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Plano de Atividades e Orçamento 2012
Sumário Executivo

Orçamento da Fundação do Gil de 2012 tem por base os seguintes pressupostos:

• Continuação da política de redução dos gastos da Fundação de 984k em 2011 para 895k
em 2012 (-9%), através da:

• Renegociação do contrato de enfermagem iniciada em 2011 = -28k (9% dos FSE da Casa do

Gil);

• Renegociação do contrato do serviço de refeições iniciada em 2011 = -4k (1% dos FSE da Casa

do Gil);

• Reestruturação do Dia do Gil = -54k (52% dos gastos totais do Dia do Gil);

• Outras reduções de gastos na Fundação = -8k.(3% dos gastos com pessoal da Fundação);

• Lançamento da UMAD de Coimbra sem aumento de gastos face a 2011;

• Continuação da estratégia de angariação de fundos iniciada em 2011 de estabelecimento
de parcerias duradouras com empresas de contato directo com a população em geral:
Alentejo (15k); Eurest (1Ok); Blue Ticket (5k); Hotel Melia (5k); Tivoli (5k); G. Lágrimas (5k).



12 anos de Fundação do Gil

• Instituída em 1999 pela Parque Expo e Instituto da Segurança Social;

Enquadramento

~'-V-

• Apoio à reinserção social de crianças internadas, após constatação de um panorama
nacional com centenas de crianças em hospitalização prolongada por razões sociais;

• Criação de redes de apoio às famílias, na capacitação do regresso a casa, e
desenvolvimento de 3 projetos de base preventivos:

1. Dia do Gil (ateliers de estímulos emocionais em pediatria, para manter a criança
interativa ao mundo exterior) : semanalmente em 28 hospitais/ 8 mil crianças por
ano;

Enquadramento

2. UMAD (unidades móveis de apoio ao domicílio, capacitadas para apoiar crianças
com doenças crónicas que assim se "libertam" do internamento e recebem apoio
clínico e social em casa): em cinco anos, com 3 hospitais, libertou mais de mil
crianças na zona da Grande Lisboa;

3. Casa do Gil (único Centro de Acolhimento Temporário com Cuidados Pós
Hospitalares em Portugal) : acolhimento com reinserção clínica, social e
educacional, média de 6 meses de passagem pela Casa, 115 crianças em cinco
anos.



Sustentabilidade

Enquadramento

• A Fundação do Gil mereceu estatuto de Mecenato, e lutando por um equilibro de valores
crescentes entre credibilidade e visibilidade, tornou-se interessante também em projetos
de marketing e patrocínios a partir de 2004;

• A partir de 2010 os seus suportes foram sendo reduzidos nos apoiantes-base, tendo a
estrutura recorrido à multiplicação de apoios;

• Em 2011 as dificuldades aumentaram, com a retirada, inadvertida e inesperadamente,
de alguns apoios protocolados, que a meio do ano faliram, ou se viram incapacitados de
honrar compromissos.

Enquadramento

Respostas Encontradas

• Reforço de propostas apresentadas na tentativa de captação de patrocínios numa lógica
de marketing;

• Diversificação de apoios, em menor quantidade de fundos, procurando menor
dependência e maior captação de fundos;

• Criação de novas abordagens apresentadas a novos possíveis parceiros, por forma a
captar apoio da população/ clientes das empresas, com produtos abrangentes
("pequenos apoios em maior quantidade" ex., 1€/ check out em cadeias de hotelaria e
de restauração);

• Franca redução de custos em cada projeto, capitalizando meios e dinamizadores/
profissionais;

• Alargamento do projeto Padrinhos.



Plano de Atividades e Orçamento

Enquadramento

• Com a noção clara da sua inabalável missão, a Fundação do Gil prossegue esforços
para a manutenção, e futuro alargamento, dos seus projetos. A situação do país agrava-
se socialmente, deixando os hospitais com ainda menor resposta aos casos sociais.

