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A entidade apresentou hoje ao primeiro-ministro do governo português os 

primeiros programas sociais e culturais que implementará 
 
 

A Fundação Bancária ”la Caixa” destinará 
50 milhões de euros anuais a ação social 
em Portugal fruto da aliança com o BPI 

 
 

• O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa e o Presidente 

da Fundação Bancária ”la Caixa”, Isidro Fainé, apresentaram 

hoje o acordo de colaboração para o desenvolvimento de 

projetos de caráter social e cultural em Portugal, após a 

aliança com o BPI. 

 

• A Fundação Bancária ”la Caixa” prevê alcançar um orçamento 

anual recorrente de 50 milhões de euros em Portugal e 

converter o país no epicentro do seu compromisso 

internacional. 
 

• A entidade implementará inicialmente os seus programas 

estratégicos de integração laboral, atenção aos idosos e de 

assistência às pessoas com doenças em estado avançado. 

Também se levarão a cabo outros projetos, tais como a 

criação de polos de desenvolvimento económico, assim como 

alianças com museus e entidades culturais de Portugal. 

 

• Isidro Fainé, Presidente da Fundação Bancária ”la Caixa”, 

destacou: “Conscientes dessa realidade tão forte e preciosa 

que une Portugal e Espanha, decidimos que a 

internacionalização da nossa Obra Social tome corpo neste 

país. Se outras entidades encontram oportunidades em 

horizontes longínquos, nós, dentro do nosso compromisso 

social, tratamos sempre de ser próximos, aproximar-nos das 

pessoas e territórios que estão mais perto de nós e com os 

quais temos mais vínculos afetivos.” 
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Lisboa, 27 de abril de 2017. O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa e 

o Presidente da Fundação Bancária ”la Caixa”, Isidro Fainé, apresentaram 

hoje o acordo de colaboração para a implementação de programas 

estratégicos da entidade em Portugal. Este país é atualmente o epicentro do 

compromisso internacional da Fundação Bancária ”la Caixa”, fruto da aliança 

desta entidade com o BPI e prevê-se alcançar 50 milhões de euros de 

orçamento anual recorrente destinados a ação social no país luso.  

 

Este ato também contou com a assistência do Sr. Jaume Giró, Diretor-Geral 

da Fundação Bancária ”la Caixa”; do Sr. Pablo Forero, CEO do BPI, e do Sr. 

Artur Santos Silva, quem atuará como responsável e coordenador da 

implementação dos programas em Portugal. 

 

A Fundação Bancária ”la Caixa” implementará inicialmente esta ação social 

através de diversos projetos, entre os quais cabe destacar o programa 

Incorpora, dedicado à inserção de pessoas com dificuldades para aceder ao 

mercado laboral, o programa de Pessoas Idosas e o programa de Atenção 

Integral a Pessoas com Doenças em Estado Avançado. 

 
Isidro Fainé, Presidente da Fundação Bancária ”la Caixa”, destacou: 

“Conscientes dessa realidade tão forte e preciosa que une Portugal e 

Espanha, decidimos que a internacionalização da nossa Obra Social tome 

corpo neste país. Se outras entidades encontram oportunidades em horizontes 

longínquos, nós, dentro do nosso compromisso social, tratamos sempre de ser 

próximos, aproximar-nos das pessoas e territórios que estão mais perto de 

nós e com os quais temos mais vínculos afetivos.” 

 

Um modelo único de compromisso social 

 

Isidro Fainé apresentou o modelo único da Fundação Bancária ”la Caixa”, que 

foi criado há mais de 110 anos, quando se fundou em 1904 em Barcelona a 

Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, ”la Caixa”. Desde os seus 

inícios, a entidade singularizou-se por uma clara finalidade social dirigida a 

evitar a exclusão financeira e a fomentar o desenvolvimento socioeconómico 

do território. 
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Os primeiros programas que vão ser implementados no país luso são aqueles 

que têm uma maior incidência social e garantem um maior impacto 

transformador da sociedade. Trata-se de iniciativas que são referentes no 

desenvolvimento de soluções duradouras e que visam cobrir as necessidades 

básicas das pessoas e gerar igualdade de oportunidades. 

 

 

Incorpora 

 

Assim, o programa Incorpora cumpriu dez anos dedicados à inserção laboral 

das pessoas e coletivos com dificuldades para abrir caminho no mercado 

laboral. Além da Espanha, também se beneficiam deste programa Marrocos e 

Polónia e, desde 2016, a Hungria. 

 

A rede de cumplicidades gerada entre empresas e entidades sociais favoreceu 

a criação de cerca de 138.000 postos de trabalho nesta década. Ao longo de 

2016, foram criados mais de 28.000 postos de trabalho. 

