e que contribuem para melhorar a qualidade de vida das
pessoas, fomentando a coesão social e a participação cívica.

Pontos-chave

1

2

3

4

Criação de oportunidades para as pessoas
que vivem em situação
de pobreza.

Apoio à inserção laboral, para que as pessoas
em situação vulnerável
possam ter acesso
a um emprego.

Melhoria da qualidade
de vida das pessoas
mais velhas e seu
acompanhamento.

Concursos para concessão
de apoios a projetos de
iniciativas sociais em
Espanha e Portugal.
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PROGRAMAS E CONCURSOS SOCIAIS

Pobreza infantil

A ajudar crianças e jovens
a construir o futuro

O programa Proinfância trabalha para que crianças e jovens dos 0 aos 18 anos que se
encontrememsituaçãodevulnerabilidadetenhamasmesmasoportunidadesqueosoutros.
O objetivo é quebrar o círculo vicioso da pobreza, que se transmite de pais para filhos,
com novas formas de assistência centradas no desenvolvimento social e educativo.
Durante o ano de 2021, foi possível realizar o
programa Proinfância com o esforço e compromisso das entidades que o integram.
Em 2021, foram entregues mais kits escolares
e foram iniciadas ações como «Campamentes
Conectadas», conteúdos educativos e de lazer
que foram partilhados com todas as entidades do
Proinfância e que se destinam a trabalhar com os
menores, durante o verão, áreas tão importantes
como o desporto, a psicomotricidade e a cognição, e temas como a arte, a responsabilidade
social e o respeito pelo meio ambiente.
As atividades do Programa foram iniciadas
nas cidades autónomas de Ceuta e Melilha, e

12

em Portugal, nas cidades do Porto e Lisboa. O
Proinfância é já uma referência do acompanhamento educativo e social para alcançar a igualdade de oportunidades de futuro para estudantes
que vivem em contextos vulneráveis.

Estar presente quando é preciso
O Proinfância trabalha em prol da igualdade de oportunidades para os menores, cujas necessidades, por
vezes, se veem acentuadas por fenómenos imprevistos. Na sequência do impacto causado pela erupção vulcânica de La Palma (Ilhas Canárias), foram
acionadas medidas como a produção de material
educativo para os programas de apoio e a promoção
da resiliência nas crianças entre os 6 e os 12 anos.

O mais importante são as pessoas

«Agora sou eu que ajudo
quem está a passar por tudo
o que passei»
Há histórias que começam como um
drama e acabam por ser exemplos
de sucesso pessoal e coletivo. Rocío
cresceu num contexto difícil, mas
progrediu graças ao seu esforço, ao
apoio do Proinfância e ao centro de dia
Entre Amics (Valência). A sua história
é igual à de muitos outros menores
que não se conformam, lutam pelos
seus objetivos e aproveitam as oportunidades. Rocío chegou ao centro
após a morte da sua irmã do meio,
algo que a tornou muito introvertida.
A situação agravou-se quando, no
seio de uma família sem recursos,
a irmã mais nova adoeceu e acabou por falecer. Rocío entrou numa
espiral de rejeição social e, nesse
contexto, conseguiu encontrar nos
centros abertos e campos de férias
do Proinfância o ambiente estável, o
apoio, a segurança, a libertação e o
acompanhamento escolar e educativo
de que precisava. Além disso, recebeu

apoio psicoterapêutico, outra vertente
de apoio do Proinfância, que é muito
útil para enfrentar o luto e melhorar
as relações com as pessoas. «Fiz amigos, comecei a praticar desporto...»,
recorda, feliz. Enquanto crescia, ficou
a conhecer bem o trabalho realizado
no centro, adotou-o como referência
e, hoje, Rocío continua a estudar, a
desenvolver o seu potencial para um
futuro melhor e está tão grata que é
voluntária nesse mesmo centro. Com
o apoio do Proinfância, das entidades
colaboradoras, com a supervisão dos
profissionais dos serviços sociais, educação, saúde, e com os recursos que
o Programa mobiliza, todos os anos
crianças como a Rocío sentem melhorias na sua situação. E, agora, é Rocío
quem ajuda outras Rocíos.

Proinfância
em Portugal

Proinfância
TOTAL DO PROGRAMA

345 247
crianças

EM 2021

400

mais de
entidades colaboradoras

Rocío Sola, beneficiária do
programa Proinfância.

61 244

crianças apoiadas

Bons resultados num momento difícil
No ano letivo de 2019/2020, que correspondeu ao surgimento da pandemia, 85,1% dos participantes no Programa em Espanha concluíram o
ensino secundário obrigatório. Foi uma taxa de sucesso escolar superior à média geral espanhola, que foi de 84%, e esteve muito acima dos
resultados previsíveis neste estrato social de famílias vulneráveis e que
se situam em aproximadamente 53%.

Em 2021, teve início a implementação do programa
Proinfância nas principais cidades do país, Lisboa e Porto.
O Programa arrancou com
atividades de lazer de verão
destinadas a crianças e jovens
de famílias em situação de vulnerabilidade social. Através das
entidades sociais com as quais
colabora, o programa Proinfância
irá dar apoio a 50 famílias em
cada uma das áreas geográficas
identificadas como prioritárias
segundo indicadores de vulnerabilidade: na cidade do Porto,
nas freguesias de Campanhã,
Lordelo do Ouro e Ramalde, e
na cidade de Lisboa, em Santa
Clara, Marvila e Penha de França.

RELATÓRIO ANUAL 2021
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PROGRAMAS E CONCURSOS SOCIAIS

Inserção laboral

Ajudar a encontrar emprego,
valorizar as pessoas
O programa Incorpora acompanha as pessoas em situação de vulnerabilidade
no acesso ao emprego, sempre em colaboração com as entidades sociais.
Empregos que mudam vidas

A incerteza causada pela pandemia teve graves consequências no mercado laboral, principalmente para os que vivem em situação de
vulnerabilidade. O Incorpora continuou a criar
oportunidades de trabalho, incidindo nos setores que a pandemia colocou em primeira linha.

Digitalização, uma
necessidade de todos

As competências digitais são fundamentais para
melhorar a inserção laboral. A parceria entre a
Fundação ”la Caixa” e a Fundação Accenture proporciona formação digital em Espanha e Portugal.

Emprego 2021

48 758

contratos de trabalho

14 826

empresas colaboradoras

354 974*

TOTAL DE INSERÇÕES
*Os dados incluem os do programa Incorpora, os dos concursos Emprego Jovem e Mais Emprego, cofinanciados pelo
Fundo Social Europeu, e os do Programa de Espaços Naturais.

Saúde mental, um desafio
da nossa sociedade

Os distúrbios psicológicos aumentaram e, para
reforçar o acompanhamento e prestar mais apoio,
realizaram-se jornadas para identificar e abordar
os problemas de saúde mental nos processos
de inserção laboral. Em 2021, alcançaram-se
2766 inserções laborais de pessoas que tiveram
problemas de saúde mental.

Parcerias para criar oportunidades

A Fundação ”la Caixa” e a Fundação CEOE,
no âmbito do projeto Plan Sumamos Salut +
Economía, celebraram um acordo para que
a seleção de pessoal tenha um caráter mais
inclusivo e promova a responsabilidade social
empresarial.
O programa Incorpora funciona como ponte entre as entidades sociais que trabalham
para a plena integração social e laboral das
pessoas em situação de vulnerabilidade e a
Responsabilidade Social das Empresas (RSE).

14

Campanha «Empregos que mudam tudo». Da esquerda
para a direita: Bruno Sempere, diretor-geral da Pepa
Tomate; Daniara Santos, beneficiária do Programa
Incorpora; e Luigi Marzullo, técnico do Programa.

O mais importante são as pessoas

«A encontrar as
competências de quem
procura uma oportunidade»
O armazém da Decopharma, no
Montijo, é enorme, mas Fábio
Fernandes movimenta-se confortavelmente num labirinto repleto de
medicamentos com nomes esquisitos. Tem de reunir os produtos
de cada encomenda e embalá-los.
«Não é difícil, mas preciso de ter
muito cuidado para não me enganar», explica. É um trabalho solitário.
Fábio era um jovem introvertido, com
dificuldades em relacionar-se. Não
encontrava emprego e estava cada
vez mais isolado. Não lhe foi diagnosticada nenhuma doença mental
e era difícil explicar a sua enorme
timidez. A família pediu ajuda ao programa Incorpora através da Escola

Profissional do Montijo. Na escola,
trabalharam as suas capacidades e
conseguiu uma entrevista de trabalho, na qual mostrou capacidade
de organização, responsabilidade e
aptidão para ingressar na empresa.
Esta primeira oportunidade foi determinante para continuar a crescer.
Só foi necessário o primeiro passo,
a primeira oportunidade e o esforço
do Fábio para seguir em frente, feliz
e reconhecido.

Fábio a trabalhar
nas instalações da
Decopharma, no Montijo.

Incorpora Portugal

58

entidades sociais

95

técnicos

5094

pessoas atendidas

1759

contratos de trabalho

744

empresas
colaboradoras
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PROGRAMAS E CONCURSOS SOCIAIS

Seniores

A acompanhar no processo
de envelhecimento

Há mais de 100 anos que a Fundação ”la Caixa” acompanha pessoas com mais de
60 anos no processo de envelhecimento, para melhorar o seu bem-estar e contribuir
para o bem comum, adaptando-se às necessidades emergentes em cada momento.
Estar próximo dos seniores, maximizando as suas
possibilidades de desenvolvimento pessoal e
facilitando a construção de relações de apoio
que lhes confiram oportunidades para terem
uma vida plena e integrada na comunidade é
a missão deste programa que já tem mais de
100 anos.

16

Reinventar os métodos
para aumentar a proximidade

Com a pandemia, muitos centros onde se realizavam as diferentes atividades para os seniores
tiveram de encerrar devido às restrições. Nos meses em que estiveram encerrados, o Programa,
os serviços e os workshops adaptaram-se ao

Seniores num ensaio de
«Músicas memoráveis», um projeto sobre
a tradição oral e o canto popular.

O mais importante são as pessoas

formato online para chegar ao público
habitual. Esta capacidade de adaptação contribuiu para que os seniores
se sentissem acompanhados.
A relação e a comunicação por meios
telemáticos tiveram resultados muito
bons, porque os seniores encontraram um canal para manter os seus
contactos. Um dos problemas mais
graves dos seniores, a solidão não
desejada, foi combatido através de
canais online e com elevados índices
de satisfação e resposta.
Ao longo do ano, o Programa conti
nuou a trabalhar os paradigmas que
estão na base do apoio aos seniores. O impacto da pandemia, que
foi enorme em toda a sociedade, foi
ainda maior neste grupo, que teve
de enfrentar perdas, medos e a insegurança de um futuro incerto que
lhes alterou o dia a dia. Revelou, no
entanto, exemplos de valor e força.
No âmbito do Programa, foram oferecidos recursos, como guias e manuais,
tanto para os seniores como para os
profissionais, para dar resposta à situação de pandemia.

«A pandemia é uma
crise grave, mas, como
noutras alturas, iremos
ultrapassá-la juntos!»
Sendo o grupo mais vulnerável na situação de pandemia de
COVID-19, os seniores têm sido,
curiosamente, quem tem suportado todo o tipo de experiências e
altos e baixos emocionais durante
estes anos. Podem ter muitos problemas, mas resistem; outros
sentem-se tristes, mas conseguem
combater o desânimo; de vez em
quando, choram, mas lutam para
recuperar a alegria; podem sentir
medo e, não obstante, aprendem
a conviver com ele. E essa capacidade de lutar, tenham 70, 80,
90 ou 100 anos, essa capacidade
de ter força para se adaptarem,
caracteriza-os. Os seniores conseguem, apesar das dificuldades,
situar este momento global num
contexto temporal mais amplo.
Sabem bem que é um momento
duro, difícil e repleto de incertezas, mas também sabem que
muitos deles ou muitos dos seus
pais viveram tempos piores. Mais
ainda, estão convictos de que

vamos conseguir ultrapassar
tudo isto. Não deixa, assim, de ser
curioso que, muitas vezes, as pessoas mais vulneráveis acreditem
mais no futuro do que aquelas
que têm menos dificuldades. São
elas Juan Antonio, de Barcelona;
Lourdes, de Madrid; Margarita,
de Valência, que é quase cega;
Santiago, voluntário de 90 anos
no Espaço Fundação ”la Caixa” de
Madrid e que venceu a COVID19; e Juani, de Huelva, com 71
anos e que já venceu um cancro,
entre muitos outros, seniores que
devemos ouvir e com quem deve
mos aprender, seniores que apoiamos para que vivam a velhice nas
melhores condições.

