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Em resultado da entrada do BPI no Grupo CaixaBank 
 
 

A Fundação Bancária ”la Caixa” dá início à 
implantação da sua Obra Social em Portugal  

 
 

 No quadro da entrada do BPI no Grupo CaixaBank, a Fundação 
Bancária ”la Caixa” inicia este ano a sua implantação 
progressiva em Portugal com o objetivo de contribuir para o 
bem-estar dos portugueses, especialmente daqueles que se 
encontram em situação de vulnerabilidade. 
 

 Com mais de um século de trajetória, a entidade é a primeira 
fundação de Espanha e uma das mais relevantes a nível 
internacional. Um dos seus princípios de atuação é levar a sua 
Obra Social aos territórios onde o Grupo CaixaBank desenvolve 
a sua atividade financeira. 
 

 O plano diretor para Portugal em 2018 contempla quatro 
grandes eixos: programas próprios da Fundação Bancária; 
lançamento de prémios destinados a apoiar projetos de 
entidades sociais; orçamento gerido através do BPI; e projetos 
especiais, como o de Dinamização das Regiões 
Transfronteiriças.  
  

 Entre os projetos próprios a implementar este ano, destaca-se o 
lançamento do programa Incorpora, destinado a fomentar a 
contratação de pessoas em risco ou situação de exclusão, e do 
programa de Atenção a Pessoas com Doenças Avançadas, 
centrado no apoio a pessoas que se encontram no final da sua 
vida e aos seus familiares.  
 

 A Fundação Bancária ”la Caixa” também irá dar especial ênfase 
ao fomento da investigação, através de várias iniciativas de 
apoio, e à divulgação da cultura e da ciência, através de 
exposições itinerantes.  
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Lisboa, 14 de fevereiro de 2018. O diretor-geral da Fundação Bancária 
”la Caixa”, Jaume Giró, e o presidente honorário do BPI, Artur Santos Silva, 
apresentaram as linhas mestras da atuação da Fundação Bancária em 
Portugal, depois de o BPI passar a fazer parte do Grupo CaixaBank. A 
Fundação Bancária, principal acionista do CaixaBank, inicia assim a 
implantação progressiva da sua ação social em Portugal com o principal 
objetivo de contribuir para o bem-estar dos portugueses, com especial atenção 
para os grupos sociais mais vulneráveis. 
 
Criada em 1904 em Barcelona, a entidade é a primeira fundação de Espanha 
e uma das mais relevantes a nível internacional. O seu Plano Estratégico 
2016-2019, que tem como lema Mudamos o presente, construímos o 
futuro, contempla um investimento superior a 2.000 milhões de euros em 
ação social ao longo desses quatro anos. 
 
«Hoje formalizamos o nosso plano de atuação 
para este ano, que é o resultado de meses de 
reflexão e preparação. Ouvimos, e vamos 
continuar a ouvir, os portugueses, as 
administrações públicas e as entidades sociais 
para contribuir, até onde estiver ao nosso 
alcance, para o progresso de Portugal e dos 
seus cidadãos», afirmou o diretor-geral da 
Fundação Bancária ”la Caixa”, Jaume Giró, 
durante a apresentação em Lisboa.   
 
A entidade mantém o seu compromisso de 
atingir um investimento até 50 milhões de 
euros anuais nos próximos anos, altura em que 
todos os seus programas estarão 
implementados e a funcionar em pleno.  
 
Assim, a vontade da ”la Caixa” é estender a sua 
ação social às áreas geográficas onde mantém 
alianças financeiras. 
 
 

Isidro Fainé, presidente da 
Fundação Bancária ”la Caixa”; 

António Costa, Primeiro-Ministro 
de Portugal e Artur Santos Silva, 
presidente honorário do BPI, na 

apresentação do acordo de 
colaboração (abril 2017) 
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O roteiro para Portugal responde a uma análise profunda dos indicadores 
socioeconómicos do país (como a esperança de vida à nascença, o 
desemprego jovem, a taxa de dependência das pessoas mais velhas, o 
investimento em I+D ou a taxa de abandono escolar, entre outros). Também 
se analisaram as diferenças regionais e a situação das fundações e das 
ONG.  
 
O planeamento para 2018 contempla quatro grandes eixos:  
 
 programas próprios da Fundação Bancária 
 prémios atribuídos por concurso a projetos de entidades sociais 
 orçamento gerido através do BPI  
 projetos especiais, incluindo os destinados a situações de emergência 
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PROGRAMAS PRÓPRIOS 

 
 
 
Um dos pilares da ação da Fundação Bancária ”la Caixa” vai ser o 
desenvolvimento de programas próprios da entidade. Projetos, todos eles, 
consolidados em Espanha e com resultados transformadores comprovados. 
Concretamente, ao longo de 2018 entrarão em funcionamento duas iniciativas 
estratégicas de caráter social: o programa de integração no mercado de 
trabalho e o de atenção a pessoas com doenças avançadas. Também serão 
impulsionadas iniciativas de apoio à investigação e exposições itinerantes 
para a divulgação da cultura e da ciência.  
 