 

O programa Incorpora é dirigido a pessoas com algum tipo de deficiência 

(sensorial, física, intelectual ou mental), assim como àquelas com dificuldades 

especiais para aceder a um posto de trabalho por outras circunstâncias, como, 

por exemplo, desempregados de longa duração, jovens em situação de risco 

de exclusão, imigrantes ou mulheres vítimas de violência de género.  

 

Atenção às pessoas idosas 

 

O programa de Pessoas Idosas é o decano da Fundação Bancária “la Caixa”, 

com um século de atividades e projetos, orientados a oferecer atenção, 

serviço e respostas às necessidades deste coletivo. 

 

As propostas dedicadas às pessoas idosas evoluíram até ao ponto de definir 

ações que incidem na promoção de um envelhecimento ativo e saudável, 

trabalhando em projetos de dinamização, integração e participação social, na 

formação em novas tecnologias e em programas preventivos sobre saúde e 

bons hábitos, entre outros. 

 

Durante 2016, mais de 820.000 pessoas participaram neste projeto em 

Espanha e tomaram parte em cerca de 17.000 atividades.  
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Atenção integral a pessoas com doenças em estado avançado  

 

Igualmente, a Fundação Bancária ”la Caixa” desenvolverá em Portugal o 

programa de Atenção Integral a Pessoas com Doenças em Estado Avançado, 

cujo objetivo é humanizar a atenção proporcionada a estas pessoas que se 

encontram na fase final da sua vida. Em 2016, as equipas de assistência 

psicossocial atenderam 20.691 doentes e cerca de 29.000 familiares.   

 

Este projeto, que tem o aval da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

oferece atenção sanitária e psicossocial, assessoramento e apoio integral 

tanto aos doentes como aos seus familiares. 

 

O programa atua como outro instrumento de apoio que complementa o 

modelo assistencial dos cuidados paliativos dos sistemas públicos de saúde. 

As equipas que trabalham neste programa oferecem assistência psicossocial 

e apoio emocional, social e espiritual. 

 

Desenvolvimento económico e CaixaImpulse 

 
Além dos programas acima citados, também se levarão a cabo outros 

projetos, tais como a criação de polos de desenvolvimento económico, 

começando pelas zonas mais perto da Estremadura, ou a projeção do 

programa CaixaImpulse. Esta iniciativa é pioneira na criação de empresas 

biotecnológicas e tem como objetivo impulsionar a transformação do 

conhecimento científico em empresas e produtos dos campos das ciências da 

vida e da saúde que gerem valor na sociedade. 

 

Alianças culturais internacionais 

 

As atividades de divulgação cultural, particularmente as exposições, são outra 

das grandes prioridades da Fundação Bancária “la Caixa”. Para isso, 

contamos com alianças estratégicas, como as formalizadas com o Museu 

Britânico, o Museu do Louvre ou o Museu do Prado e com instituições 

portuguesas de referência, tais como a Fundação de Serralves ou a Fundação 

Calouste Gulbenkian. 
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Com a Fundação de Serralves, estabeleceu-se recentemente uma 

colaboração para apresentar na Casa de Serralves a exposição Joan Miró: 

Materialidade e Metamorfose, uma mostra inédita sobre este artista. Com a 

Fundação Calouste Gulbenkian, foi assinado em 2013 um acordo de parceria 

para colaborar no desenvolvimento de projetos sociais, culturais, científicos e 

de cooperação internacional. 

 

Proximamente, será apresentado outro projeto expositivo em Lisboa, no qual a 

Fundação Bancária ”la Caixa” e o BPI são mecenas principais. Trata-se de 

uma exposição no Museu Nacional de Arte Antiga com obras procedentes dos 

Museus do Vaticano.  

 

Compromisso com os mais vulneráveis 

 

A Fundação Bancária “la Caixa” trabalha para o progresso das pessoas, 

conferindo especial atenção aos coletivos mais vulneráveis. O objetivo último: 

mudar presentes e construir futuros.  

 

O seu Plano Estratégico contempla um investimento de mais de 2.000 milhões 

de euros entre 2016 e 2019. Em 2016, a entidade impulsionou cerca de 

50.000 iniciativas sociais, das que se beneficiaram mais de 10 milhões de 

pessoas.  

 

A Fundação Bancária “la Caixa” é atualmente a primeira fundação de Espanha 

e uma das mais importantes do mundo: a terceira em volume de ativos e a 

sexta em orçamento executado.  

 

 

Para mais informação: 

Departamento de Comunicação Fundação Bancária ”la Caixa” 

Jesús N. Arroyo: 629 791 296 / jnarroyo@fundacionlacaixa.org  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 

Sala de Imprensa Multimédia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 

 