• Torna-se assim ainda mais pertinente a viabilização dos projetos já existentes, sua
consolidação e planificação de crescimento.

Neste Plano se apresentam estratégias

• para a sólida manutenção das respostas já operacionais;

• para a manutenção de disponibilidade a qualquer hospital público com pediatria;

• para o reforço de projetos vindouros

• para a planificação estruturada de novos suportes financeiros ao projeto vigente.

Enquadramento

Torna-se também clara neste Plano, a atitude realista com que o Conselho de
Administração encara a gestão corrente da Fundação, cortando para além do apenas
possível, e sobrecarregando em exigência, rigor e funcionalidade a equipa reduzida que
exercerá o ano.

Perante o país, o compromisso é de solidez nos objetivos e nos valores que nos
movem. Mesmo perante inevitáveis cortes em recursos humanos, em investimento
material ou até na abrangência geográfica ou quantitativa dos projetas, asseguramos
manter a qualidade das nossas respostas, e o foco único na devolução, às crianças
internadas, da sua vida em condições básicas de desenvolvimento sustentado.

.- - ------=--



Previsão de Fecho 2011 A~/Resumo Financeiro
2011 2011 2010 VAR. VAR.

PREVISIONAL PAO REAL P11/PA010 Pll/Rl0
FUNDAÇÃO DO GIL (JAN-DEZ) (JAN-DEZ) (JAN-DEZ) % %

Rendimentos 957.737 1.299.000 801.473 -26 19

Gastos 983.787 1.208.671 1.022.193 -19 -4

EBITDA -26.050 90.329 -220.720 -129 88

Resultado líquido -99.859 3.729 -302.630 -2778 67

• Rendimentos: a previsão resulta da soma das ponderações dos projetas de angariação de
fundos que a Fundação está a negociar. Alguns podem exceder as expectativas (Fnac,
Visa, Continente, Candidaturas);

• Gastos:
• Continuação do esforço de redução de gastos;'

• Reestruturação do Dia do Gil que passa de 28 para 20 núcleos em 2011 ;

• Prevemos um EBITDA no final do exercício próximo do breakeven.

Projetas Sociais da Fundação / Centros de Custo
Fundação

FUNDAÇÃO DO Gil
RENDIMENTOS

GASTOS

EBITDA

481.677

333.987

147.690

470.223
334.814

135.409

340.015
324.203

15.813

11.454

-827

12.281

2%

0%

9%

141.662

9.784
131.877

42%

3%

834%
RESULTADO LíQUIDO 133.1371 118.1961 -4.431 14.9411 13% 137.5681 -3105%

• Rendimentos:
• Em 2012 prevemos um ligeiro crescimento (2%) face ao previsto para 2011;

• Gastos:
• Em 2012 prevemos a manutenção dos gastos (334€) face ao previsto para 2011;

• Propomos a redução do complemento da gestora de marca da Fundação (8k).



Projetos Sociais da Fundação / Centros de Custo
Casa do Gil

CASA DOGIL

RENDIMENTOS

GASTOS

EBITDA

268.045

419.396
-151.351

335.664

449.772

-114.108

279.751

497.489

-217.737

-67.619

-30.376

-37.243

-20%

-7%

33%

-11.706

-78.092

66.386

-4%

-16%

-30%

RESULTADO LíQUIDO -192.8941 -162.510 1 -271.262 -30.3841 19% 78.3681 -29%

• Rendimentos:
• Em 2012 prevemos uma redução de 20% face ao previsto para 2011;
• Em 2011 estão incluídos 44k relativos a candidaturas (BPI; ACS) que não foram incluídas no PAO de

2012 .

