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Comprometidos com Portugal

A ESSÊNCIA DA
FUNDAÇÃO "LA CAIXA"
Comprometida, desde a sua criação, com o
desenvolvimento socioeconómico dos territórios onde
intervém, a Fundação ”la Caixa” atua nas áreas social,
cultural e cívica para melhorar a qualidade de vida das
pessoas.

MISSÃO
Construir uma sociedade melhor e mais justa,
oferecendo mais oportunidades às pessoas que mais
precisam.

VISÃO
Ser uma entidade de referência para a sociedade no
desenvolvimento de soluções duradouras que:
Cubram as necessidades básicas dos grupos
mais vulneráveis.
Favoreçam o progresso social dando resposta
aos novos desafios na investigação, na formação
de excelência e na educação.
Aproximem a ciência e a cultura a todos os
segmentos da sociedade.

VALORES
Compromisso social
Responsabilidade
Confiança

COMPROMETIDOS
COM O PRESENTE
E COM O FUTURO
DAS PESSOAS

A Fundação ”la Caixa” foca-se nos programas com maior impacto
transformador, como os que combatem a pobreza infantil e a exclusão
social, os que fomentam o emprego e os que ajudam a melhorar as
condições de vida das pessoas mais vulneráveis.
Adicionalmente, a atividade concentra-se em outros âmbitos fundamentais
para promover o progresso e a igualdade de oportunidades, como a
investigação biomédica e a inovação, a formação de excelência, a cultura
e a educação.

MAIS DE 115
ANOS DE
COMPROMISSO
SOCIAL

A “Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorros de Cataluña y
Baleares”, ”la Caixa”, foi fundada a
5 de abril de 1904 pelo advogado
catalão Francesc Moragas Barret,
com o apoio de várias entidades
da sociedade civil catalã.
Desde as suas origens,
caracterizou-se por um forte
compromisso social e uma
vocação de trabalho em prol do
interesse geral, tanto através da
sua atividade financeira como da
sua Fundação, que desenvolve e
financia atividades de índole social,
educativa, cultural e científica.

A Fundação ”la Caixa” é, mais
de 115 anos após a sua criação,
a primeira fundação da Espanha, a
segunda na Europa e uma das mais
importantes do mundo em termos
de volume de investimento social.
A CriteriaCaixa é a sociedade holding
que gere o património empresarial
da Fundação ”la Caixa”, com um
objetivo duplo:
1. Gerar os recursos necessários
para financiar a Fundação.
2. Preservar e impulsionar o
crescimento do património da
Fundação.

FUNDAÇÃO BANCÁRIA ”LA CAIXA”

100%
GAV: 21,8 m.M.€
NAV: 17,0 m.M.€

CARTEIRA
BANCÁRIA
8,4 m.M.€

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

NEGÓCIO
OUTROS ATIVOS
IMOBILIÁRIO FINANCEIROS
2,6 m.M.€

SOCIAL

1,3 m.M.€

CULTURA
100 %

40,0 %

24,4 %

99,5 %

EDUCAÇÃO
17,5 %

6,0 %

1,2 %
Outras
participadas

9,1 %

5,2 %

-

A abreviatura m.M. corresponde a milhares de milhões.
GAV: valor bruto dos ativos. NAV: valor líquido dos ativos.
Dados de 31 de dezembro de 2019.

INVESTIGAÇÃO,
CONHECIMENTO
E BOLSAS

SOCIAL
Pobreza infantil

Emprego

Através do programa CaixaProinfancia,
ajudamos famílias no desenvolvimento
social e educativo de crianças e jovens
dos 0 aos 18 anos.

Promovemos o acesso ao emprego
de pessoas com dificuldades, em
colaboração com 532 entidades.

420 entidades colaboradoras
CRIANÇAS APOIADAS
Total do programa

Em 2019

318.808

62.825

Programa iniciado no ano de 2007

CONTRATOS LABORAIS
Total do programa

Em 2019

267.794

43.757

EMPRESAS COLABORADORAS
Total do programa

Em 2019

62.817

14.198

Programa iniciado no ano de 2006

Alojamento
Asseguramos habitação a jovens, idosos
e famílias com rendimentos reduzidos.

22.300

habitações sociais disponíveis
no final de 2019

28.500 habitações sociais ocupadas

em 2019

Programa iniciado no ano de 2005

Idosos
Contribuímos para melhorar a qualidade
de vida dos idosos promovendo o
envelhecimento ativo e saudável
e prevenindo o isolamento.

789.038 participantes em

Em 2019,
16.838 atividades

Programa iniciado no ano de 1915

Dados de 31 de dezembro de 2019

Voluntariado
Promovemos o compromisso das
pessoas com a sociedade.

5.829 voluntários corporativos ativos
Programa iniciado no ano de 2005

Apoios a Projetos de
Iniciativas Sociais
Colaboramos com entidades sem fins
lucrativos para promover iniciativas
destinadas a pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
PROJETOS

Apoio integral a pessoas
com doenças avançadas
Proporcionamos apoio psicossocial e
espiritual a pessoas em final de vida
e aos seus familiares.

