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Sumário Executivo
A Fundação do Gil completou 18 anos de existência em Dezembro de 2017. A entrada
na maioridade acresce novas responsabilidades e comporta novos desaos.
O triénio 2015-2017 marcou um ponto de viragem na história da instituição, por via da
implementação de um novo modelo institucional e operacional. Na sequência da sua
autonomização face aos seus fundadores, a Fundação do Gil iniciou em 2015 um novo
modelo de governação, constituindo-se como uma fundação privada.
Do ponto de vista operacional, a instituição desenvolveu a sua actividade segundo três
vectores de actuação:

ü Fez evoluir os seus projectos para uma lógica de prestação de cuidados pediátricos
integrados e multidisciplinares, totalmente alinhados com as novas políticas para a
saúde que recomendavam uma abordagem cada vez mais pluridisciplinar da
doença na infância, que incluía o apoio à família, alargando o âmbito de actuação
aos cuidados paliativos pediátricos;

ü Reforçou o apoio social prestado às famílias contribuindo para prevenir situações de
risco irreversíveis para a criança e para o agregado;

ü Aumentou o grau de sustentabilidade nanceira dos projectos existentes através do
reforço das relações com o Estado, com os parceiros privados e com a sociedade civil,
delineando ainda novos modelos de nanciamento dos projectos e de geração de
receitas próprias, nomeadamente através da criação de negócios sociais.
O documento 'Fundação do Gil - 18 anos a inovar na saúde pediátrica' pretende
lançar as bases da actuação da organização para os próximos três anos,
apresentando os conceitos subjacentes à criação de novos desaos e ao plano de
sustentabilidade inerente à sua concretização.
1. Manter a linha de evolução dos seus projectos numa lógica de prestação de cuidados
pediátricos integrados e multidisciplinares, totalmente alinhados com as novas políticas
para a saúde, com especial enfoque na área da saúde mental infantil;
2. Aumentar do grau de sustentabilidade nanceira dos projectos existentes através de
novos modelos de nanciamento dos projectos e geração de receitas próprias,
reduzindo assim a dependência face ao sector público e privado.
O desao para os próximos anos é ambicioso, mas a Fundação do Gil pretende manter
o pioneirismo do seu trabalho através da concretização de projectos inovadores que
permitam gerar valor e impacto social.

05

Enquadramento
Contexto institucional
A Fundação do Gil dedica-se há quase duas décadas a cuidar de crianças com
expressivas fragilidades sociais e de saúde, actuando em ambiente residencial na
Casa do Gil e ambiente domiciliário por meio de Unidades Móveis.
Na sua intervenção, feita em parceria com grandes Hospitais de Lisboa e Porto e
sempre em ligação com as autoridades públicas do sector social e judicial, tem sido
possível seguir a importância crescente que a Saúde Mental assume na compreensão
das atitudes e comportamentos das crianças assistidas e dos seus cuidadores.
A Fundação acredita que esta experiência acumulada, em meios de extrema
diculdade social e clínica, pode constituir um relevante contributo para as Estratégias
que estão a ser concebidas na decisiva área da Saúde Mental Infantil em Portugal.

Casa do

Casa do Gil - Video

Casa do Gil Miriam 2017- Video
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UMAD CPI - Video Institucional

Depoimento UMAD Mãe da Sara
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Foco estratégico
Novas Necessidades Clínicas e Sociais
Atenta aos novos contextos nacionais, a Fundação do Gil pretende dar resposta aos
novos desaos que se apresentam. É por isso importante identicar as novas
problemáticas e adequar as áreas e os níveis de intervenção.
É com base nesta análise, e na vontade de manter a consistência e relevância do seu
trabalho, que a Fundação do Gil, pretende adequar a sua intervenção à prossecução
dos seguintes objectivos:
1.
2.

Criar respostas inovadoras na área da saúde mental infantil;
Garantir os níveis de sustentabilidade através de modelos de negócios
inovadores e de forma pró-activa.