 
Incorpora: postos de trabalho para pessoas vulneráveis 
 

O Programa Incorpora é um programa de inserção 
sociolaboral cujo objetivo consiste em facilitar o acesso 
ao emprego a grupos especialmente vulneráveis, em 
situação ou em risco de exclusão social, 
nomeadamente jovens NEET (nem estudam nem 
trabalham), desempregados de longa duração maiores 
de 45 anos, ex-reclusos, ex-toxicodependentes, vítimas 
de violência doméstica e pessoas com deficiência ou 
incapacidade. 
 
Para isso, o programa faz a ponte entre as entidades 

sociais especializadas em inserção laboral e as empresas, identificando as 
necessidades de recrutamento destas e colocando à sua disposição os 
candidatos que mais se adequam às vagas. Assim, as empresas recebem 
apoio nos processos de seleção, faz-se o acompanhamento às pessoas 
contratadas e presta-se assessoria sobre vantagens fiscais. Desta forma, a 
empresa desenvolve a sua linha de RSE e as pessoas com dificuldades 
especiais conseguem uma oportunidade de trabalho. 
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Numa primeira fase, o programa Incorpora será implementado nos distritos de 
Lisboa, Porto e Coimbra com a colaboração de cerca de 30 entidades 
sociais portuguesas. 
 
Desde o seu arranque em Espanha, há 10 anos, este projeto proporcionou 
mais de 168.000 postos de trabalho graças à colaboração de 47.000 
empresas. O Incorpora também funciona em Marrocos, Polónia, Hungria e 
Tunísia.  
 
 
Atenção integral no fim da vida 
 
O programa de Atenção 
Integral a Pessoas com 
Doenças Avançadas, 
aprovado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), 
complementa a ação dos 
sistemas públicos de saúde no 
âmbito dos cuidados 
paliativos. O projeto 
disponibiliza assistência 
psicossocial e espiritual às 
pessoas que se encontram no final das suas vidas, assim como aos seus 
familiares.  
 
O motor do programa são as equipas de atenção psicossocial (EAPS), 
profissionais que têm a formação e experiência necessárias para prestar os 
melhores cuidados paliativos. 
 
Em Portugal, estão previstas sete equipas de atenção psicossocial em sete 
zonas: norte, centro, área metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira 
e Açores.  
 
Este projeto desenvolve-se desde 2009 em Espanha, onde neste período já 
apoiou mais de 130.000 doentes e 182.000 familiares.  
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Apoio a projetos de investigação 
 
A Fundação Bancária ”la Caixa” aposta no fomento da investigação e 
inovação através de várias iniciativas. Uma das principais linhas de trabalho 
são as convocatórias de candidaturas para apoiar a investigação biomédica 
e em saúde em universidades e centros de referência. Esta convocatória será 
anual e conta com um orçamento de 12 milhões de euros em 2018 para 
Espanha e Portugal.  
 

Sendo a investigação em saúde um 
dos eixos prioritários da entidade, 
serão apoiados os projetos de maior 
excelência científica e impacto social, 
e tanto a investigação básica como a 
translacional. Assim, dar-se-á 
prioridade às seguintes disciplinas: 
doenças cardiovasculares, oncologia, 
doenças infeciosas e neurociências.  

 
A isto junta-se a convocatória de inovação em biomedicina CaixaImpulse, 
cujo objetivo é impulsionar a transferência da investigação para a sociedade e 
facilitar a criação de empresas de âmbito científico e tecnológico. O 
CaixaImpulse disponibiliza assessoria e uma contribuição económica para 
elaborar e executar um plano de negócios para concretizar o projeto.  
 
 
Divulgação da cultura e da ciência 
 
A Fundação Bancária conta com 
uma sólida experiência no domínio 
da divulgação cultural e científica em 
Espanha, que se concretiza numa 
programação pensada para todos os 
públicos.  
 
As exposições itinerantes 
permitem fazer chegar esta 
programação de grande qualidade a 
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diferentes territórios. Será o caso da exposição A Floresta, que vai visitar 
vários municípios de Portugal ao longo de 2018, entre eles Coimbra, Viseu, 
Braga e Portimão. 
  
O objetivo principal da exposição é dar a conhecer a importância de preservar 
os bosques, que são os ecossistemas terrestres com maior biodiversidade, e 
ressaltara necessidade de os gerir de forma sustentável.  
 
Este âmbito de atuação também irá incluir o estabelecimento de alianças 
estratégicas com instituições de referência em Portugal e a organização de 
concertos. 
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PRÉMIOS ATRIBUÍDOS POR CONCURSO A PROJETOS SOCIAIS 

 
 
 
Tanto o BPI como a Fundação Bancária ”la Caixa” canalizam uma parte da 
sua ação social através prémios atribuídos por concurso a ONGs, com o 
objetivo de apoiar os seus projetos. 
 