Seniores

7840
atividades

109 943
participantes
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Apoio integral a pessoas com doenças avançadas

Estar presente até
ao último momento
A Fundação ”la Caixa” acompanha as pessoas numa situação tão delicada e
importante como o fim de vida. O Programa oferece apoio psicológico, social e
espiritual, e durante 2021, apoiou lares da terceira idade, para melhorar a qualidade
de vida dos seniores em processo de doença avançada e dos seus familiares.
As pessoas estão no centro do Programa. Com
13 anos de existência e mais de 500 000 pessoas
atendidas, em 2021, o Programa de Apoio Integral
a Pessoas com Doenças Avançadas da Fundação
”la Caixa” viu ampliado o seu raio de ação a mais
de 137 lares da terceira idade em Espanha, com a
implementação de um novo modelo de apoio emocional, social e espiritual em fim de vida. Devido à
pandemia, a intervenção presencial foi conjugada
com apoio online, sempre que necessário.
E os bons resultados constatam-se frequentemente nas pequenas coisas: «Desde que aqui
estás que nos ajudas muito, gosto de participar
nas tuas atividades porque, com a pandemia, os
lares tornaram-se sítios mais frios e a solidão é
muito maior do que antigamente». Estas são as
palavras calorosas de um beneficiário dirigidas
a um profissional de uma equipa de apoio psicossocial (EAPS).
O Programa conta com 56 EAPS que pertencem a
entidades sociais e sociossanitárias de reconhecido prestígio em todas as comunidades autónomas.
São constituídas por mais de 290 psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, agentes

pastorais e mais de 1000 voluntários que atuam
em 151 hospitais em Espanha, 137 lares da terceira
idade e 147 unidades de apoio domiciliário.
Desde o seu início, o Programa atendeu
248 084 doentes e 326 908 familiares. Devido à
pandemia, a intervenção presencial foi conjugada
com apoio online, quando foi necessário.

Fim de vida e solidão

É um programa comunitário que permite acompanhar, através do voluntariado, pessoas com
doença avançada, com o objetivo de aliviar a
experiência do sofrimento provocado pela solidão. Desde o início do projeto, há 4 anos, foram acompanhadas 17 000 pessoas através de
13 redes.

Escola de Cuidadores

O bem-estar do doente está estreitamente ligado ao da sua família. Com base nesta premissa,
nasceu a Escola de Cuidadores, destinada a familiares e voluntários cuidadores. O seu objetivo é
capacitar e proporcionar ferramentas às pessoas
sobre as quais recai a tarefa de cuidar dos seus
entes queridos. Atualmente, a Escola online chega
a pessoas em toda a Espanha.

Acompanhar até ao fim,
estar sempre presente é o objetivo
deste programa. Porque a vida continua
a ser vida até ao último momento
18

Programa Humaniza
em Portugal
Equipas de apoio
psicossocial (EAPS)
Foi criada uma nova EAPS no Instituto
Português de Oncologia do Porto.
Contando com esta, são já 11 as EAPS
em Portugal. Em 2021, atenderam
5171 doentes e 6353 familiares.
Equipas de cuidados paliativos
Através de um concurso realizado entre
entidades públicas do setor da saúde,
foram criadas 5 equipas comunitárias
de suporte em cuidados paliativos,
uma delas pediátrica (Coimbra), no
Baixo Vouga, Marão, Baixo Mondego
e Guimarães, em colaboração com o
Ministério da Saúde. Estas equipas prestam apoio especializado ao domicílio
a pessoas com doenças avançadas e
às suas famílias.

Alonso García de la Puente
Rodríguez, psicólogo e diretor
da Equipa de Apoio Psicossocial
(EAPS) da Fundación
Vianorte-Laguna (Madrid)
com um paciente.

Concurso Projetos
Inovadores de Intervenção
em Cuidados Paliativos
Com este concurso, foi promovida e
financiada a implementação de 7 iniciativas inovadoras de intervenção em
cuidados paliativos destinadas a grupos particularmente vulneráveis.

Doenças Avançadas
DADOS DE 2021

34 670

56

39 270

151

doentes atendidos

familiares atendidos

equipas de apoio
psicossocial

147

equipas de apoio
domiciliário

1000

beneficiários
da Escola
de Cuidadores

hospitais
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Concursos sociais

Fazemo-lo juntos para
que seja realidade
O Programa de Apoio a Projetos de Iniciativas Sociais apoia entidades sociais
que promovem projetos que fomentam a inclusão e a melhoria da qualidade
de vida das pessoas.
Em 2021, com um investimento de 23 milhões de
euros, o Programa selecionou 932 projetos, de
entre os 4309 apresentados nos concursos em
Espanha, através dos quais foi possível chegar a
226 254 pessoas. Os concursos sociais destinam-se a entidades que trabalham com diferentes
grupos e se focam em diferentes áreas: promoção
da autonomia e apoio à dependência, deficiência e doença; luta contra a pobreza infantil e a
exclusão social; habitação para a inclusão social;

inserção sociolaboral; interculturalidade e ação
social; e ação social no meio rural.
Além dos concursos gerais, existem os territoriais,
na Andaluzia, em Burgos e nas Canárias, que são
promovidos em coordenação com a Fundación
CajaSol e a Junta de Andalucía, a Fundación
CajaBurgos e a Fundación CajaCanarias. No final de 2020, foi aberto o concurso territorial na
Catalunha, que terminou em 2021 e no qual foram

Concursos
em Portugal
selecionados 175 projetos, dos 552 apresentados.
Este concurso tem origem no acordo celebrado em
anos anteriores com a Generalitat de Catalunya.
Os concursos sociais complementam as linhas de
atuação próprias que a Fundação desenvolve no domínio social de acordo com o seu Plano Estratégico e
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030 das Nações Unidas.
No âmbito da sexta edição dos Prémios Fundação
”la Caixa” à Inovação Social, foram atribuídos 10
galardões, no valor de 15 000 euros cada, e 3 menções honrosas de 5000 euros. Estes prémios destinam-se a entidades sociais selecionadas num dos
concursos gerais e que tragam inovação ao setor
social. A inovação social mede-se pelo potencial
transformador e a capacidade das entidades de dar
resposta aos problemas sociais, procurando capacitar os destinatários através da criação de sinergias
entre entidades e fomentando a sua participação
na comunidade.

Distribuição dos projetos
Por grupo destinatário
22% jovens e/ou crianças em situação ou risco
		 de exclusão social
18% adultos em situação ou risco de exclusão social
18% cuidadores/profissionais
16% pessoas com deficiência ou distúrbio mental
11% pessoas imigradas e grupos com diversidade 		
		cultural
9% seniores
6% pessoas com doença

Prémios BPI Fundação ”la Caixa”
Os Prémios BPI Fundação ”la Caixa”
apoiam projetos que promovem a
qualidade de vida e a igualdade de
oportunidades de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Foram
promovidos 5 concursos com uma dotação financeira de 4 milhões de euros.
Foram selecionados 142 projetos, que
chegaram a 22 394 destinatários, promovendo iniciativas em diferentes áreas:
promoção da autonomia, inclusão social
na infância e na adolescência, inserção
sociolaboral, e envelhecimento ativo
e saudável. Por outro lado, os Prémios
BPI Fundação ”la Caixa” ganharam o
Prémio Nacional de Sustentabilidade,
na categoria de Igualdade e Diversidade,
promovido pelo Jornal de Negócios, pela
sua contribuição para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das
Nações Unidas.
Promove. O futuro do interior
A Fundação ”la Caixa” e o BPI concluíram
a terceira edição do Programa Promove
para impulsionar o desenvolvimento
económico e sustentável das regiões
do interior de Portugal. Além do concurso de projetos-piloto inovadores e
do concurso de ideias com potencial de
se transformarem em projetos-piloto
inovadores para estudantes do Ensino
Superior, a edição conta também com
uma linha de apoio a projetos de I+D+i,
em parceria com a Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT), que iguala
a contribuição financeira da Fundação
”la Caixa” no Programa Promove. Em
2021, foram selecionados 13 projetos e
6 ideias, tendo sido mobilizado um total de
2,6 milhões de euros.

Por área de atuação
26%
22%
19%
14%
10%
5%
4%

deficiência e perturbação mental
inserção sociolaboral
luta contra a pobreza infantil e exclusão social
interculturalidade e ação social
seniores e desafios do envelhecimento
habitação para a inclusão social
humanização da saúde
RELATÓRIO ANUAL 2021

21

Fundação da Esperança

Uma entidade social de proximidade
A Fundação da Esperança é a entidade de ação social direta da Fundação ”la Caixa”
que luta contra a exclusão e a pobreza no bairro de Ciutat Vella de Barcelona.
Para oferecer assistência integral a pessoas e
famílias em situação de risco e acompanhá-las no
seu desenvolvimento, a Fundação da Esperança
oferece serviços como Apoio Social, Inserção
Laboral e Serviços Educativos para crianças e
adolescentes, bem como espaços de cuidados
para mães e bebés. As ações são realizadas com
a colaboração de voluntários e trabalhando em
rede com outros agentes do território.
A Fundação também acolhe mulheres em situação
de vulnerabilidade social na Casa de Recés, um
centro residencial com apoio socioeducativo que
visa potenciar as suas capacidades e autonomia,
e facilitar a sua emancipação. Em 2021, foi criado
um novo andar com apoio educativo semanal para
mulheres na última fase do processo de autonomia.

Um espaço de proteção da infância

A Fundação da Esperança aprovou, em 2021, a
Política de Proteção da Infância, com o objetivo
de ser um espaço acolhedor, seguro e protetor,
livre de todo o tipo de violência, aberto ao diálogo e à participação.
22

O mais importante são as pessoas

Aproveitar
as oportunidades
Não foi um início fácil para este casal do Senegal,
que chegou a Espanha sem recursos e com um
bebé de 7 meses. Ele era jogador de futebol
no seu país e ela tinha estudos secundários. Já
tinha sido casada e teve de deixar um filho de
7 anos com um familiar no estrangeiro. Através
do programa Proinfância, receberam apoio nos
cuidados infantis e orientação na formação e
procura de emprego no âmbito do programa
Incorpora. Têm iniciativa. Embora trabalhem de
forma precária, conseguiram trabalhos que lhes
permitiram arrendar um apartamento, e tiveram
outro filho. Quando o bebé nasceu, assumiram
juntos a assistência aos filhos. Depois de anos
difíceis, a sua vida é hoje a de uma família trabalhadora, com um emprego estável que lhes
confere autonomia. A família integrou-se no
bairro através das escolas dos três filhos e das
suas relações com os vizinhos.

Espaço Fundação ”la Caixa” Francesc d’Assís

O agregado familiar
como pilar da ação social
Na cidade de Manresa, o Espaço Fundação ”la Caixa” Francesc d’Assís, centro
de ação social e educativa, continuou a promover o desenvolvimento e a
integração social de famílias em situação de risco.
O trabalho com as famílias é a base da ação
social. Na família e no seu círculo residem e potenciam-se os recursos e as competências para
criar um ambiente favorável para as crianças.
O trabalho com as redes locais é essencial e
tornou-se vital em tempo de pandemia, quando
foi necessário reforçar o trabalho com a rede
educativa, social e de saúde.
A procura da melhoria contínua levou também à
promoção da Política de Proteção e Tratamento
Adequado na infância e na adolescência, um
instrumento que promove o bem-estar de todos os participantes. Os adolescentes, numa
fase difícil e em anos turbulentos e incertos,
acederam a novos programas que apoiam as
suas necessidades.