• Gastos:
• Em 2012 prevemos a manutenção do esforço de redução de gastos (-7%) face ao previsto para 2011;
• Para esse objectivo contamos com o sucesso das negociações iniciadas em 2011 relativas a enfermagem

(-28k) e refeições da casa (-4k).
• Prevemos para 2012 a não renovação dos contratos de estágios remunerados.
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Projetos Sociais da Fundação / Centros de Custo
Casa do Gil

Objetivo Metodologia Timeline Resp. !
1. Mlnter rrécia cE rmmnêrx:ia em 6 1.1. Reftrçaro raackrarrerto e aüvaçãoce
rres E'S. Mlnter o rumero oe reces com rutras instituiçÕE'S.< tritl.maisr CPCJ,
reinterrarrenIr.6 Seg Social, Escaas, EC1Jip.Sociais) ta. MMM 1

2. Otinizaçao0C6 ServiÇC6~is ca 2.1. reativaras reces sociais nCGpalq)erettrçar 2.oTrim MMM
casa. a; «rtaüs com instituiçÕE'Sa tr:x:b; a; riveis ce 1

reintEgação, em Pa1ug31
4. RedJção ce g:lta; ce FSE em 10% 4.1. AçaOlrlErm e pano~1 ce reacãoce 1.oTrim MMM 1
(cerca oe 30 K e, ctinizancb o E'S fcrço já ccrsurrs.
iriciaoo em 2011 (RedJção oe 12010;431<) 4.2. Cmtrcio cE RefeiçÕE'S.(encOTErXils v.; 1.oTrim MMM 1

ccrstrrrs)
4.3. RenegociaçãoPrincip:JisFomecect:T€s: 1.oTrim R.C. 1
5alKi? RefeicÕE'SLirna:>.za

5. AUmentooe Receitas o iretas. 5.1.Art;;ariar NCM:.6patrocinactres ex: t.vrrm MMM 1
Farrmcêuticas. crarres Mlrcas.
5.2. Art;;ariarfuJ1Cb;via camcanras (ec EOP ta. MP.C;R.L.; 1
Sdidíria' PCS) MMM

6. Acomp:JnhamentocE fuJ1Cb;recetxrs 6.1. Reanrícs trirres Iras a aITE'Sertar a ta. R.e. / 1
e viatilização 00 5eu P"dong:Jmento camcanras execuacas. rrrreacarrerte noACS MMM

6.2. Acomp:JnltlrnentDe cortrno cas tanras cE ta. R.e./ AM 1
cesoesas enviadJs rara rra cdTc!nça 0C6fuJ1Cb;



Projetos Sociais da Fundação / Centros de Custo
UMAD

UMAD

-12.600

-3.223

-9.376

-12%

-3%

-96%

-39.330

11.759
-51.090

-30%

15%
-99%

RENDIMENT05

GASTOS

EBITOA

93.000

92.653

347

105.600

95.877

9.723

132.330

80.894
51.436

RESUL lADO LíQUIDO -6.6181 1.5711 43.335 -8.1891 -521% -49.9531 -115%

• Rendimentos:
• Em 2012 prevemos uma redução de 12% face ao previsto para 2011;

• Em 2011 estão incluídos 16k relativos a candidatura ao ACS que não foram inclu ídas no PAO de 2012.

• Gastos:
• Em 2012 prevemos a manutenção dos gastos (-3%) face ao previsto para 2011 ;

• Inicio da actividade da UMAD de Coimbra sem aumentar a estrutura de custos do projecto;

Projetos Sociais da Fundação / Centros de Custo
UMAD

Objetivo Metodologia TL Resp. !
1. Cm;didlroA/XloScx:ialdl UIV\lIDàs 1.1. t.star mrcíraís recessícaces tasícas cas ta. S.F. 1
famlias, instituiçEesetrsrnas. famlias e fazer acotrs can fanecect:res.
3. Garantiras ustentatilidloo 00 caca 3.1.GarantireliÍrcularar:dCE paraas UIV\lIDjá err 2.oTrim R.L./R.C.I 1
p-qetoa 2 arrs. flrCionam:nto. ASsinarrmccocs 00 cdatxração MP.C.

a 2 ano; can Gasdineira,M'lrca AutaróJeI,
o ecaação 00 vanras, Recaraçõese a..rtra;
acocs trss íVeis crrrreacarrerte ccoenra 00
custo; can IXSsmlJ.