Saúde Mental na Infância
A tipologia de crianças acolhidas na Casa do Gil, nos últimos anos, apresenta, na sua
maioria, questões de saúde mental às quais urge dar resposta.
De acordo com o relatório de recomendações de Saude Mental Infantil e juvenil nos
cuidados de saúde primários, produzido pelo Alto Comissariado da saúde e pela
coordenação Nacional para a saúde mental, pode ler-se:
“Estima-se que 10 a 20% das crianças tenham um ou mais problemas de saúde mental.
Segundo a associação Americana de Psiquiatria da Infância e da Adolescência
(AACAP) uma em cada cinco crianças apresenta evidência de problemas mentais e
esta proporção tende a aumentar. De entre as crianças que apresentam perturbações
psiquiátricas apenas 1/5 recebe tratamento apropriado.”
Refere ainda que “As perturbações psiquiátricas da infância e da adolescência trazem
grandes encargos à sociedade, quer em termos humanos quer nanceiros, e muitas
delas são precursoras de perturbações na idade adulta.”
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De acordo com o último relatório CASA – Caracterização Anual da Situação de
Acolhimento de Crianças e Jovens, do Instituto da Segurança Social:
28% das crianças e jovens em acolhimento necessitam de acompanhamento
psicológico regular;
Ÿ 20% das crianças e jovens em acolhimento têm medicação psiquiátrica /
psicoterapêutica;
Ÿ 4,5% dos jovens em acolhimento, estão referenciados no sistema de justiça por
terem praticado crimes.
Ÿ

Torna-se evidente que a área da saúde mental na infância não pode ser descurada e
que, os níveis de eciência da Casa do Gil no acolhimento e reintegração das crianças
passam por um trabalho sério e profundo nesta área.
A Fundação do Gil quer, portanto, armar-se como um player de relevância na área
saúde mental infantil.
Aproveitando a capacidade instalada dos técnicos qualicados e parceiros da Casa
do Gil, a Fundação recrutará uma equipa especializada e de reconhecido mérito que
possa integrar o Projecto Unidade de Desenvolvimento Infantil.
A criação de um Conselho Cientíco é um dos objectivos da Fundação. Constituir um
grupo de reexão, académico, que promova a investigação e que vá dando
directrizes sobre os caminhos a trilhar.

Sustentabilidade
A sustentabilidade nanceira da Fundação do Gil é a condição sine qua non para a
manutenção dos actuais projectos em curso e para a implementação das futuras
iniciativas. A instituição deverá, pois, ser capaz de reduzir a dependência do sector
público e privado, através da geração das suas proporias receitas.
Deverá faze-lo implementado modelos de nanciamento inovadores, através da
construção de um espaço que permita criar oportunidades de geração de receita.

09

ESPAÇO
MULTIUSOS
Video de apresentação

Fundação Gil novo Projecto
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ESPAÇO MULTIUSOS
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Para permitir o aumento da sua sustentabilidade,
a estruturação de modelos de nanciamento da
actividade da Fundação do Gil passa pela
delineação de projectos inscritos numa lógica de
negócio social.
Nesse sentido, a Fundação do Gil irá reforçar este
vector, mantendo e aumentando a dimensão
de alguns dos negócios sociais já em curso e
implementando novos.
Este será um novo espaço em Lisboa, dotado de
versatilidade que permitirá acolher iniciativas
próprias e de terceiros, almoços e reuniões de
empresas, formações, palestras, lançamentos de
livros, apresentações de produtos, entre outras.
Acreditamos que esta é uma proposta diferenciadora
face às alternativas do mercado, tendo em conta
o enquadramento paisagístico e arquitectónico,
originalidade da opção e a consciência de que se está
simultaneamente a apoiar uma causa social.
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Exemplos de actividades no Espaço Multiusos

T

Sessões do Baby Gil

T

Happy Gil – Festas de Aniversário;

T

Reuniões/almoços de empresas;

T

Formações diversas;

T

Palestras;

T

Lançamentos de livros;

T

Apresentações de produtos;

T

Conferências de imprensa;

T

Experiências gastronómicas;

T

Etc…
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Espaço Multiusos - projeto de arquitectura

141 m
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Em suma:
Tendo em conta a insuciência de serviços e estruturas, vocacionadas para a
prestação de cuidados de saúde mental infantil em Portugal, entende-se que
Fundação do Gil deve adoptar um novo modelo de actuação que contemple os
seguintes eixos estratégicos:
1. Criação de novos serviços na área da saúde mental na infância, que dêem
resposta directa as crianças da casa do Gil e abertos à sociedade civil, numa
lógica de negócio social;
2. Evolução para um nível de sustentabilidade mais elevada;
3. Aumento do valor e reconhecimento da instituição, nomeadamente através de
parcerias internacionais e da criação de um Conselho Cientíco de renome.
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