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Gràcies per la teva contribució
al desenvolupament sostenible
Caixa d'Enginyers es caracteritza pel seu compromís amb el desenvolupament social, econòmic i mediambiental, fonamentat en l'economia cooperativa.
Tot això queda reflectit en l'estratègia de

gestió responsable del Grup, que a més s’alinea amb els principis promoguts pel Pacte
Mundial de les Nacions Unides —al qual
ens vam adherir el 2018— i els seus Objectius
de Desenvolupament Sostenible.

El nostre compromís amb el
medi ambient i l'emergència climàtica
A Caixa d'Enginyers canalitzem la inversió i financem projectes sostenibles i respectuosos amb el
medi ambient, que contribueixen a reduir el canvi climàtic, millorar l'educació i sensibilització,
així com a detectar i reduir els seus efectes.
Com a mostra del nostre compromís, dissenyem productes d'inversió i plans de pensions
seguint criteris d'inversió socialment responsable (ISR), com ara el CE Environment ISR i el
CE Climate Sustainability ISR, PP, respectivament. També comptem amb línies de crèdit per
finançar projectes de sostenibilitat com el Préstec ECO. A més, com a organització incorporem mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques i estratègies corporatives.

100 % d'emissions de CO₂ compensades
-10 % de consum d'electricitat respecte a 2017
100 % d'electricitat d'origen renovable
1,9 M € en crèdits per a projectes de sostenibilitat
+58 M € en solucions d'inversió responsable
La Fundació Caixa d'Enginyers augmenta un 26% la inversió social
destinada a projectes per a la preservació del medi ambient
El 2019, la Fundació Caixa d'Enginyers ha incrementat un 26% la inversió en acció mediambiental.
Aquest any sumem aliances amb:

Compensem les
emissions de CO₂
Som una organització neutra en carboni.
Invertim, a través de la marca Clean CO2, en
projectes de reducció d'emissions de gasos
amb efecte d'hivernacle, que milloren el medi
ambient i l'entorn social en el qual es desenvolupen. La compensació és un primer pas per
ser neutres, però el nostre següent objectiu és
reduir les nostres emissions.

Fem recollida
selectiva de residus

Substituïm les
ampolles de plàstic
per vidre

Reduïm el consum
de paper

Utilitzem un 100%
d'energia verda

• Fundació Greennova, que

té com a missió el desenvolupament i la
implementació d'eines i solucions per mitigar i revertir les conseqüències negatives generades per l'activitat de l'ésser humà sobre el planeta Terra i les espècies que l’habiten.

• Fundació Surfrider, el propòsit de la qual és sensibilitzar sobre la pro-

blemàtica dels residus marins analitzant el seu origen i l'impacte que generen i
fomentant bons hàbits per frenar-ne els efectes.

Ens movem
més amb tren
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Amb innovació enfortim PIMES
i professionals
El nostre compromís econòmic
Contribuïm a la generació de creixement econòmic i el suport a la indústria i la innovació.
Coneix quin és l'impacte de la nostra activitat.

Volum
de negoci

El nostre objectiu és afavorir l'accés als
serveis financers a les pimes per promoure
la industrialització inclusiva i sostenible, així
com reforçar la inversió en innovació.

Crèdit
concedit

+11,8 %

Tenim una cartera de productes i serveis
dissenyada per donar solució a les inversions
dels professionals i de les empreses.

33,5 %

respecte a 2016

Hem mantingut l'esforç inversor en innovació i tecnologia destinat a la millora de processos i als avenços en la digitalització interna i en
la nostra relació amb els socis.

a pimes i empreses

Inversió

Patrimoni

55 %

242 M €

Inversió responsable amb
impacte positiu en els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

dels fons ISR impacten de manera positiva
en indústria o innovació

gestionats en fons d'inversió i plans
de pensions socialment responsables

Innovació

Emprenedoria

240

14,6 M €

Inversió de perfil
moderat i socialment
responsable

emprenedors
han participat en els nostres
programes d'emprenedoria

destinats

Implicats amb l'ocupació de qualitat
i la lluita contra la desigualtat de gènere
El compromís social

A més, a través de la Fundació Caixa
d'Enginyers, treballem per reduir les
desigualtats socials i donar accés a
l'educació superior. Per això, comptem
amb aliances amb més de 60 ONG i
universitats que han ajudat a més de
35.000 persones en situació de vulnerabilitat. Donem suport a l'accés a la universitat atorgant beques i premis d'estudis.

A Caixa d'Enginyers treballem per reduir la desigualtat de gènere en el lloc de treball i facilitem

l'accés a l'ocupació dels joves.

+6,5 %

42 %

96 %

41 %

de nous empleats
des de 2016

de dones en plantilla
el 2018

del nostre equip compta
amb contracte indefinit

700 beques i premis
concedits per impulsar
l'aprenentatge

de nous empleats tenen
menys de 30 anys

54.890 hores

60 aliances
amb ONG i universitats

de formació per als nostres
empleats el 2017 i 2018
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Per a més informació, consulta la nostra Memòria de Sostenibilitat

blog.caixa-enginyers.com