4. Ccrcretear a circulaçãoe mm ..rterção 4.1. ArgariarfLlrl::b; rara custo; coerackras. 1.oTrim R.C.lS.F.I 1
ca 3a UI\IIAD/ Corrtra MP.C.

4.2. ssmnrar e cax:retizar rrrrocoo crm 1'trim MP.C./ 1'trim
Furaçã O Bissaya aarretotara esmnra çãO co R.C.lS.F.
amosccal oosrep-qetn e rara amoa carração
00 fi.n:i::l5

5. ESnrar a eJduçao cb rroeto 5aúci: err 5.1.canacãoce nrrrs e ames rrataas em ta. I.P./S.F.I 2
Fanilia nrra UI\IIAD- Pato ters e sevccs rara a eJduçãocbatull rrneto MP.C./R.C.

tara urra UI\IIADPORTO em articulaçãocan CE
lu; rnas 00 Centroe Nate. (arg3riar fUrttl; tara
arrarrue e 2 ano; 00atividlOOl

6. Acarçeri1am:nto e agilizaçaocas 6.1. ccrtroo 00 relatóiCEtrimestrais N:. 5 e BVS, ta. R.C./S.F. 1
vertas e carddlturas executadls aglização cas vertas receocas. execução00

roas camcanras
6.2.Acarçeri1arrento e cmtrdo 00 erMo 00 ta. R.C.lA.M 1
mas as cespesas. necessárioà toa cctrança
c:b:;racarnent:CE



Projetos Sociais da Fundação / Centros de Custo
Dia do Gil

DIADOGIL

16.250

-53.651

69.901

35%

-52%

-122%

13.124

-69.934

83.058

27%

-58%

-118%

RENDIMENTOS

GASTOS

EBITDA

62.500

49.674

12.826

46.250

103.325

-57.074

49.376

119.608

-70.232

RESULTADO LíQUIDO 12.8261 -57.1151 -70.273 69.9421 -122% 83.0991 -118%

• Rendimentos:
• Em 2012 prevemos um crescimento (35%) face ao previsto para 2011;

• Em 2012 estão previstos 25k relativos aos Seminários do Gil;

• Gastos:
• Em 2012 prevemos uma redução significativa dos gastos (-52%) face ao previsto para 2011;

• Reestruturação do projecto para funcionar com recurso exclusivo a voluntários;

• Redução de 1 elemento na estrutura de coordenação.

Projetos Sociais da Fundação / Centros de Custo
Dia do Gil

Objetivo Metodologia TL Resp. !

1.RedJção ce gasta; até es1argaranticb o 1.1.RedJção oe lJ11 elemento ra estrutura oe ta. MP.C/MG. 1
Breakeven; ccorerecão

1.2 Operação reaízaca em exclusivo com o ta. MG. 1
recurso a \dLlltárics;
1.3. Otinizacão ca Ooeracão ta. MG. 1

2. Pra;seguira criação oe parceras com 2.1. Ex: cama "Escrever, Escrever", Biljioteca
errrresas e in;tituições Q.JedeseMvam oe Oeiras e Escoas oe M.ís íca; ta. M.G. 1
terraücas ras áreas oe intErverção cb
DC[;.

3. AUrrentara visiljlimce cb ~eto junto 3.1.Refazercartazes icentiflcatMl; cbDC[;, com 2°Trim
cb oLt:Aicoem CJerale cos ratrcx:irectres recus o a rrecerato MG. 2
4. cantaüzaras «rrretercas cbDia cb 4.1. orranzacãotrs Seminárics cbGil 1°Trim R.L.lMG. 2
Gil rara a arraração oe receitas 4.2. verra cb prqetoa hC6pitaistarücuares e/ou ta. MP.C./R.L.I 2

errrresas MG.