O mais importante são as pessoas

«Quando sabemos que
não estamos sozinhos,
a vida muda!»
Uma mulher que sofreu maus-tratos e luta por
seguir em frente com uma filha pequena para criar
e educar num contexto difícil... Durante 4 anos,
a Fundação ”la Caixa” ofereceu-lhe escuta ativa,
pessoas que a acompanharam e um espaço para
receber apoio educativo, apoio ao lazer e apoio
psicoterapêutico. Hoje, tem pela frente um futuro
feliz e repleto de desafios. É forte, lutadora e, com
o seu esforço, está numa situação estável. A filha,
que já tem 10 anos, teve a oportunidade de viver
a infância que todas as crianças merecem e num
contexto de paz e estabilidade. «Quando sabemos que não estamos sozinhos e temos o apoio
necessário, a vida muda!», afirma a mãe, feliz.
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Cooperação internacional

A trabalhar por um mundo
mais justo e empenhado
A Fundação leva a cabo programas de saúde, luta contra a subnutrição infantil
e fomenta a criação de oportunidades de emprego e ações de cooperação em
todo o mundo para ajudar os grupos mais vulneráveis.
A cooperação internacional num 2021 marcado pela pandemia tornou-se mais importante
do que nunca. A Fundação ”la Caixa” manteve
parcerias com ONG, fundações e organismos
internacionais na implementação de projetos
em prol dos mais vulneráveis.
Teve início o ensaio clínico ICARIA, que estuda
a administração de azitromicina em bebés em
África. O estudo, liderado pela ISGlobal, foi cofinanciado pela Fundação Bill e Melinda Gates.
Além disso, a Fundação participa, desde 2017,
no primeiro programa de obrigações de impacto humanitário mundial promovido pelo
Comité Internacional da Cruz Vermelha e que

construiu 3 centros de reabilitação para pessoas
com deficiência física em África.
A vacinação das crianças é um desafio mundial. A Fundação mantém o apoio à Gavi, The
Vaccine Alliance, com 7 milhões de crianças
vacinadas, dos quais 3,3 milhões com recursos
da Fundação.
No âmbito da criação de emprego para mulheres e jovens, o programa Work4Progress
(W4P) recebeu o prémio SDG Good Practices
das Nações Unidas pela sua atividade na Índia.
Em 2021, o programa W4P criou na Índia, em
Moçambique e no Peru um total de 2209 empresas inclusivas e gerou 5714 postos de trabalho.

O mais importante são as pessoas

«O meu trabalho é devolver a esperança
a vítimas de bombas como eu»
«O meu nome é Abba Ashigar
Bukar. Fui vítima de uma bomba
quando estava a rezar numa mesquita. Amputaram-me a perna e
recebi a primeira prótese graças ao Comité Internacional da
Cruz Vermelha (CICR). Trabalho
no Centro de Reabilitação Física
do Hospital da Universidade de
Maiduguri (Nigéria).» A segunda

24

prótese de Abba foi produzida
no novo CRF do hospital da universidade. Tem uma situação
profissional estável e desenvolve
projetos para apoiar jovens que,
como ele, são vítimas da guerra.
Sente-se feliz numa equipa que
trabalha para devolver a esperança
a outros. Próteses como a sua ajudam a recuperar a autoestima e

Colaboradoras de uma microempresa rural
de energias renováveis W4P, em Moçambique.

uma vida normal. A reabilitação devolveu-lhe a confiança, e
participa em diferentes projetos
comunitários. A Fundação ”la
Caixa” faz parte de uma parceria do CICR que promove
formas de apoio humanitário
e desenvolve o Programa de
Reabilitação Física através da
construção de novos centros.

Abba Ashigar Bukar no Centro de
Reabilitação Física (CRF) do Hospital
Universitário de Maiduguri (Nigéria).

Cooperação com Portugal
Bolsas. Em 2021, em colaboração com a Global
Platform for Syrian Students, deu-se continuação
ao programa de bolsas para estudantes sírios
que receberam apoios para concluir a formação superior em universidades portuguesas.
Cursos. Teve lugar a terceira edição do Curso de
Gestão de Ciência, organizado pela Fundação
Calouste Gulbenkian, para melhorar as competências de diretores de centros de investigação
em saúde de países africanos lusófonos.
Cooperantes BPI. Seis voluntários do BPI
participaram no CooperantesCaixa para apoiar
organizações do programa Juntos! em
Moçambique, com a colaboração da Fundação
Aga Khan.
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Ação social territorial

Dar resposta às necessidades
em todo o território
Graças ao orçamento gerido através da rede de agências do CaixaBank, a
Fundação ”la Caixa” consegue ter o alcance necessário para chegar a todo o lado
e dar resposta às necessidades mais imediatas e próximas.
Um dos traços distintivos da Fundação
”la Caixa” é a ação social de proximidade e o
contributo para a melhoria do bem-estar social
e da saúde das pessoas que vivem nos territórios
onde é desenvolvida a sua atividade. Para isso, a
Fundação amplia o seu alcance social através de
colaborações com entidades de todo o território
e fazendo a gestão em conjunto com a rede de
agências do CaixaBank, assegurando o desenvolvimento do trabalho social em municípios de todo
o território. Fruto desta colaboração, mais de 7600
projetos locais de entidades sociais espalhadas
pelo território foram financiados.

Devido à pandemia, a Fundação intensificou os
seus esforços para mitigar os efeitos da crise,
destinando grande parte das contribuições a
projetos relacionados com o fornecimento de
alimentos, material de saúde e emergências para
apoiar as pessoas mais vulneráveis.

Em Portugal, com o BPI
Levar a cultura a todas as pessoas
A associação Acesso Cultura promove a acessibilidade de pessoas com deficiência e/ou em
situação de vulnerabilidade social.
Seniores
Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Moita para a conversão de um
veículo de intervenção em zonas remotas onde
se concentram os seniores do município.
Infância
Apoio à Fundação Aldeia da Paz para fazer obras
de isolamento no teto de um centro de acolhimento de 18 menores no interior da Madeira.
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Voluntários a prepararem rações de alimentos para
distribuição nas instalações da Valors Food
de Terrassa (Barcelona).

O Observatório Social

Investigação e reflexão
para o progresso da sociedade
O Observatório Social da Fundação ”la Caixa” é um espaço de análise, debate e
reflexão sobre a atualidade e os desafios da sociedade, bem como de divulgação
do conhecimento no domínio das ciências sociais.
Em 2021, o Observatório Social integrou uma linha
de atividades de debate e reflexão com o intuito
de se tornar um espaço de análise que gere conhecimento de base científica e o divulgue para
contribuir para o progresso social, principalmente
no CaixaForum Macaya e nos outros CaixaForum.
Este ano, foi lançada a terceira edição do Concurso
de Investigação Social, que financia projetos de
excelência, inovação e orientação social, e um
concurso Flash de apoio a projetos de investigação
na área da tecnologia e sociedade.

O Observatório
publica o
10.º dossier

Dossier 10
Noviembre 2021

Estado del
bienestar, ciclo vital
y demografía

Estado do bem-estar, ciclo
da vida e demografia, que
assenta no pressuposto de que
a sociedade se mantém unida
graças à dependência mútua
entre gerações e evidencia a
necessidade de valorizar o
impacto das políticas de bemestar no conjunto do ciclo da
vida. Também foi publicada uma nova coleção de
7 relatórios sobre clivagens sociais, onde consta
informação sobre fraturas transversais que ameaçam
a coesão social e deterioram a convivência entre os
cidadãos espanhóis.
01 Portada CAST_nouBrandbook.indd 1

Foi também lançada a primeira edição do
Concurso Conecta, que promove a relação e o
trabalho conjunto entre o domínio da investigação e o da prática (setor social e Administração
Pública) para aumentar o seu impacto social.

14/3/22 13:35

Além disso, foi iniciada uma linha de estudos
próprios para analisar o impacto da pandemia
na qualidade de vida de artistas, criadores e diferentes profissionais da cultura.

O Observatório Social em Portugal
Em 2021, foi criada a página Web do Observatório
Social específica para Portugal. O Concurso de
Investigação Social, que conta com o apoio da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), e
o concurso Flash sobre tecnologia e sociedade
foram igualmente lançados em Portugal.

Social Equity Initiative

Debate sobre educação e imigração realizado
no CaixaForum Macaya e organizado pelo
Observatório Social.

A Fundação ”la Caixa”, o BPI e a Nova School of
Business and Economics continuaram a colaborar
na Social Equity Initiative, uma parceria para impulsionar o setor social e desenvolver programas de
investigação e capacitação em organizações sociais.
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Cultura
e Ciência
Melhorar a sociedade
através da cultura
e da ciência
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Cultura e ciência com o objetivo
de melhorar a sociedade

A Fundação ”la Caixa” cria vínculos e estabelece parcerias com
os melhores museus e instituições do mundo, proporcionando
pontos de encontro nos centros CaixaForum e CosmoCaixa, e nas
plataformas digitais, porque considera que a cultura e a ciência
são motores de mudança e desenvolvimento social.

Pontos-chave

1

2

3

4

Relações e acordos
estratégicos a
longo prazo com
os grandes museus
internacionais.

Coleção Fundação
”la Caixa”, o crescimento
e a consolidação de
um fundo de arte de
grande prestígio.

Apoio aos novos
talentos com
concursos em
Espanha e Portugal.

Divulgação do
conhecimento, da cultura
e da ciência de forma
presencial e através
de plataformas digitais.
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Exposições e parcerias com instituições

Manter a excelência de conteúdos
e conhecimento juntamente com
os museus de referência do mundo
As parcerias com alguns dos museus mais importantes do mundo permitem
programar exposições singulares, com coleções únicas e com as melhores equipas.
Os acordos com grandes instituições permitem
trabalhar a longo prazo com cumplicidade e
confiança. Isto tem um enorme valor, principalmente em circunstâncias como as que estamos
a viver, nas quais, devido à pandemia, parecia
impossível executar muitas das ações e dos
trâmites necessários para a concretização de
projetos internacionais.
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Trabalho em equipa
baseado na confiança
O CaixaForum retomou a atividade com o
rigor e a qualidade de sempre. Um bom trabalho de base, planeado com antecedência,
com acompanhamento por parte das nossas
equipas e das equipas dos grandes museus,

Visitantes na exposição
TeamLab. Arte, tecnologia
e natureza.

Total CaixaForum
DADOS DE 2021

permitiu-nos continuar perto das pessoas,
num momento em que a cultura, mais do que
nunca, foi uma janela aberta para o mundo e
um elemento de ligação e diálogo.
A cumplicidade e o apoio de parceiros como o
British Museum, o Museo del Prado, o Centre
Georges Pompidou, a Cinemathèque Française
e o MNAC, com os quais temos acordos estratégicos de longa duração, foram imprescindíveis
para assegurar a estabilidade da programação.
As colaborações com estes e outros museus de
prestígio internacional permitiram inaugurar
exposições de alto nível.

Homo Ludens. Videojogos para compreender
o presente, uma nova perspetiva do conceito de
gamer, que mostra um mundo ludificado onde
a vida e o jogo convergem cada vez mais. A
exposição, com mais de quarenta peças, entre
videojogos e obras de arte, apresentadas num

1 369 077
visitantes
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exposições

8338
atividades

9 Centros CaixaForum
e CosmoCaixa
Saragoça

Lérida

Girona
Barcelona

Madrid

Tarragona

Palma
Valência
(próxima inauguração)
Sevilha
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Visitante na exposição Homo Ludens. Videojogos para
compreender o presente, que propõe uma análise
antropológica dos videojogos.

ambiente interativo, chama a atenção para a
forma como os videojogos transcendem o simples ato de jogar.

TeamLab. Arte, tecnologia e natureza mostra
e investiga a relação entre arte, tecnologia e
natureza. É uma experiência imersiva e multissensorial que convida os visitantes a repensar a
relação com o ambiente.
A Imagem Humana. Arte, identidades e simbolismo é uma viagem pelo tempo e pelas
culturas, com um trajeto que não distingue épocas, nem fronteiras, para mostrar como o ser
humano se representou no passado e como se
representa no presente.
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Nikola Tesla. O génio da eletricidade moderna
debruça-se sobre a vida deste precursor da
tecnologia moderna, um dos inventores de referência do século xx. Idealista, multifacetado e
visionário, é, sem dúvida, uma figura fulcral na
história da ciência.
Cartazes da Vida Moderna. As origens da arte
publicitária redescobre as origens do cartaz
artístico moderno, enquanto anúncio publicitário e enquanto obra de arte. Uma seleção de
cartazes que reflete a modernidade artística,
industrial, social e cultural da Europa de 1900.