52 equipas em 143 hospitais

Total do programa

Em 2019

17.969

736

BENEFICIÁRIOS
Total do programa

Em 2019

8,1 milhões

268.231

Cooperação internacional
Contribuímos para a melhoria da
saúde e do desenvolvimento dos
grupos mais vulneráveis em África,
Ásia e América Latina.
Lutamos contra a malária, a
pneumonia e a desnutrição, com
a Fundação Bill e Melinda Gates,
ISGlobal, Unicef, Gavi e ACNUR.
Promovemos a criação de emprego
para mulheres e jovens com o
programa Work 4 Progress.
Programa iniciado no ano de 1997

Programa iniciado no ano de 1999

PACIENTES ATENDIDOS
Total do programa

Em 2019

184.553

30.381

FAMILIARES ATENDIDOS
Total do programa

Em 2019

250.817

39.617

Programa iniciado no ano de 2008

Interculturalidade
Trabalhamos em 32 municípios em prol
da convivência cívica intercultural e da
coesão social.

2.787 atividades
157.612 participantes
Programa iniciado no ano de 2010

Fundação da Esperança
Uma entidade de ação social de
proximidade, que trabalha em rede e
luta contra a pobreza e a exclusão social.

3.130 pessoas atendidas em 2019
Programa iniciado no ano de 2013

CULTURA E EDUCAÇÃO
Exposições

EduCaixa

Exposições que percorrem todo o
território promovendo a cultura e a
ciência.

Oferecemos programas, atividades e
recursos educativos com três objetivos
chave:

Em 2019

Promover o desenvolvimento das
competências dos alunos

26 exposições em 80 cidades
3,5 milhões de visitantes

Programa iniciado no ano de 1991

Música
CaixaForum

Concertos escolares, familiares e
participativos.

Em 2019

2 milhões de alunos
8.060 centros educativos
Mais de

Promover o desenvolvimento
profissional dos professores
Em 2019

11.434 professores beneficiados

Em 2019

Centros culturais em Barcelona,
Madrid, Palma, Saragoça, Sevilha,
Girona, Tarragona e Lleida.
Em 2019

32 exposições
10.825 atividades
2,6 milhões de visitantes

CosmoCaixa Barcelona
Museu da ciência.
Exposições e atividades de divulgação
científica.
Em 2019

2 exposições
8.059 atividades
Mais de 1 milhão de visitantes

852 concertos
210.907 espetadores
57 cidades

Programa iniciado no ano de 1978

Gerar evidência a partir da avaliação
e divulgação de práticas educativas,
através de parcerias com instituições
internacionais
Programa iniciado no ano de 2011

Fundação ProFuturo
Juntamente com a Fundação Telefónica,
promovemos a educação digital de
crianças em contextos vulneráveis na
América Latina, África e Ásia.
Em 2019

34 países

BENEFICIÁRIOS
Total do programa

Em 2019

10,3 milhões 4,3 milhões
Programa iniciado no ano de 2016

INVESTIGAÇÃO, CONHECIMENTO E BOLSAS
Projetos de investigação
e inovação

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

Apoiamos a investigação científica de
excelência com o concurso privado
de projetos de saúde mais importante de
Espanha e Portugal.

Em 2019

8,3 M€
Neurociência: 9,4 M€
Doenças infeciosas: 9,3 M€
Doenças cardiovasculares: 4,2 M€
Outros âmbitos: 10,3 M€

28,4 M€ investidos

Oncologia:

BOLSAS CONCEDIDAS
Total do programa

Em 2019

4.987

218

Em 2019

42 M€ investidos em investigação

e inovação

265 investigadores contratados
1.126 artigos científicos publicados

Inovação para a sociedade
Promovemos a transferência de
conhecimento e tecnologia para
a sociedade e a criação de novas
empresas com base na investigação.

24

projetos de inovação 		
tecnológica durante 2019

Apoio contínuo a centros de
investigação
Colaboramos com universidades,
centros de investigação públicos e
privados e hospitais para criar um novo
conhecimento científico.
Centros de investigação com colaboração estratégica:

120
Doutoramento:
65
Pós-Doutoramento: 33
Pós-Graduação:

Palau Macaya Barcelona
Centro para o diálogo, a reflexão,
a promoção do conhecimento e a
transformação social.
Em 20119

850 atividades, tais como conferências
e seminários

67.295 participantes

10 M€

Mais de
em subvenções
para projetos (total do programa)

96 patentes criadas
32 empresas derivadas (spin-off)

criadas

Observatório Social
Analisamos a realidade social com o
objetivo de informar a sociedade sobre
os resultados e tendências das ciências
sociais no âmbito da inclusão social,
educação, ciência e cultura.

10.529 subscritores
36 conteúdos novos (relatórios,

artigos e outros conteúdos)

FUNDAÇÃO
”LA CAIXA”, UMA
DAS MAIORES
FUNDAÇÕES
DA EUROPA
Com o objetivo de reforçar o
trabalho da Fundação ”la Caixa”,
em 2020 aumentámos o orçamento
para 560 milhões de euros, para
responder às necessidades atuais
da sociedade.

Distribuição do
orçamento em 2020

560 M€
CULTURA E
EDUCAÇÃO

24 %
22 %

54 %

INVESTIGAÇÃO,
CONHECIMENTO
E BOLSAS

Em 2019, a Fundação ”la Caixa” impulsionou

51.000 atividades com um total de
16,3 milhões de beneficiários,
11,1 milhões dos quais em Espanha.

SOCIAL