Projetos Sociais da Fundação / Centros de Custo
Futuro em Casa

Objetivo Metodologia TL Resp. I

Futuro em Casa:
(PALOP)

1.Acelerara virtll cas crarças qJe têm Refcrçar rrs PAla P a rmrutEnção 00 reces qJe 1. ta MP.C / 2
ooserevacLEdls cbi PAlOP rara permtarn MMM
tratarrento em Pa1J..Jg:l1ao atl'içp cbi
Acrníl; ce 5aúc:E.

2. Aceleraro regessoa casa cas criarças aicrrtactcs dretr:6 ca FurtllçãocbGil cem a; 2. ta. MP.C / 1
qJe estão em Pa1J..Jg:l1rras já IXOOiam rerres entantes co E5taco PatJ..g.Jêslá; MMM
estar rrs l)3íses 00 origem

3.Ardar ccmções 00 daçré6 tíco ra ti Ccrtactcs céleres cem ir6 ümções ro terrero 3. ta. MP.C./ 3
rase, qJe ê'lAtemaevaccaçâo rara rreoaração e avaliaçãocas famlias antes co MMM
res necessária 00 criarças rara Pa1J..Jg:lI,reges 5o ao Il'lís 00 origem
trazencb accoans a si farriliares
camcans a irrigação ileg3l.

4.5 ustent3risdadlrrente a; g:lsta; cJ Diligêrcias em Pa1J..Jg:l1e rrs rases 00 aigem 4. ta. viatilizartt MP.C./ 1
flrerxeircs reste p-qeto. qJe ajuoom a puroJer p-qetc6 00 saúc:Elá cem cara ro.ta R.L./MMM

vista a urm rrakr caracícace 00 dagri; tíco e necesskaos cor
rastreio à rnot rarcetas/

mecerns 00
sffiliça;

Projetos Sociais da Fundação / Centros de Custo
Novos Projetos

Objetivo Metodologia TL Resp. !

1. ssnm Prévio e Piare cE Viatilid3oo. 1.1. Estucb Prévio e Análise 00 Viatilid3cE ta. (efetuacb R.C.! 1
cOõClmte MP.C./

carackaos 00 MMM
1.2. prqetooo sxeccçãorarranaçãoos mecerns flrerxiarrento cE
e eatxracão caca etapa caCJ.li
1.3. 1'Jt:d210cE Exdcracão e Firerxiarrento ra ra a frente)

2. lVk:ntag=mca OfEClÇ<lO00 2.1. AI:rrd:lg=m a rarcercs e mecerns 00 ames
Finarxiarren1D



Projetos Sociais da Fundação / Centros de Custo
Madeira

Objetivo Metodologia TL Resp. !

1.ApdarsocialrrenIE o H05r:ltal cb 1.1.Praru.ter reonões regiJares coma eireçao ta. MP.C./H.B. 3
Fureh3l, uer em narserrracões inlErrns clínica e a actriris nacão h05maar.
ao H05r:ltalQJe rrerrrerna vivêreia em 1.2.Viatilização ce aoocs via mecenato rara 2°e4°Trim MP.C IH.B. 3
~tria, CJjeremapjoesp;cificoem coas e rrateras.
casos sociais com recessícace ci; 1.3. Mll'l..JtE'rção00; está905 não remreracrs ta. H.B. 1
errarnrrarrerto rara o exterior. ce assistentes sociais rara rraitorização ca ação

ro território
2. Dinarrizaro Dia m Gil (a cecorer 2.1. Agilizar cmacns e eispaitilizar caraccace ta. MP.C. 3
oesci; 2007 neste territmol ca eqjfll centra I rara faTração 2 vezes rrr ano. IMG./H.B.