CULTURA E CIÊNCIA

Coleção de Arte Contemporânea

Uma coleção
de referência

internacional

A Coleção de Arte Contemporânea
da Fundação ”la Caixa” constitui um
exemplo único da riqueza e complexidade da criação artística atual e um
compromisso com os novos talentos.
As 1039 obras de 429 artistas fazem da Coleção
um dos fundos privados mais completos do
sul da Europa e são exibidas nos CaixaForum e
museus internacionais, fomentando o conhecimento e a sensibilidade para a arte e a cultura
contemporâneas. Desde que a coleção foi criada
nos anos oitenta, organizaram-se 185 exposições, mais de 17% à escala internacional, como
a apresentada no OGR CULT de Turim (Itália),
entre fevereiro e agosto de 2021, em que a
artista Jessica Stockholder selecionou as peças e
projetou a montagem com o título Cut a rug a
round square, onde a ideia de pintura se expandia
por todo o espaço, dando forma, cor e luz ao
pavimento e às paredes.
A Coleção de Arte Contemporânea conta com dois
concursos de apoio à criação contemporânea: o de
Produção, destinado a artistas maiores de 18 anos
que pretendam desenvolver um projeto, e o de
Comissariado, destinado a comissários com menos
de 40 anos, em que os selecionados desenvolvem
um projeto expositivo no CaixaForum Barcelona a
partir de obras da Coleção e do MACBA.

DADOS DE 2021

1039
obras

429 185
artistas

exposições
desde 1985

Em fevereiro de 2021, o OGR (Officine Grandi
Riparazioni) apresentou Cut a rug a round square,
um novo projeto desenvolvido especificamente para
o antigo complexo industrial do OGR de Turim pela
artista norte-americana Jessica Stockholder.

Em Portugal
e com o apoio do BPI
AI WEI WEI
A exposição do artista chinês, uma referência no panorama artístico global, realizada na
Fundação de Serralves, no Porto, refletia o interesse e a preocupação do artista pelo meio
ambiente e pela desflorestação no Brasil.
LOUISE BOURGEOIS
A Fundação ”la Caixa” colaborou nesta exposição, realizada em Serralves, de uma das
maiores artistas da História, que trabalha
sempre com experiências e episódios traumáticos da sua vida (a família, a sexualidade,
o corpo, a morte e o inconsciente).
«VI O REINO RENOVAR»
A exposição apresentada no Museu Nacional
de Arte Antiga, em Lisboa, analisava a relação do rei Manuel I com a arte, não só pela
intensidade com que a promoveu, mas também pela forma como a utilizou na sua estratégia de afirmação da monarquia.
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CaixaForum, um

modelo de referência

A proximidade ao território, os acordos com grandes museus, uma programação
de excelência, o apoio ao público escolar, o compromisso com os novos talentos
e a transformação social são a chave do modelo de sucesso CaixaForum.

CaixaForum Barcelona
Em 2021, foram inauguradas no CaixaForum
Barcelona 8 exposições, entre as quais se destaca TeamLab, exposição imersiva e interativa
que propõe a criação de uma obra coletiva onde
se combina arte, tecnologia e natureza, e O sonho
americano. Do pop aos dias de hoje, com obras
de artistas norte-americanos, como Lichtenstein
e Warhol, onde se exibe a eclosão criativa dos
anos sessenta. Além destas, é de referir Vampiros.
A evolução do mito, O universo de Jean Prouvé e
Homo Ludens, bem como as colaborações com
o Art for Change, com exposições como Planeta
Barrio, uma exposição fotográfica sobre a identidade, protagonizada por dez adolescentes em
situação de vulnerabilidade. A inovação chegou
com Symphony, experiência de realidade virtual
em que se desfruta de uma viagem pelas emoções
e pela música, conduzida pelo maestro Gustavo
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Dudamel. No domínio da arte contemporânea,
surgiram exposições como YWY, Visões, Pedro
Neves e A Próxima Mutação, onde é sugerida uma
atividade para ligar o ambiente exterior e interior
do edifício CaixaForum. Em 2021, numerosas atividades para diferentes públicos, como o ciclo de
música DNIT, os Universos Literários e as recuperadas Noites de Verão, encheram o centro com
concertos, cinema e espetáculos ao vivo.

CaixaForum Barcelona
DADOS DE 2021

390 239
visitantes

Cultura e ciência, imprescindíveis
no contexto da pandemia
Num ano marcado pelas restrições no âmbito social e cultural, os centros
CaixaForum e CosmoCaixa propuseram um sistema de exposição misto,
em que as visitas presenciais foram complementadas com conteúdos em
formato digital, colocando, assim, a cultura e a ciência à disposição do
público, que mostrou uma enorme adesão. Na Fundação ”la Caixa”, trabalhámos para oferecer toda a programação em momentos nos quais o lazer,
a ciência e a cultura foram mais necessários do que nunca.

CaixaForum Madrid
Em julho de 2021, a UNESCO declarou
Património da Humanidade o Paseo del
Prado-Recoletos, e o CaixaForum Madrid
passou a fazer parte da lista do Património
Mundial da UNESCO. Durante este ano,
foram realizadas 4 exposições, entre elas
O universo de Jean Prouvé, A Imagem
Humana, Homo Ludens e Tattoo, uma
exposição que analisa, do ponto de vista antropológico, o papel social de um
fenómeno tão presente em quase todas
as culturas. Um ano após o confinamento,
retomaram-se as Noites de Verão com uma
programação completa que incluiu concertos, artes cénicas e cinema. A Cátedra
Fundação ”la Caixa” ofereceu conferências
sobre o racismo, o impacto sociossanitário
e demográfico da pandemia e o futuro dos
millenials, que contaram com a participação
de especialistas internacionais. Também foi
possível desfrutar das leituras dramatizadas do programa Noite dos Livros. Com a
colaboração da Gammera Nest, realizou-se uma Game Jam, na qual decorreu um
concurso para criar um videojogo, que consistiu numa enorme experiência criativa.
A Noite dos Investigadores foi também um
grande evento de celebração da ciência e
da investigação com atividades para todos
os públicos. Em Encontros com..., artistas
e criadores influentes, como Miss Beige, a
heroína do movimento Antiselfie, ofereceram um espetáculo crítico e inesquecível.

CaixaForum Madrid
DADOS DE 2021

307 100
visitantes
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CaixaForum Palma
Em 2021, verificou-se um retorno à normalidade,
com o regresso das escolas, da lotação a 100%
e a realização de 2 exposições e atividades.
Desfrutámos da exposição Pixar. Construindo
personagens, que apresenta aos visitantes
o processo de criação dos filmes da Pixar
Animation Studios. Regressaram os espetáculos poéticos das Noites de Verão, com poesia,
música e cinema, que obtiveram uma excelente resposta do público. O CaixaForum Palma
participou na primeira edição do Open House
Palma, um festival de arquitetura com jornadas de portas abertas em mais de 70 edifícios.
Também acolheu o 10.º aniversário do Evolution
Mallorca International Film Festival (EMIFF).
Durante sete dias, foram apresentadas longas-metragens, documentários, curtas-metragens
internacionais, curtas-metragens documentais,
filmes experimentais, vídeos musicais, filmes
infantis e uma sala de realidade virtual.

CaixaForum Palma
DADOS DE 2021

105 548
visitantes

CaixaForum Saragoça

CaixaForum
Saragoça
DADOS DE 2021

212 592
visitantes
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Foram inauguradas 6 exposições que abrangeram
vários períodos da História, desde o ano 3000 a.C.,
com Faraó. Rei do Egito, até ao futuro imediato,
com a exposição Print3D. Reimprimir a realidade.
Por ocasião do 275.º aniversário do nascimento
de Francisco de Goya, a Fundação colaborou
na criação da curta-metragem Goya. 3 de maio,
que pôde ser visualizada no âmbito do projeto
expositivo Filmando Goya. Um olhar de Saura. O
espetáculo de dança vertical Finale abriu as Noites
de Verão. Dentro do programa Art for Change,

CaixaForum Sevilha
Em 2021, o CaixaForum Sevilha acolheu 5 exposições, que levaram ao público temas como a
literatura, o cinema, a ilustração e a paleontologia.
Destacamos Pixar. Construindo personagens, por
ser a exposição mais visitada do ano, e Mamute.
O gigante da Idade do Gelo, que apresentou um
esqueleto fossilizado de um mamute-lanudo
com cerca de 50 mil anos. As Noites de Verão do
CaixaForum tornaram-se um momento especial na
vida cultural da cidade, levando a música, a poesia e o cinema para a rua, num formato novo que
teve a clara aprovação do público. Com o objetivo

de reforçar a transversalidade dos programas da
Fundação ”la Caixa”, implementou-se o Projeto
de Cultura Inclusiva, para aproximar a oferta cultural das pessoas em situação de vulnerabilidade
social que participam em programas da Fundação.
Em novembro de 2021, foi inaugurada a instalação da obra da Coleção de Arte Contemporânea
Summer Kisses, de Pello Irazu. Tratou-se de uma
nova proposta aos visitantes, acompanhada por
um importante projeto de dinamização familiar e
educativa, para levar as novas linguagens contemporâneas aos visitantes.

CaixaForum Sevilha
DADOS DE 2021

187 441
visitantes

teve lugar o projeto Músicas Memoráveis, que deu
visibilidade aos seniores, tornando-os atores de
um projeto musical que conjuga o tradicional com
o contemporâneo. A reflexão e o debate social
foram protagonizados pelo Observatório Social
da Fundação ”la Caixa” e pelo Centro de Estudios
Internacionales com o ciclo de seminários COVID19 e Espanha Social, onde personalidades do setor
social analisaram as repercussões da COVID-19 na
economia e na educação, bem como a oportunidade dos fundos Next Generation da União Europeia.
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CaixaForum Girona
A exposição Objetos de Desejo. Surrealismo e
design. 1924-2020 abordou a criatividade deste
movimento que não deixou ninguém indiferente. Foi uma das 2 exposições de destaque
do CaixaForum Girona, juntamente com Pixar.
Construindo personagens. O ciclo A Arte no
Cinema gozou de um grande sucesso junto do
público, assim como a programação musical,
que incluiu desde audições íntimas até ciclos de
divulgação, como Mozart, o Grande Viajante. A
vida de um compositor em viagem. Com Palavras
de Ciência, em colaboração com a Fundação
José Manuel Lara, a ciência e a literatura uniram-se para explicar temas da atualidade através de
entrevistas nas quais o público era convidado
a participar. Encontros com... proporcionou
espaços com criadores famosos, e celebrou-se
a primeira edição do ciclo de pensamento Na
Fronteira, em colaboração com o Observatório
Social da Fundação ”la Caixa”.

CaixaForum Girona
DADOS DE 2021

60 344
visitantes

CaixaForum Lérida
O CaixaForum Lérida ofereceu 2 grandes
exposições: Apollo 11. A chegada do homem à
Lua, que comemora este importante marco,
e Arte e Mito. Os deuses do Prado, com 43
obras datadas desde o século I a.C. até ao
século XVIII provenientes do Museo del Prado.
No ciclo Universos Literários foi possível
ouvir escritores como Najat El Hachmi, Martí
Gironell e Luz Gabás, e no ciclo de ciência A
Lógica do Amor deu-se resposta a perguntas
como: «Por que motivo nos apaixonamos?» e
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«Quais são as condicionantes biológicas ou
culturais do amor?». O cinema teve um peso
específico na programação do centro, fiel às
suas origens, que remontam ao antigo cinema
Viñes, com o ciclo A Arte e o Cinema e o ciclo
de divulgação científica Vírus, Matemática e
Meteoritos, onde se mostrou como os argumentos científicos são utilizados para atrair o
público, tanto no cinema clássico, como nas
superproduções de Hollywood.

CaixaForum Tarragona
Das exposições de 2021, a exposição Arte e
Mito. Os deuses do Prado foi uma das propostas em destaque, juntamente com Apollo 11.
A chegada do homem à Lua. O ciclo Pensar o
Mundo, proporcionado pelo Observatório Social
da Fundação ”la Caixa”, propôs conferências e
debates para refletir sobre as diferentes culturas do mundo. Importa realçar como novidade
o ciclo Grandes Mestres do Teatro, em colaboração com o Consorcio del Teatro Fortuny de
Reus, que nos trouxe uma seleção de textos
da literatura dramática. Palavras de Ciência
criou vínculos entre a comunidade científica e a
sociedade, e também teve lugar o XXI Festival
Internacional de Tarragona, REC 2021 e a atividade participativa e lúdica Mistérios nos Museus,
renovando a aliança cultural com a cidade.

