3ª edição do Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Infância

27 projetos sociais recebem 800 mil euros para apoiar
crianças
•

A 3ª edição do Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Infância atribuiu 800 mil
euros com o fim de apoiar respostas sociais que facilitem o
desenvolvimento integral e a inclusão social de crianças em situação de
vulnerabilidade.

•

Desde 2019, o Prémio Infância já atribuiu cerca de 2,3 M.€ a 82 projetos
para apoiar mais de 16.500 beneficiários.

•

Nas 32 edições dos cinco prémios BPI Fundação ”la Caixa” já foram
atribuídos 22 M.€ em apoios a 757 projetos sociais.

Lisboa, 18 de novembro de 2021. Iniciativas sociais de sete distritos de Portugal
continental e dos Açores foram hoje distinguidas na 3ª edição do Prémio BPI Fundação ”la
Caixa” Infância. No total, foram atribuídos 800 mil euros a 27 projetos destinados a ajudar
a romper o círculo da pobreza, focando especialmente a infância e a adolescência, e
potenciando a família como eixo da ação socioeducativa.
As candidaturas vencedoras receberam em média 29,6 mil euros cada uma e vão apoiar
cerca de 7 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
Os projetos tentam dar respostas a questões e necessidades nas seguintes áreas
prioritárias: apoio socioeducativo formal e informal; acesso a bens e serviços básicos
(alimentação, higiene, etc.); desenvolvimento de competências parentais; apoio à primeira
infância; e apoio sociossanitário para a melhoria da qualidade de vida da infância em
situação de doença crónica.
Promover o tratamento da saúde oral, assegurar necessidades básicas de alimentação
saudável e higiene, combater o abandono e o insucesso escolar, apoiar a parentalidade,
potenciar as artes circenses e diferentes desportos como métodos de intervenção
terapêutica, lúdica e pedagógica, são alguns dos projetos que serão desenvolvidos ao
longo do próximo ano nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Faro, Lisboa, Porto,
Setúbal e na ilha de São Miguel, nos Açores.
Está disponível mais informação sobre o âmbito de atuação e os objetivos de cada projeto
vencedor na página do Prémio Infância.
O Prémio Infância resulta de uma iniciativa conjunta do BPI e da Fundação ”la Caixa” e
apoia o trabalho de entidades do terceiro setor, através do financiamento de projetos
destinados a promover o desenvolvimento integral e o processo de inclusão social de
crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.
Criado em 2019, o Prémio Infância atribuiu, em três edições, cerca de 2,3 M.€ a 82
projetos, beneficiando mais de 16.500 crianças e jovens.

Prémios BPI Fundação ”la Caixa” – 22 milhões de euros em apoios desde 2010
Com uma dotação total de 4 milhões de euros em 2021, os Prémios BPI Fundação ”la
Caixa” são atribuídos anualmente com o fim de apoiar projetos de instituições privadas
sem fins lucrativos. Os Prémios – Capacitar, Solidário, Seniores, Infância e Rural inserem-se na política de responsabilidade social do BPI e são financiados pela Fundação
”la Caixa”. Este programa foi distinguido com o Prémio Nacional de Sustentabilidade,
atribuído este ano, pela primeira vez, por iniciativa do grupo Cofina.
Desde 2010, foram realizadas 32 edições dos cinco prémios, que permitiram atribuir 22
milhões de € a 757 projetos que promovem a melhoria da qualidade de vida de pessoas
em situação de vulnerabilidade social.
O BPI e a Fundação ”la Caixa” estabeleceram um acordo de colaboração para o
desenvolvimento de projetos de carácter social e cultural em Portugal após a entrada do
BPI no grupo CaixaBank.

Projetos distinguidos no Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Infância 2021
9'Circos - Associação de Artes Circenses dos Açores | A.P.P.S.H.O.- Associação Portuguesa
Promotora de Saúde e Higiene Oral | ABLA - Associação de Beneficência Luso-Alemã |
Acreditar | AEPM - Associação Equiterapêutica do Porto e Matosinhos | Agência Piaget para
o Desenvolvimento | APAC - Associação de Pais e Amigos de Crianças | Associação das
Aldeias de Crianças SOS de Portugal | Associação Humanidades | Associação Poeta Aleixo |
Associação Semear Talentos, IPSS | Associação TreeTree2 | CEBI - Fundação para o
Desenvolvimento Comunitário de Alverca | Centro Comunitário de Esmoriz | Centro de
Assistência Paroquial de Amora | Centro Social de Ermesinde | Centro Social Paroquial de
Torres Vedras | CERCIZIMBRA | Fios e Desafios - Associação de Apoio Integrado à Família
| Fundação Brazelton Gomes Pedro para as Ciências do Bebé e da Família | Fundação
Champagnat | Fundação Salesianos | Fundação Santa Rafaela Maria | Norte Crescente Associação de Desenvolvimento Social | Nuclisol Jean Piaget - Associação para o
Desenvolvimento da Criança, a Integração e a Solidariedade | Pista Mágica – Associação |
Pressley Ridge - Associação de Solidariedade Social