Garantir estadas e viager6 em mecenato.

3. Sustentar isolad3rrenIE 05 gasta; 3.1. praru.teraçães ce visibilid3ci; e argariação ta. MP.C./ H.B. 3
financeiro; neste territmo ci; funOO; no territmo.
4.Deserndver o ~eto oe Casa cb Gil em 4.1.lriciartrclll:!lh05 os estLdo r:revio em 4°Trim MP.CI 3
rnrceria com o H05atal cbFunch31. coatxracão com o H05ata I cb Funch31. MMMIR.C.

Angariação de Fundos
Mapa de Angariação Fundos Previsional 2012
Estratégia de angariação de fundos passa por:
• Criar projetas/eventos recorrentes
• Desenvolver ações/ produtos com parceiros
• Desenvolver ações para angariar fundos junto do público em geral

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS------------------OTO PROJ. VALOR TOTAL %

Garantido 11 394.200 44%

Muito Provável 29 166.654 18%

Em Negociação 23 344.658 38%

63 905.222 100%



A-~(!~\~ i(.Angariação de Fundos ~ t.>
Mapa de Angariação Fundos Previsional 2012 ~j

1.200.000
--'--__ --'-- ~__ -'-.--w"tW"/-r- Rendimento Expectável por Centro de Custo l" \

957.737
1.000.000+---------------------------.,.,-,,----

481.677

800.000+-------------------------

600.000+-------------4-7GdR-----------

400.000+-------,~:-=------

200.000
62.500

46.250 35.667
15.000

o
Casa do Gi I Lx DiadGil Fund. d Gil UMAD I & II UMADIII TOTAL

Orçamento 2012
Resumo Financeiro

2012 2011 2010 VAR. VAR.

PAO PREVISIONAL REAL PA012/P11 PA012jR1O
FUNDAÇÃO DO GIL (JAN-DEZ) (JAN-DEZ) (JAN-DEZ) % %

-
Rendimentos 905.222 957.737 801.473 -5 13

Gastos 895.110 983.787 1.022.193 -9 -12

EBITDA 9.512 -26.050 -220.720 137 104

Resultado líquido -53.548 -99.859 -302.630 46 82

• Continuação do esforço de redução de gastos;
• Prevemos uma redução da receita de cerca de -5%, de qualquer forma redução menor que

a redução no gastos (-9%);
• Prevemos um EBITDA no final do exercício próximo do breakeven.

~I~ 22
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Objetivo Metodologia TL Resp. I
1. Defirir Prírcipas LirtEs ce 1.1. C.E. reverá definir as ürras oe canuricação
Ccm..ricação rara 2011.

1.2. Escdhercanais os crmrícações,
nrncacões e intervenções estratégicas. 1°Trim MP.C./R.L. 11.3. A!rov'eitareis roialirnre GCV Lird<
1.4. Impementar com a ajUCi3rn lVl: Cam urra
carrrarra rara redefirição no mercac:b c:b
conceito ca FlJI1Ci:Icãoc:bGil

2. ApUJeitamentoc:bSitEe reoes sociais 2.1. Melh:raratwlização e aP'"(Neitarnentoc:bsitE;

2.2. IVtmtEra atwlização c:bs itEcom um ta.
AS. I MG.!

1
cenodckace mnrra serraral

R.L.

2.3.Reforcar a ativacão re Facetx:d< e outra;
3. Refcrço ca nrncação oa Ne\l\6letlEr 3.1. Refcrçar rotinas interras ce erMo re ta. AS./MG. 2
com oerícdcícace mensaI. atwlizacão re infamlcão.
4. Latuatório Social 4.1. Pran:Jv'er um Ercontro Anual ce Parceira; 4°Trim MP.C.IR .L. 2

q..e poss ialitE intErações no (J..Je respena à Resp.
Social.
4.2. Divulgar jLl1tOoe rreoa ca esp=cialidlcE 4°Trim MP.C. 2
(jorral reqécia:; dá rio ecrrrrnco etrl

5. Plataforml saüos em Diálegl. 5.1.Dinanizareexploraras JX)IEncialidlci2sca ta. MP.C. IAS. 2
rrssa J:ErticiJ:Eçãonesta pataforml, atwlrnentE
com rerresertação cE 35 instituições.