CaixaForum Tarragona
DADOS DE 2021

51 564
visitantes

CaixaForum Lérida
DADOS DE 2021

54 249
visitantes
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CaixaForum Macaya
Centrado na divulgação de conhecimento no
âmbito das ciências sociais e das humanidades, o CaixaForum Macaya programa debates
e encontros, e disponibiliza vários espaços de
networking. A participação é aberta a todos
os cidadãos e também a instituições públicas,
representantes políticos, empresas, profissionais, organizações e voluntários do terceiro
setor, investigadores e académicos.
Com mais de cem anos de história, o edifício
Casa Macaya acolheu, durante 2021, exposições
como a mostra fotográfica 75 Anos das Nações
Unidas. Realizou ciclos como Desafios sociais,
territórios: reflexo e condicionante das desigualdades, com o Institut Cerdà; Tecnologias
Emergentes e Desigualdades, juntamente com
a Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) e
Digital Future Society, e abordou a tecnologia a
partir de três pontos de vista: a educação e alfabetização digital, a inclusão digital e os desafios
emergentes, e as desigualdades. O CaixaForum
Macaya abordou outras temáticas sociais, como
a desigualdade social, a desigualdade de género
e a migração.

CaixaForum Macaya
DADOS DE 2021

25 248
visitantes
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Novo think tank mundial de Ciências
Sociais e Humanidades da UNESCO
O centro será convertido num laboratório de
ideias global, integrando-se numa rede mundial que contribuirá para a implementação das
prioridades estratégicas, dos programas e das
agendas de desenvolvimento da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura.

CaixaForum Valência
Em 2021, as obras de construção do
novo CaixaForum Valência avançaram
conforme o calendário previsto e espera-se que seja inaugurado no verão de
2022. O projeto para dotar a cidade de
Valência de uma nova infraestrutura
cultural com 8200 m2 no interior do
edifício Àgora do complexo da Ciutat
de les Arts i les Ciències é da autoria do arquiteto Enric Ruiz-Geli. Em
2021, foram também apresentadas as
obras Arc al Cel, de Inma Femenía, e
Palafit, de Anna Talen, ambas artistas

valencianas. Estas duas instalações
permanentes foram criadas expressamente para serem integradas no
edifício. O futuro CaixaForum Valência
contará também com a intervenção do
artista Frederic Amat e com trabalhos
do ceramista Toni Cumella.
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CosmoCaixa

A divulgar a ciência
O CosmoCaixa, o primeiro museu de ciência de Espanha e um dos principais
da Europa, promove o progresso social através da divulgação científica.

Desde que reabriu em 2004, o CosmoCaixa
consolidou-se como um dos museus de ciência de referência internacional. Além disso,
este ano, celebrou-se o seu 40º aniversário.
Em 2021, estreou o NEO, um programa novo
que explora a relação entre ciência, tecnologia,
arte e sociedade a partir de práticas inovadoras. As diferentes noites temáticas abordaram
geometria, matemática, robótica e inteligência artificial, e botânica e entomologia. Tudo
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num contexto de espetáculos, mappings, instalações e projeções no planetário. Também
estrearam as visitas comentadas Elas na
Ciência, uma visita realizada sob a perspetiva
do género.
O CosmoCaixa estreou o novo programa do
planetário Postais de outros mundos, para
todos os públicos, as exposições Print 3D.
Reimprimir a realidade e Nikola Tesla. O génio
da eletricidade moderna, e participou em

eventos globais de relevância científica e cultural como o Dia Internacional das Mulheres e
Raparigas na Ciência e a Noite Europeia dos
Investigadores.
Também se consolidou o ciclo CosmoNits
no verão, com uma programação de cinema
de ficção científica ao ar livre, projeções do
planetário e visitas comentadas, bem como
o projeto Ciência com ritmo, destinado a
Unidades de Escolaridade Partilhada (UEC). A
oferta de espetáculos na programação familiar
contou com uma nova linha de artes cénicas e
ciência, que complementou toda a oferta de
workshops, visitas e sessões do planetário
para os mais pequenos.
O CosmoCaixa atualizou o seu emblemático
bosque inundado, estreou um novo espaço de
fósseis e renovou a exposição da Base Antártica
com fotografias da National Geographic.

CosmoCaixa
DADES 2021

543 164
visitantes

4267
atividades

Cap Roig

Cultura,
workshops
e história

Os jardins permitiram conhecer o mundo
da botânica, da arte, da poesia e da
história.
Cap Roig oferece um leque de atividades destinadas a todas as idades. Durante o ano de
2021, as propostas contemplaram aspetos da
história dos jardins, visitas guiadas familiares,
escolares e literárias. Não faltaram workshops
práticos, como a criação de canteiros sazonais, estacas de plantas aromáticas, receitas
com óleos essenciais, ateliers de pintura e
recitais de poesia. Também foram oferecidos
workshops com conselhos para melhorar as
condições da flora no clima mediterrânico.
Por outro lado, as obras do novo auditório
subterrâneo amigo do meio ambiente avançaram, conforme previsto, durante 2021. Este
novo espaço receberá especialistas mundiais
para refletirem sobre os grandes desafios da
sociedade.
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Música

Desfrutar e partilhar do prazer
que a música proporciona
Queremos levar a música a todo o tipo de público, de qualquer idade ou perfil
social, e tirar partido dela de forma singular, utilizando os melhores recursos e as
mais recentes novidades tecnológicas.

Viver a música, desfrutar, conhecer a sua história, senti-la como nunca antes, e fazê-lo para
todo o tipo de público é um dos muitos objetivos
culturais da Fundação ”la Caixa”. E, para isso,
durante o ano de 2021, realizaram-se diferentes
formatos de concertos e atividades de música
clássica, moderna, eletrónica, jazz, músicas do
mundo, etc. Abordaram-se temas e estilos, para
proporcionar uma oferta completa e variada.
44
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A Fundação ”la Caixa” realizou, pela quarta vez
em formato de vídeo e pela segunda vez durante
o período natalício, o projeto #EuCanto com Joy
to the World, onde mais de 100 pessoas deram
voz e vida a este clássico de Natal. No final da
performance, os participantes apontaram a luz
do seu telemóvel para o céu, em representação
de uma estrela, formando uma enorme constelação num plano zenital. O projeto #EuCanto,

Cantores durante
o concerto participativo
O Messias de Händel.

nascido em 2020, em pleno confinamento, deu
oportunidade aos cantores de gravarem a sua
voz e imagem de forma digital e a partir de casa,
e em 2021, já foi possível repetir esta gravação
presencialmente.
Após o interregno provocado pela pandemia,
retomou-se o concerto participativo O Messias
de Händel, em Madrid. Trata-se de um projeto
com mais de um quarto de século de história,
que se afirmou como um espetáculo bastante
aguardado nas inúmeras localidades por onde
passou. Sob a direção de Edward Higginbottom,
nele participaram cerca de 500 cantores, dos
700 inscritos.

O sucesso do fenómeno «Symphony»

O filme Symphony, realizado por Igor Cortadellas,
é uma experiência imersiva e panorâmica que propõe aos espetadores uma forma inédita de viver
e desfrutar da música clássica, convidando-os a
sentirem-se como um músico no meio de uma

orquestra. Esta experiência imersiva tem o seu
espaço permanente no CaixaForum Barcelona,
em duas salas distintas. Numa sala, é primeiro
projetado o material audiovisual com música
envolvente, que permite a imersão num universo
de imagens e som. Na outra, dá-se a experiência
imersiva com equipamento e óculos de realidade
virtual. Deste modo, o público é transportado para
o meio de uma orquestra sinfónica, dirigida pelo
prestigiado Gustavo Dudamel, no Gran Teatre
del Liceu. Promovido pela Fundação ”la Caixa”
em colaboração com o maestro, Symphony recebeu vários prémios, entre os quais se destaca
o Thea Award for Outstanding Achievement –
Immersive Experience, atribuído pela Themed
Entertainment Association (TEA). O filme foi também galardoado na 40.ª edição do Vancouver
International Film Festival, recebeu uma menção especial no Guanajuato International Film
Festival e foi finalista no Festival Internacional
de Cinema de Cannes e no circuito VeeR Future
Award, onde são apresentados filmes de realidade virtual, entre muitos outros.

Música
DADOS DE 2021

416

concertos

7

cidades

51 841
espetadores
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Exposições no território

A cultura mais perto de todos
As exposições no território viajam para cidades e municípios de toda a Espanha,
incluindo Ilhas Baleares e Canárias, e de todo o território português. A cultura
é uma poderosa ferramenta de crescimento pessoal e da Fundação ”la Caixa”
queremos que ela chegue a todas as pessoas.
As exposições no território da Fundação
”la Caixa” viajam para cidades e municípios de
todo o território onde não existe um CaixaForum
e destinam-se a pessoas de todas as idades e
perfis. Esta proposta é realizada graças ao estabelecimento de um acordo com a Administração
Pública local. A vasta oferta expositiva e educativa é um instrumento de dinamização social de
proximidade e participação.

Outra exposição digna de destaque foi Outros
Mundos. Viagem pelo Sistema Solar guiada por
Michael Benson, que ofereceu a cidades do País
Basco, como Álava e Bilbao, a oportunidade de
ver quarenta imagens de planetas do Sistema
Solar captadas pelas sondas da NASA e da ESA.
A exposição é um legado visual não só pela sua
importância em termos científicos, mas também
por ser um capítulo na história da fotografia.

Entre outras, Elche (Alicante) recebeu Senhoras
e senhores, o espetáculo vai começar. Georges
Méliès e o Cinema de 1900, uma viagem à época em
que nasceu a sétima arte. A Cáceres (Estremadura)
chegou Terra de Sonhos. Cristina García Rodero,
uma exposição fotográfica sobre a singularidade e
a assimetria do mundo rural na Índia.

Outras exposições itinerantes no território
foram Symphony. Viagem virtual ao coração
da música; Leonardo da Vinci. Observa, questiona, experimenta; De Polo a Polo. Uma
viagem aos grandes paraísos naturais com a
National Geographic; e Picasso. A viagem do
Guernica, entre outras.
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Arte nas ruas de Portugal
Desfrutar do Sistema Solar
A exposição Outros Mundos. Viagem pelo
Sistema Solar guiada por Michael Benson
esteve em exibição no Barreiro e mostrou
o legado visual da exploração espacial. A
exposição é uma viagem que nos permite
explorar a beleza e diversidade das paisagens oferecidas pelos astros que compõem o Sistema Solar.
Os melhores espaços naturais do mundo
Em colaboração com a National
Geographic, a exposição De Polo a Polo.
Uma viagem aos grandes paraísos naturais mostrou aos habitantes de Bragança
e Portimão alguns dos espaços naturais mais incríveis da Terra, do Ártico à
Antártida. Uma exposição que evidencia
a beleza e fragilidade do nosso planeta.

Exposição Outros Mundos. Viagem pelo
Sistema Solar guiada por Michael Benson
em Ciutadella (Menorca).

Apoio ao Xacobeo 2021-2022

Fruto do acordo estabelecido com a Xunta de Galicia
para apoiar a celebração do Xacobeo, reforçou-se a
programação no âmbito do Ano Santo. Além de um
total de 5 exposições itinerantes na Galiza em 2021,
juntaram-se as exposições na Cidade da Cultura:
Cinema e Emoções. Uma viagem à infância e Faraó.
Rei do Egito. Também teve lugar na Corunha a
exposição Humano mais humano, juntamente com
a Fundación Barrié.

Leonardo da Vinci
A cidade do Porto desfrutou da exposição Leonardo da Vinci. Observa, questiona, experimenta, que deu a conhecer
aprofundadamente aos visitantes a capacidade de Da Vinci de estar à frente
do seu tempo. Pintura, engenharia, anatomia, geometria e botânica são algumas
das disciplinas em que a sua marca ainda perdura. A visita a esta exposição por
parte da entidade ASAS de Ramalde do
programa Proinfância deu ótimos resultados. Uma das suas técnicas, Liliana Vidal,
explica: «A visita promoveu a curiosidade
dos mais pequenos e ajudou-os a aumentar os seus conhecimentos acerca dos temas expostos. Estas visitas são iniciativas
que apoiam o sucesso escolar de crianças
e jovens que vivem num contexto de exclusão social, ajudando-os a conhecer e a
interessar-se por temas que nunca tinham
abordado».