Durante o ano de 2018, será lançado um total de cinco prémios: mantêm-se 
os três prémios promovidos pelo BPI, aos quais se acrescem duas temáticas 
da Fundação Bancária.  
 
Os três prémios do Banco BPI, denominados Prémios de Solidariedade BPI, 
são:  
 
 Capacitar, destinado a dar apoio a pessoas com deficiência 
 Seniores, centrado nas pessoas com mais de 65 anos 
 Solidário, focado na atenção a pessoas em situação de pobreza e 

exclusão social 
 
Os prémios da Fundação Bancária irão 
contemplar ajudas para diferentes linhas 
de intervenção, complementares às do 
BPI. Em 2018 dar-se-á prioridade aos 
projetos destinados a lutar contra a 
pobreza infantil e à ação social no 
meio rural.  
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ORÇAMENTO GERIDO ATRAVÉS DO BPI 

 
 
 
Um dos traços que definem a ”la Caixa” 
desde a sua criação, há mais de um 
século, é a ação social de 
proximidade, com o objetivo de 
contribuir para o progresso dos 
territórios onde se desenvolve a sua 
atividade financeira. 
 
Com esta premissa, o BPI irá gerir 
diretamente uma rubrica orçamental 
para dar resposta às necessidades da sua envolvente mais próxima, 
sobretudo através da rede de balcões do banco. 
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PROJETOS ESPECIAIS 

 
 
 
Este tipo de iniciativas permitirá a realização de projetos concebidos 
especialmente para Portugal ou acorrer a situações de emergência, como as 
consequências de desastres naturais.  
 
Em 2018 será lançada a iniciativa Dinamização das regiões 
transfronteiriças, criada especificamente para Portugal e cujo objetivo será a 
promoção do desenvolvimento das zonas do interior fronteiriças com Espanha.  
 
O formato desta iniciativa será uma convocatória à qual se poderão apresentar 
as empresas, as entidades do Sistema Nacional de Investigação e Inovação 
de Portugal, as associações empresariais, de desenvolvimento local ou outras, 
assim como as entidades sem fins lucrativos, desde que situadas em Portugal. 
 
Serão apoiados projetos-piloto inovadores com um máximo de 3 anos, 
estratégicos para o desenvolvimento do seu território e replicáveis para outras 
regiões com características, nos domínios temáticos da prevenção e 
adaptação a riscos naturais ou antropogénicos, criação ou consolidação de 
novos polos de especialização ou centros de competências, atração de 
residentes estrangeiros para áreas em regressão demográfica e oferta cultural 
e artística que constitua um polo de atração internacional. 
 
Relativamente à ajuda de emergência, em 2017 já se destinaram fundos a 
projetos especiais para apoiar as vítimas dos incêndios que em junho e 
outubro assolaram vários pontos do país.  
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BALANÇO 2017 

 
 

 
Apesar de a Fundação Bancária 
”la Caixa” iniciar a maioria da sua 
ação em Portugal a partir deste 
ano, em 2017 já se promoveram 
várias iniciativas no país, fruto 
dos crescentes vínculos com 
diversas instituições portuguesas. 
Concretamente, destinaram-se 
mais de 3,4 milhões de euros 
aos seguintes projetos:  
 

 Exposição na Fundação Serralves do Porto: Joan Miró: 
Materialidade e Metamorfose 

 Exposição no Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa: Madonna. 
Os Tesouros dos Museus Vaticanos.  

 Exposição em Lisboa da Coleção ”la Caixa” de Arte 
Contemporânea, em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa 
por ocasião da Capital Cultural Ibero-americana 2017  

 Apoio às vítimas dos incêndios: compromisso de 3 milhões de euros 
com o governo português para a reconstrução de habitações nas zonas 
afetadas pelos incêndios de junho (1 milhão) e outubro (2 milhões).  
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UM MODELO ÚNICO DE COMPROMISSO SOCIAL 

 
 
 
A Fundação Bancária ”la Caixa”, presidida por Isidro Fainé e dirigida por 
Jaume Giró, aumentou neste ano de 2018 o orçamento para a sua ação 
social, que se situa em 520 milhões de euros. Esta dotação posiciona a 
entidade como a primeira fundação privada em Espanha e uma das mais 
importantes do mundo. Ao longo de 2017, a entidade impulsionou cerca de 
50.000 atividades, das quais beneficiaram mais de 11 milhões de pessoas. 
 
O desenvolvimento de programas sociais centrados nos grandes desafios 
atuais, como o desemprego, a luta contra a exclusão ou o acesso à habitação, 
continuam a concentrar boa parte dos esforços. A maior fatia do investimento, 
59% do orçamento, destina-se ao desenvolvimento de programas sociais; 23% 
à promoção da cultura e da edução; e 18% à investigação e atribuição de 
bolsas. 
 
 
Para mais informações: 
Departamento de Comunicação da Fundação Bancária ”la Caixa” 
Rui Silva: 912 454 299 / rsilva@tinkle.pt 
Neus Contreras: 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.org 
Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org  
 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Gabinete de Imprensa Multimédia  
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
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