Comunicação

Objetivo Metodologia TL Resp. !

1. Defirir PrirciJ:Eis urras cE 1.1. C.E. ceverá defirir as linh3s ce comunicação
Ccmrtcação rara 2011.

1.2. Escdhercanais oe corruicações,
pjjicações e intervenções estratégicas. 1°Trim MP.C.IR.L. 11.3. A!lUJeitar eisJ:01ialirncE GCV Lili<
1.4. Irmerrena r com a ajUCi3ca lVl: Carn urra
carrrarra para redefirição no mercac:b c:b
conceito ra Furracão c:bGiI

2. ApUJeitamento co SitE e reoes sociais 2.1. lV1eIh:raratwlização e aP'"(Neitamento c:bsitE;

2.2.lVBntEra atwlizaçãoc:bsitE com um ta. AS./MG.! 1
pericdcidlcE nírirra serrarat

R.L.

2.3.Reforcar a ativacão oe raceeox e outra;
3. Refcrço ca nmcação rn Ne\I\6letlEr 3.1. Refcrçar rotinas interras ce erMo oe ta. AS./MG. 2
com oerícdcícace mensal. atwlizacão ce irtamacão.
4. tatrratno Social 4.1. Prrrrrxer um Encontro Anual ce Parceira; 4°Trim MP.C.IR .L. 2'

q..e rxs s ialitE interaçÕ2Sno (J..Je respeita à Resp.
Social.
4.2. Divulgar junto ce meda ca especialirncE 4°Trim MP.C. 2
(jorra I reoccícs dá rio ecorrmco etrl

5. Plataforml SaúcE em Diálqp. s.t.oírarnzar e ecxraras lXJIenCialidlci2sdl ta. MP.C. IAS. 2
rrssa J:ErticiJ:Eçãonesta patatorra, atwlmente
com retresertação re 35 institlições.



Comunicação
Marca Gil

Objetivo Metodologia TL Resp. !
1. PCJtErciaravisiolirnc:ecbGil 1.1. Estud3r p-qeto c:epu;Jrarre ce anrração cb 2°Trim AS.! 1

Gil can canal TV (€X: Nickelcx:IDll M.P.C.1R.l.
1.2. ASsociara irregemcbGil a acões os rv 2°Trim AS. 1
1.3.Presença cb Gil em p-qeta; em cotramru a ta. AS. 1
OOflrir;
1.4.Negcx:iar tres ença cb Gil nrra edção oe fd; 3°Trim AS. 2
ce urrelXJtlicaçãogeneralista, ou na Visão Júnior
- criação ce corrtEúc:tE.
t.s.carnaaaação cb Gil no p-qeto escoar (e c:e 1°Trim M.P.C./R.L. 2
assírauras) "Aniguinh:i'
1.5.DeserwdVer o conceito cb "Cluoo cbGil" 1°Trim R.L. 2

~j(.~ 25

Gestão Corrente

Objetivo Metodologia TL Resp. !