Exposições itinerantes
DADOS DE 2021

3 284 738
visitantes

78 exposições
itinerantes em

72

cidades
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Atividades culturais e científicas

Retoma da atividade presencial
nos nossos centros
Acionar, promover e fazer chegar as artes e o conhecimento científico e
humanístico a todos os públicos.
O ano de 2021 foi estruturado em 4 linhas de
programação: Conhecimento e reflexão, para
fomentar o pensamento crítico; Criação contemporânea, para incentivar e divulgar iniciativas
criativas e inovadoras; Aprendizagem ativa, para
ativar processos de produção e participação; e
Coesão social, para fomentar a inclusão, justiça
social e equidade.
No âmbito escolar, a programação continuou a
acompanhar os alunos nas suas etapas de aprendizagem, dando-lhes ferramentas para entenderem
o mundo e a si próprios com workshops, debates,
projeções e exposições. Apostou-se em Primeiro
cinema, Explainers e Ciência com ritmo, que propõem um acompanhamento em processos de
aprendizagem, descoberta e criação.
As atividades para o público familiar foram espaços de participação e lazer com uma diversidade
de formatos e disciplinas. Destaca-se o projeto
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Artes do movimento e ciência e a consolidação
do projeto Pequenos cinéfilos. Para fomentar o
pensamento crítico no público em geral, programaram-se conferências, debates e projeções.
Conceitos básicos de ciência e Conceitos básicos de cultura ofereceram ciclos para aprofundar
a astronomia, a paleontologia e a sustentabilidade, bem como a mitologia e a cultura pop e
contemporânea.
Para o público jovem, destaca-se o projeto NEO,
com propostas de artistas que trabalham na confluência da arte, ciência e tecnologia. O projeto
Encontros com... continuou a criar um espaço
próximo de diálogo com os criadores.
Jovens explainers a explicar atividades aos
visitantes do CosmoCaixa. «Explainers» é um
programa que visa atrair os jovens para as
ciências e, ao mesmo tempo, estimular a sua
capacidade de comunicação.

Art for Change

A arte como
motor de
mudança social
O Art for Change promove processos
de criação artística com o objetivo de
apoiar a transformação social.

A Fundação ”la Caixa” promove desde 2008
um concurso anual de apoio a projetos liderados por artistas e com a participação ativa
de grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Em 2021, entre outras, realizaram-se
iniciativas como o Pull & Play Project, um projeto
inclusivo de experimentação sonora e cénica
desenvolvido através do jogo e da manipulação de instrumentos elaborados com materiais
reciclados e objetos do quotidiano. Durante o
ano de 2021, foram selecionados 19 projetos a
desenvolver em 2022, como Dançar sem ver,
da Asociación Compañía Danza Vinculados de
Granada, um projeto que surge com o objetivo
de promover o acesso de pessoas cegas ou com
visão reduzida à formação, criação e encenação
de dança contemporânea e o acesso enquanto
público a espetáculos de dança.

O programa oferece
espaços de convivência,
aprendizagem e reflexão

Projeto Dançar sem ver da Asociación Compañía
Danza Vinculados (Granada), selecionado no
concurso 2021 do programa Art for Change da
Fundação ”la Caixa”.

Art for Change
DADOS DE 2021

19

projetos selecionados

1478

beneficiários
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Educação
e Bolsas
Oportunidades para
um mundo melhor

50

A criar oportunidades para
conseguir um futuro melhor
Impulsionamos a transformação educativa e a formação de
excelência como ferramentas de progresso social; promovemos
a melhoria da qualidade do ensino, a liderança educacional e a
aprendizagem de competências; fomentamos o talento investigador
nos melhores centros de investigação e universidades nacionais e
internacionais; e promovemos a educação digital de crianças em
zonas vulneráveis de todo o mundo.

Pontos-chave

1

2

3

4

Acesso a educação
de qualidade
para garantir o
desenvolvimento
da sociedade.

Transformação
educativa através da
formação de docentes
como agentes de
mudança.

ProFuturo, educação
digital em zonas
vulneráveis da Ásia,
África e América
Latina.

Apoio à formação
de excelência e ao
talento investigador
através do programa
de bolsas.
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EduCaixa

EduCaixa, a promover

a transformação educativa

Através do programa EduCaixa, a Fundação melhora as oportunidades de
aprendizagem de crianças e jovens em idade escolar, e fomenta a educação de
qualidade, acompanhando, apoiando e capacitando os docentes como agentes
de mudança e protagonistas desta transformação.
O EduCaixa é o programa de educação da Fundação
”la Caixa” e uma referência de qualidade e rigor para
a comunidade educativa. Baseia-se em três eixos:
desenvolvimento de competências dos alunos, desenvolvimento dos docentes, e avaliação e utilização das evidências na tomada de decisões.

Alunos. Os programas destinam-se a desenvolver competências-chave, como a educação emocional, o empreendimento, o pensamento crítico,

O EduCaixa é uma referência
de qualidade e rigor para a
comunidade educativa
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e a competência digital e investigadora. Baseiam-se em Evidências Educacionais e assentam na
formação e no acompanhamento dos docentes.

Docentes. O EduCaixa acompanha-os através
de programas de capacitação e desenvolvimento.
São realizados em colaboração com o Institute
of Education da University College London e a
Education Endowment Foundation, do Reino
Unido, e a British Columbia University, do Canadá.

Evidências. O EduCaixa promove a cultura
da utilização de evidências para capacitar os
docentes na tomada de decisões que tenham
impacto positivo na aprendizagem. O Programa

O mais importante são as pessoas

«Conseguimos 0% de taxa
de abandono num curso em
que costumam desistir 40%»
«O grande problema com que nos
deparamos é o abandono escolar.»
Com este desafio em mente, Leonor
Villaluenga e Montse Carrascón,
respetivamente, diretora e professora da Fundación Laboral de
la Construcción de Villanueva de
Gállego (Saragoça), conseguiram
que a sua escola fosse uma das
50 selecionadas pelo programa
«Liderança para a Aprendizagem»
do EduCaixa. Implementaram as ferramentas adquiridas no Programa:
«Precisávamos de algo que servisse
de modelo aos alunos e conseguimo-lo com liderança distribuída,
formação conjunta e celebrando
os sucessos.» Uma das estratégias utilizadas com os alunos foi
o cumprimento de regras, que,

embora não sejam académicas,
são imprescindíveis para uma boa
conduta no trabalho em equipa:
limpeza das zonas comuns, pontualidade, atitude correta, etc.
Estas pequenas tarefas, com
seguimento e acompanhamento,
deram resultados, permitindo
manter a motivação e a presença
dos alunos. O trabalho realizado
graças ao Programa fomenta as
qualidades e as virtudes dos alunos
e, embora o desempenho escolar
não seja muito bom, é compensado com disponibilidade, ordem
e perseverança. A motivação é
fundamental para que continuem
a sua formação. E daí advêm os
bons resultados alcançados.

divulga evidências educacionais internacionais
com aliados como a Education Endowment
Foundation, do Reino Unido, e o The Institute
for Effective Education e a Johns Hopkins
University, dos Estados Unidos.

EduCaixa
DADOS DE 2021

1 366 190

alunos beneficiários/utilizadores

4501
escolas

116 545

docentes beneficiários/utilizadores

Montse Carrascón,
professora da Fundación
Laboral de la Construcción
de Villanueva de Gállego
(Saragoça).

Nova cultura de liderança
na educação
O EduCaixa oferece formação aos docentes juntamente com instituições de referência mundial, criando
impacto na escola e na qualidade da aprendizagem.
O programa Liderança para a Aprendizagem, realizado em colaboração com o Institute of Education
da University College London, destina-se a equipas diretivas e visa transformar o papel destas em
prol dos resultados escolares. Em 2021 teve início a
segunda edição, com a participação de 100 docentes de equipas de 50 escolas.

Webinars EduCaixa Talks
Com o EduCaixa Talks, a Fundação organiza webinars trimestrais para levar as últimas tendências de
educação às equipas diretivas.
O EduCaixa acrescentou à sua oferta para docentes do ensino pré-escolar e básico o programa
HelloMath!, que oferece propostas que permitem
desenvolver a competência matemática e o pensamento computacional.
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EduCaixa

Programas didáticos,
ativos e participativos
O EduCaixa promove o desenvolvimento das competências dos alunos
através de 6 programas que fomentam o conhecimento, as aptidões e a atitude:
Emociona e Comunica, para o ensino básico, e Jovens Empreendedores,
Big Data, STEAMxChange e BeCritical, para o ensino secundário.

Os programas do EduCaixa promovem as
competências, incluem programas didáticos,
utilizam metodologias ativas e participativas, fomentam a colaboração e estão acessíveis através de um espaço digital.
Os programas Jovens Empreendedores, Big
Data, STEAMxChange e BeCritical confluem
para um desafio interdisciplinar, o EduCaixa
Challenge, que permite trabalhar em aula os conteúdos de cada programa, aplicando-os a um
projeto próprio.
Dos projetos apresentados, um júri selecionou
25 equipas de cada programa. Durante o mês de
maio, essas equipas participaram num Campus
Virtual, onde tiveram a oportunidade de viver
experiências profissionais reais com vários especialistas. As 5 melhores equipas de cada programa fizeram uma viagem de formação a Maiorca,
durante a qual ficaram a conhecer projetos inspiradores que estão a ser realizados na ilha.
Na edição de 2021, apresentaram-se 985 equipas, das quais 95 participaram no Campus e 19
desfrutaram da viagem de formação a Maiorca.
As equipas que, após a participação, queiram
dar continuidade ao seu projeto e tentar implementá-lo no mundo real têm a possibilidade de
fazer a formação do EduCaixa NEXT. Durante seis

Um espaço digital oferece
formação e acompanhamento
contínuo aos docentes
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meses, são acompanhadas por um mentor e recebem formação para atingir o seu objetivo. Este
ano, o EduCaixa NEXT contou com 12 equipas.

Evidências educacionais: a chave para
melhorar o rendimento escolar

O EduCaixa renovou o protocolo com a Education
Endowment Foundation até 2023, para melhorar
o rendimento escolar e a eficácia das práticas
educativas. A Education Endowment Foundation
é uma fundação que promove as evidências na
tomada de decisões na comunidade educativa. O
protocolo permite-nos fazer parte da rede de parceiros internacionais: E4L (Austrália), SUMMA
(América Latina), eBaseAfrica (África) e Queen
Rania Foundation (Jordânia).

ProFuturo

O poder

transformador
da educação
digital

O ProFuturo reduz o fosso educativo,
proporcionando educação de qualidade
a crianças em zonas vulneráveis da
América Latina, Caraíbas, África e Ásia.

EduCaixa em Portugal
O espaço Creactivity, que pôde ser
visitado em 38 localidades e que atraiu
13 217 visitantes, regressou aos Açores e,
no verão, esteve no Algarve.
O Creactivity incentiva a criatividade e
a inovação através da manipulação de
objetos e materiais. Paula Faustino, professora da Escola de São Gonçalo de
Torres Vedras, afirma: «Estas iniciativas
favorecem o desenvolvimento de práticas educativas mais inclusivas, graças ao
trabalho colaborativo e à diversidade de
atividades, que fomentam a criatividade
no âmbito da ciência e a ligação a conteúdos programáticos de forma transversal.»
No programa Jovens Empreendedores
participaram 93 escolas, das quais 12
apresentaram um total de 54 projetos
ao EduCaixa Challenge. Destes, 3 finalistas participaram no Campus Virtual
EduCaixa Challenge e o vencedor português foi a Escola Secundária Nuno
Álvares (Castelo Branco), com o projeto
Staper-Beata Por Beata, um projeto para
reciclar beatas que são reutilizadas no
fabrico de cadernos.

O objetivo do programa de educação digital
ProFuturo, promovido pela Fundação ”la Caixa”
e a Fundação Telefónica, é melhorar a educação universal de qualidade. Por isso, oferece
formação e acompanhamento aos docentes e
acesso a recursos digitais a crianças das zonas
mais vulneráveis de países da América Latina,
Caraíbas, África e Ásia.

Um percurso educativo de sucesso

Desde o seu início, em 2016, o ProFuturo beneficiou mais de 24 milhões de crianças de 40 países. Além disso, nestes quatro anos, o Programa
formou mais de 1 100 000 professores e conseguiu estabelecer acordos com governos e parceiros locais, assegurando, deste modo, a sua
escalabilidade e sustentabilidade.

ProFuturo
DADOS DE 2021

40
países

7,8

milhões de beneficiários

RELATÓRIO ANUAL 2021 55

EDUCAÇÃO E BOLSAS

Bolsas

A promover
o sucesso académico
O Programa de Bolsas da Fundação, com uma rede de quase 5500 bolseiros,
promove a formação de excelência e o talento investigador nas melhores
universidades e centros de investigação há quase 40 anos.
O programa de bolsas para estudantes e investigadores é um dos mais antigos da Fundação.
Desde 1982, o Programa tem vindo a crescer e
a aumentar o leque de candidatos através de
novas bolsas. O concurso de 2021 alcançou
um novo marco com o lançamento de um novo
programa de bolsas de licenciatura destinado a
estudantes de excelência com poucos recursos
económicos que iniciem a sua licenciatura em
universidades públicas de Espanha. Nesta primeira edição, foram atribuídas 50 bolsas.
Além disso, mantiveram-se os programas de bolsas já consolidados. Por um lado, foram levados
a cabo os programas de doutoramento INPhINIT
e pós-doutoramento Junior Leader, destinados

a investigadores de todas as nacionalidades que
pretendam fazer um doutoramento ou um pós-doutoramento em universidades ou centros de investigação de Espanha ou Portugal e cujas bolsas
têm a duração de três anos e podem ser pedidas
na modalidade Incoming, para atrair o talento, ou
na modalidade Retaining, com o objetivo de reter
os melhores investigadores.
Por outro lado, houve novo concurso do programa
de pós-graduação no estrangeiro, que se destina
a estudantes espanhóis e portugueses que queiram fazer uma pós-graduação na Europa, América
do Norte e Ásia-Pacífico. A duração destas bolsas
pode ir até aos dois anos.

O mais importante são as pessoas

«Os algoritmos podem
proteger a cultura dos povos»
Albert Kahira, bolseiro do programa de doutoramento da Fundação ”la
Caixa” (concurso de 2017), nasceu no Quénia e, em 2021, defendeu a sua
tese de doutoramento no Barcelona Supercomputing Center. Entre cálculos e algoritmos sofisticados, o seu trabalho procura melhorar os modelos
dos supercomputadores. Porquê? Albert vem de um país onde se falam
42 idiomas. A língua da mãe e a de mais 6 milhões de pessoas é o kikuyu,
uma língua minoritária. Para quem fala apenas kikuyu ou qualquer uma das
outras línguas faladas no Quénia, aceder a informação digital, por exemplo,
Albert Kahira, bolseiro de doutoramento
da Fundação ”la Caixa” (2017).
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À direita, Àlex, beneficiário de uma bolsa
de licenciatura da Fundação ”la Caixa”.

Bolsas concedidas
em situações globais como a da pandemia, é impossível, porque não
existem nesses idiomas. O mundo digital só considera como língua
do Quénia o suaíli. O projeto de investigação de Albert visa preservar
estas línguas minoritárias, fazer com que existam no mundo digital
e que os supercomputadores assegurem a presença do kikuyu e de
milhares de outras línguas atualmente sem visibilidade na Internet.
Algoritmos que preservam línguas e culturas milenares. Trata-se de
uma investigação que permitirá disponibilizar conteúdo importante
a quem vive em recantos do mundo onde as suas línguas não são
conhecidas. Albert, um dos quase 5500 bolseiros da Fundação, trabalha no contexto mais digital, protegendo e valorizando algo tão
offline como as línguas do mundo. «A investigação que estou a fazer
servirá para proteger a língua e a cultura da minha mãe, e dar pluralidade ao mundo digital», diz com alegria.

DADOS DE 2021

50 programa de bolsas
		 de licenciatura
120

programa de bolsas de
		 pós-graduação no estrangeiro

65

programa de bolsas de 			
doutoramento em Espanha e Portugal

45

programa de bolsas de pós-		
doutoramento em Espanha e Portugal

DADOS ACUMULADOS
DESDE 1982

5486 bolsas atribuídas

RELATÓRIO ANUAL 2021 57

Investigação
e Saúde
A investigação do
presente é o progresso

e a saúde do futuro
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Desenvolvimento
da investigação e da inovação
Num contexto marcado pela pandemia de COVID-19,
promovemos projetos de investigação e inovação que
contribuem com conhecimentos e medidas no âmbito do
diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças mais graves
e prevalentes, como o cancro, as doenças cardiovasculares,
neurológicas e infeciosas, entre outras.

Pontos-chave

1

2

3

4

CaixaResearch Institute,
um novo centro de
investigação para
promover soluções em
biomedicina e saúde.

Apoio a projetos
de investigação
biomédica de
excelência em
Espanha e Portugal.

Transferência dos
resultados da tecnologia
da investigação em
saúde para as empresas
e a sociedade.

Projetos de
investigação, inovação
e desenvolvimento
em biomedicina
e saúde.

RELATÓRIO ANUAL 2021 59

INVESTIGAÇÃO E SAÚDE

CaixaResearch Investigação

Investigação e Saúde
DADOS DE 2021

453

investigadores contratados

1090

artigos científicos publicados

36

milhões de €

Concursos e apoio à investigação
de ponta no âmbito da saúde
A investigação médica ao mais alto nível é a melhor forma de desbravar caminho
rumo às melhores soluções em biomedicina e saúde.
Com a convicção de que a investigação e a inovação de ponta são ferramentas transformadoras,
em 2021, a Fundação ”la Caixa” apoiou 25 projetos de 17 centros de investigação de Espanha e
Portugal, selecionados no Concurso CaixaResearch
de Investigação em Saúde. São financiados projetos de excelência que, durante 3 anos, levarão a cabo investigação de ponta nos domínios
da oncologia, doenças infeciosas, neurociências e doenças cardiovasculares e metabólicas
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associadas. A dotação total é de 19,4 milhões
de euros, o que faz deste concurso o concurso
de investigação em saúde promovido por fundos privados filantrópicos com maior dotação
da Península Ibérica.

Investigadora a
colher amostras
de uma enzima
no laboratório.

A investigação é o caminho

Luta contra a malária, a doença
parasitária mais prevalente no mundo

Prevenção da morte
súbita de crianças e jovens

A Fundação ”la Caixa” leva a cabo projetos
importantes para lutar contra a malária, a doença
parasitária de maior prevalência, especialmente
nas regiões mais pobres do mundo. O projeto para
desenvolver uma nova vacina contra a malária,
liderado pelo Dr. Miguel Prudêncio, do Instituto
de Medicina Molecular, pode ser determinante
para prevenir a doença. Durante o processo de
investigação, serão desenvolvidos e caracterizados
pré-clinicamente novos candidatos a vacina a
partir de uma nova tecnologia que utiliza parasitas
geneticamente modificados. Outro dos projetos
contra a malária é o projeto liderado pelo Dr.
Hernando A. del Portillo, do Institut de Salut Global
de Barcelona (ISGlobal). O projeto visa investigar os
esconderijos do parasita no organismo para ficar a
conhecer o papel dos exossomas e desenvolver novas
estratégias para eliminar a malária do corpo humano.

A taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (TVPC) é uma arritmia hereditária que pode causar síncope, paragem cardíaca e morte súbita
em crianças e jovens sem cardiopatias prévias. Os
tratamentos atuais oferecem apenas uma proteção
parcial e limitada contra a insuficiência cardíaca.
Uma das variantes genéticas desta doença deve-se
à redução de uma proteína (triadina) que determina as anomalias estruturais nas células do coração,
à semelhança do que acontece noutras insuficiências cardíacas. Neste projeto liderado pela Dra.
Silvia G. Priori, da Fundación Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III – CNIC
(Espanha), investigam-se os mecanismos moleculares subjacentes a este tipo de arritmias, para
aprofundar o conhecimento e encontrar novos tratamentos, bem como para aplicá-los a outros tipos de
insuficiência cardíaca.
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CaixaResearch Investigação

Inovar para continuar a avançar
Com os concursos CaixaResearch Validate e CaixaResearch Consolidate,
a Fundação ”la Caixa” promove a transferência dos resultados da investigação
em saúde para gerar valor na sociedade e contribuir para a criação de novas
empresas biotecnológicas.

Na Fundação ”la Caixa”, atuamos através do Concurso
CaixaResearch Validate, que apoia projetos em fase
inicial, e com o Concurso CaixaResearch Consolidate,
que oferece acompanhamento a projetos num estágio de desenvolvimento mais avançado. Durante
o ano de 2021, foram selecionados 16 projetos no
âmbito do Concurso CaixaResearch Validate e
9 projetos no âmbito do Concurso CaixaResearch
Consolidate.
Em 2020 foi lançado um novo concurso: CaixaResearch
COVID-19. Os projetos selecionados arrancaram com
êxito em 2021 e os investigadores estão a trabalhar no sentido de desenvolver novos sistemas de
diagnóstico, tratamento e vacinas contra a doença.
A Caixa Capital Risc, filial do Grupo Fundação
”la Caixa” para o investimento em novas empresas
tecnológicas, colabora nos concursos de inovação.
O Concurso CaixaResearch Validate foi cofinanciado pelo EIT Health, o consórcio europeu líder em
inovação biomédica.
Muitos projetos de saúde estão a avançar a
partir de programas de inovação liderados pela
Fundação. Entre outros, destacamos:
Plataforma de IA para a classificação dos transplantes de fígado. O excesso de gordura no fígado é uma
das principais causas de rejeição dos transplantes.
Os investigadores trabalham com inteligência
artificial para, com uma simples fotografia, facilitar
a decisão médica relativa à seleção do fígado.
Melhorar o tratamento do AVC isquémico
agudo. O acidente vascular cerebral é a terceira
causa de morte no mundo e a primeira causa de
incapacidade permanente em adultos. Este projeto
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visa desenvolver o BraiN20, um dispositivo médico
não invasivo que proporciona uma monitorização
contínua da viabilidade cerebral do doente, desde o início dos sintomas e durante o tratamento.
Prevenção da atrofia diafragmática em doentes
submetidos a ventilação mecânica. Quando os
doentes não conseguem respirar por si próprios,
têm de ser ligados a ventiladores mecânicos. É uma
técnica que salva vidas, mas muito invasiva. Graças
a este projeto, foi desenvolvido o Heecap, um dispositivo que evita os problemas dos ventiladores
com estimulação elétrica que mantém o diafragma ativo desde o início da ventilação mecânica.

Inovação
TOTAL DO PROGRAMA

78

projetos em curso

74

patentes geradas

29

empresas derivadas
(spin-offs) criadas

CaixaResearch em Portugal
Dos 25 projetos selecionados no Concurso
CaixaResearch de Investigação em Saúde,
7 são portugueses. Foi assinado um acordo com a Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT) do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior no sentido de
esta igualar o financiamento da Fundação
”la Caixa” em projetos levados a cabo em
Portugal. Isto permitiu que, em 2021, a FCT
comparticipasse 5 projetos mais. No caso do
Concurso CaixaResearch Validate, foram selecionados 3 projetos portugueses.
Entre eles encontra-se o projeto de investigação liderado pelo Dr. Miguel Castanho, do
Instituto de Medicina Molecular, que consiste no desenvolvimento de um medicamento,
inspirado nos anticorpos, capaz de chegar à
mama e ao cérebro para evitar a resistência
à quimioterapia e a presença das células estaminais que causam a metástase. Outro dos
projetos selecionados visa a criação de vírus sintéticos para o tratamento de infeções
bacterianas. Este projeto liderado pela Dra.
Joana Azeredo, da Universidade do Minho,
debruça-se sobre as características dos bacteriófagos para desenvolver tratamentos baseados em vírus sintéticos que ataquem as
infeções.

Debates CaixaResearch
Este ciclo de debates mostra o trabalho dos profissionais da investigação e da saúde que recebem
apoios da Fundação ”la Caixa”. Orientados por especialistas em investigação, medicina e inovação,
foram um ponto de encontro entre a sociedade e
os resultados da investigação, as novas práticas
médicas e os desafios atuais na saúde e qualidade
de vida. Os Debates CaixaResearch abordaram as
novidades nos domínios da COVID-19, da doença
cardiovascular, do cancro, da obesidade, da ELA e
do Alzheimer, entre outros.
Cientista a apresentar uma amostra
de ADN futurista com hologramas de
realidade aumentada num laboratório.
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CaixaResearch Institute

Um novo espaço
para promover
a investigação
científica de
excelência
A Fundação ”la Caixa” cria o
CaixaResearch Institute, um novo
centro de referência para impulsionar
a atividade de investigação dedicada
às ciências da vida e da saúde com
uma visão pré-clínica e translacional
nos domínios das doenças infeciosas,
da saúde global, da oncologia e das
neurociências.
A nova sede do CaixaResearch
Institute ocupará 12 000 m2
e acolherá mais de 300 investigadores.

Em 2021, a Fundação ”la Caixa” iniciou a criação
do CaixaResearch Institute, um centro de investigação dedicado às ciências da vida e da saúde
com uma visão maioritariamente pré-clínica e
translacional, em particular nos domínios das
doenças infeciosas, da saúde global, da oncologia
e das neurociências. O novo centro consolida e
potencia o apoio da Fundação à investigação e à
inovação biomédica em Espanha e Portugal. O
programa de Investigação e Saúde da Fundação
”la Caixa” é um dos programas realizados por
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organizações filantrópicas mais importantes a
nível europeu. Com o CaixaResearch Institute, a
Fundação ”la Caixa” ratifica o seu compromisso
com o progresso científico e social, e contribui
para os principais desafios da saúde, como as
doenças infeciosas, a saúde global, a oncologia
e as neurociências.
O novo centro potenciará a atividade de investigação promovida pela área de Investigação e Saúde
da Fundação ”la Caixa” nos últimos anos e melhorará as sinergias existentes com os quatro centros

O CaixaResearch promove
a investigação na saúde
para impulsionar o
progresso social, apoiando a
investigação de excelência
em saúde e biomedicina

de investigação com os quais mantém colaboração estratégica: Instituto de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal), Instituto de Investigación
del Sida (IrsiCaixa), Vall d’Hebron Instituto de
Oncología (VHIO) e Barcelonaβeta Brain Research
Center (BBRC).
O novo CaixaResearch Institute ocupará 12 000 m2
e terá espaço para mais de 300 investigadores. O
centro defende a construção de uma sociedade
com mais oportunidades para todos e visa contribuir para o progresso social.
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Colaborações estratégicas

Em parceria com centros e instituições
de investigação de referência
A Fundação ”la Caixa” colabora com centros de investigação públicos e privados
para criar conhecimento científico de excelência.

A colaboração com os melhores centros e instituições de investigação e inovação é fundamental para
continuar a melhorar. Por tudo isso, a Fundação
”la Caixa” promove a investigação de excelência,
conseguindo que os avanços científicos tenham
um benefício direto para todos os doentes e para
a sociedade. A Fundação colabora com centros
de investigação de primeira linha que lideram as
investigações em doenças infeciosas, como o VIHSIDA, a malária ou a COVID-19, em oncologia
e em doenças neurológicas, como o Alzheimer.
O Instituto de Investigación del Sida, IrsiCaixa,
impulsionado pela Fundação e pela Generalitat
de Catalunya, com mais de 25 anos, é um centro de investigação de referência internacional no
domínio das doenças infeciosas, das doenças do
sistema imunitário, dos vírus emergentes e do desenvolvimento de vacinas.

investigação oncológica e a Unidad de Investigación
de Terapia Molecular del Cáncer – CaixaResearch
(UITM-CaixaResearch), que anualmente atende
mais de 1000 doentes com cancro. Trata-se de
doentes para quem os tratamentos convencionais contra o cancro não resultaram e aos quais
a UITM-CaixaResearch disponibiliza novos tratamentos, ainda em fase de ensaio clínico, que
são uma nova oportunidade para tratar a doença.
Além disso, este ano, o VHIO lidera o novo projeto europeu CCE-DART, para conceber a próxima
geração de ensaios clínicos com medicina de precisão. O VHIO é dirigido pelo Dr. Josep Tabernero,

O Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal)
nasceu de uma parceria entre a Fundação ”la Caixa”
e instituições como o Hospital Clínic e o Hospital
del Mar, para combater os desafios de saúde globais. Em 2021, promoveu a investigação de tratamentos contra a COVID-19 e participou nos
conselhos científicos dos governos de Espanha
e da Catalunha.
A Fundação ”la Caixa” colabora com o Vall d’Hebron
Instituto de Oncología (VHIO) para impulsionar a

Os sucessos
são notícia
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Dr. Bonaventura Clotet, diretor do IrsiCaixa,
Prémio Nacional de Investigação de 2020

«Investigadores do IrsiCaixa demonstram
que o cloreto de cetilpiridínio, composto
presente em colutórios, reduz em
1000 vezes a capacidade de infeção da
variante Alfa do SARS-CoV-2.»

«O Instituto de Salud Global de
Barcelona, apoiado pela Fundação
”la Caixa”, demonstra que as alterações
climáticas irão aumentar a mortalidade
atribuível às temperaturas na Europa.»

O mais importante são as pessoas

«A equipa da UITM-CaixaResearch
é uma segunda família para mim»
Sonia nasceu no Hospital Vall d’Hebron (Barcelona) e nem imaginava
que a sua relação com o hospital
viria a ser tão forte e importante.
Com uma filha de 18 meses, no verão de 2009, a sua vida sofreu uma
reviravolta. Depois de sentir dores
de cabeça muito fortes, foi operada a um tumor no cérebro em
Badajoz (Estremadura), onde se
encontrava em trabalho. Em 2010,
foi-lhe detetado um novo tumor,
ao qual também foi realizada uma
operação, e em agosto desse mesmo ano, sem ter ainda recuperado
da intervenção cirúrgica, apareceu
um terceiro tumor no cérebro que
não era operável... O prognóstico não era nada otimista, até que,
em fevereiro de 2012, Sonia entrou na Unidad de Investigación

de Terapia Molecular del Cáncer
CaixaResearch do Vall d’Hebron
Instituto de Oncología, com o
qual a Fundação ”la Caixa” colabora. Esta unidade utiliza tratamentos personalizados para atuar da
forma mais eficiente, recorrendo
aos mais recentes avanços farmacológicos ainda em fase de experimentação. Cheia de energia e
otimismo, Sonia tem hoje uma vida normal. É cabeleireira e gere o
quotidiano da sua filha, agora adolescente, e só tem de ir ao hospital
tomar a medicação oral. Sonia explica, com gratidão, que quando lá
vai sente que está a visitar a sua segunda família: «Agora posso dizer
que estou limpa. Fui salva aqui». A
investigação e a inovação permitem mesmo avançar.

Membros da equipa da
UITM-CaixaResearch.

galardoado em Espanha com o Prémio Nacional
de Investigação de 2019.
Fruto do apoio contínuo que a Fundação tem
dado desde 2010 ao Barcelonaβeta Brain Research
Center (BBRC), o centro de investigação da
Fundación Pasqual Maragall, investigadores
do BBRC descobriram, em 2021, que a proteína acídica fibrilar glial é um biomarcador muito exato para diagnosticar as fases iniciais do
Alzheimer no sangue. Este resultado permite
melhorar a exatidão do diagnóstico precoce
do Alzheimer através de uma simples análise
de sangue.

Dr. Josep Tabernero, diretor do VHIO,
Prémio Nacional de Investigação de 2019

«A dieta mediterrânica e o mindfulness durante
a gravidez reduzem o risco de ter um bebé com
baixo peso, segundo investigadores do BCNatal
(Hospital Clínic-IDIBAPS e Hospital Sant Joan de Déu,
com o apoio da Fundação ”la Caixa”).»

«A Clínic-IDIBAPS está a desenvolver,
com o apoio da Fundação ”la Caixa”,
um CAR-T para o mieloma múltiplo
que demonstra uma eficácia superior
a 70% após um ano de seguimento.»
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Modelo de gestão do
património empresarial
A Fundação ”la Caixa” gere o seu património empresarial através da sua holding
CriteriaCaixa, com o intuito de o preservar e
aumentar para, desse modo, financiar a sua
ação social e assegurar a continuidade das
suas iniciativas sociais, assistenciais, culturais, de investigação e de educação.
A prioridade da CriteriaCaixa é garantir os recursos económicos necessários para que
a ação social da Fundação ”la Caixa” continue
a contribuir, ano após ano, para o desenvolvimento

de uma sociedade que dê mais oportunidades a
quem mais necessita.
Este modelo de gestão baseia-se nos princípios de transparência e ética que regem,
em todos os momentos, os procedimentos
sustentados nos valores de compromisso
social, responsabilidade e confiança, assim
como no respeito pelo meio ambiente.

Programas
e Concursos
Sociais

Cultura
e Ciência

Educação
e Bolsas

Investigação
e Saúde

Transformação social através de

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

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

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

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

100 %

CARTEIRA BANCÁRIA

CARTEIRA INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS
CARTEIRA
IMOBILIÁRIA
Outras
participações
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LIQUIDAÇÃO

Fundação ”la Caixa”,
uma das maiores
fundações da Europa
2021
Investimento social

494 M€

Programas e
Concursos Sociais

295 M€
Cultura e
Ciência

108 M€
Educação
e Bolsas

44 M€

Investigação
e Saúde

47 M€
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Diretório da Fundação ”la Caixa”
SERVIÇOS CENTRAIS:
Av. Diagonal, 621
08028 Barcelona – Espanha

BARCELONA

MADRID

CAIXAFORUM BARCELONA
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
08038 Barcelona – Espanha
Tel. (+34) 93 476 86 00
icaixaforumbcn@magmacultura.com
CaixaForum.org/barcelona
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

CAIXAFORUM MADRID
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid – Espanha
Tel. (+34) 91 330 73 00
icaixaforummadrid@magmacultura.com
CaixaForum.org/madrid
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

COSMOCAIXA BARCELONA
Isaac Newton, 26
08022 Barcelona – Espanha
Tel. (+34) 93 212 60 50
icosmocaixa@magmacultura.com
CosmoCaixa.org
Facebook.com/CosmoCaixa
Cosmocaixa

ESPACIO FUNDACIÓN “LA CAIXA” MADRID
Arapiles, 15
28015 Madrid – Espanha
Tel. (+34) 444 54 15
https://fundacionlacaixa.org/es/personas-mayorescentros-espacio-fundacion-la-caixa-madrid

PALMA
CAIXAFORUM MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108
08037 Barcelona – Espanha
Tel. (+34) 93 457 95 31
infomacaya@magmacultura.com
macaya.caixaforum.org
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum
FUNDACIÓ DE L’ESPERANÇA
Palma de Sant Just, 4
08002 Barcelona – Espanha
Tel. (+34) 93 270 39 73
fundacioesperanca.org
ESPAI FUNDACIÓ “LA CAIXA”
FRANCESC D’ASSÍS
Nou de Santa Clara, 66
08241 Manresa – Espanha
Tel. (+34) 93 836 26 75
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CAIXAFORUM PALMA
Pl. de Weyler, 3
07001 Palma – Espanha
Tel. (+34) 971 17 85 12
icaixaforumpalma@magmacultura.com
CaixaForum.org/palma
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

SEVILHA
CAIXAFORUM SEVILLA
Camino de los Descubrimientos,
canto c/ Jerónimo de Aguilar
41092 Sevilla – Espanha
Tel. (+34) 955 657 611 · (+34) 955 657 612
infocaixaforumsevilla@magmacultura.com
CaixaForum.org/sevilla
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

GIRONA

TARRAGONA

CAIXAFORUM GIRONA
Ciutadans, 19
17004 Girona – Espanha
Tel. (+34) 972 20 98 36
caixaforumgirona@magmacultura.com
CaixaForum.org/girona
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

CAIXAFORUM TARRAGONA
Cristòfor Colom, 2
(junto à fonte do Centenari)
43001 Tarragona – Espanha
Tel. (+34) 977 24 98 71
caixaforumtarragona@magmacultura.com
CaixaForum.org/tarragona
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

ESPAI FUNDACIÓ “LA CAIXA” GIRONA
Pl. Poeta Eduard Marquina, 10
17002 Girona – Espanha
Tel. (+34) 972 21 54 08
https://fundacionlacaixa.org/ca/web/guest/gent-grancentres-espai-fundacio-la-caixa-girona
JARDINS DE CAP ROIG
Camí del Rus, s/n
17210 Calella de Palafrugell – Espanha
Tel. (+34) 972 61 45 82
https://fundacionlacaixa.org/ca/centros/jardines-decap-roig/que-hacemos

SARAGOÇA
CAIXAFORUM ZARAGOZA
Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Saragossa – Espanha
Tel. (+34) 976 76 82 00
caixaforumzgz@fundacionlacaixa.org
CaixaForum.org/zaragoza
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

MÚRCIA
LÉRIDA
CAIXAFORUM LLEIDA
Av. de Blondel, 3
25002 Lleida – Espanha
Tel. (+34) 973 27 07 88
caixaforumlleida@magmacultura.com
CaixaForum.org/lleida
Facebook.com/CaixaForum
Caixaforum

ESPACIO FUNDACIÓN “LA CAIXA” MURCIA
Av. del Río Segura, 6
30002 Múrcia – Espanha
Tel. (+34) 968 22 63 13
https://fundacionlacaixa.org/es/web/guest/personasmayores-centros-espacio-fundacion-la-caixa-murcia
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