1.~It"OClrccnunicação Interna; 1.1.PranJller reuniões internas can carácter ta. MP.C. 1
regular ro senticb ca fluic:ez ca canunicação entre
torns as áreas ca F((J'

2.Deflnição clara c:eFunções em torns as 2.1. JdJ Description ce funções e s ua clarificação 1°Trim MP.C.! 1
áreas' liLfllD ca ecuirn. R.C./ R.L.
3.Prestação c:econtas mensal; 3.1.Ap"eSert3çãoc:econtas ~nsal emC.E e 1°trim R.C. 1

CA rara contrdo e acorrarrarrerm
3.2.Ap"eSentação oe resurro cas Contas 1°trim R.C. 1
Trimestrai ao CG

4. Incluir trevsão oe fechJ em tIX:b5 a; 4.1.1ncluirJT€VÍS ão ce fechJ arxs fechJ c:econtas 30f 4°Trim. R.C. 1
rraras ce infamlção oe gestão ro 2° cb 1°semestre.
semestre·





Informação de Gestão

TOTAL

RENDIMENTOS

GASTOS

EBITDA

RESULTADO LíQUIDO

CASA DOGIL

-4%
-16%

-20%
-7%

_:.!.1.~
-78.0921

268.045 335.664 279.751 -67.619
-30.376

RENDIMENTOS

449.772, 497.489GASTOS 419.396
66.3861-151.351 -114.108 -37.243 33% -30%EBITDA -217.737

RESULTADO LíQUIDO -192.894 -162.510 -271.262 -30.384 19% 78.368 -29%

UMAD

-12.600 -12% -39.330 -30%
-3.223 -3% 11.759, 15%
-9.376 -96% -51.090 -99%
:

62.500 46.250 49.376 16.250 35% 13.124 27%- -- -r+
49.674 103.325 119.608 -53.651 -52% -69.934 -58%
12.826 -57.074 -70.232 69.901 -122% 83.058 -118%

RENDIMENTOS

GASTOS

EBITDA

RESULTADO LíQUIDO

DIA DOGIL

RENDIMENTOS

GASTOS

EBITDA

RESULTADO LíQUIDO 12.826 -57.115 -70.273 69.942 -122% 83.099 -118%

CASA DA EXPO

RENDIMENTOS

GASTOS

EBITDA

RESULTADO LíQUIDO

ReI. Financeiro Centro de Custo 1/1



FUNDAÇÃO DO GIL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERrODO FINDO EM DEZEMBRO /2011

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados

Subsídios à exploração

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Aumentos / reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do periodo

Resultado liquido do periodo

O Técnico Oficial de Contas

NOTAS

Unidade: Euros

2011 2010

3.414,59 9.809,77

251.216,00 296.632,84

(343,20) (7.637,20)

(434.744,86) (536.286,86)

(547.376,00) (456.968,51)

(43,98) (161,25)

703.206,00 495.030,19

(1.348,16) (21.318,34)

(26.019,61) (220.899,36)

(73.685,00) (82.347,81)

(99.704,61) (303.247,17)- -
803,32 955,81

(153,32) (339,18)

(99.054,61) (302.630,54)

(804,39)

(99.859,00) (302.630,54)

------\A...-



FUNDAÇÃO DO Gil

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERfoDO FINDO EM DEZEMBRO /2012
Unidade: Euros

2012 2011

3.414,59

245.000,00 251.216,00

(343,20)

(369.353,00) (434.744,86)

(526.357,00) (547.376,00)

(43,98)

660.222,00 703.206,00

(1.348,16)

9.512,00 (26.019,61)

(63.711,00) (73.685,00)

(54.199,00) (99.704,61)

803,27 803,32

(152,27) (153,32)

(53.548,00) (99.054,61)

(804,39)

(53.548,00) (99.859,00)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

Vendas e serviços prestados

Subsídios à exploração

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Aumentos / reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional{antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do periodo

Resultado liquido do periodo

o Técnico Oficial de Contas



FUNDAÇÃO DO GIL

BALANÇO INDIVIDUAL ;;;EM~D;.;;E~Z;;;.;EM..;.;.;;.B;.;.RO~/..;;2~O;;;.;11~ ~~_~ __
Unidade: Euros

NOTAS 2011 2010

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Outros activos financeiros

1.180.254,77

3.329,57

1.459,30

1.252.219,86

4.095,38

Activos por impostos diferidos

1.185.043,64 1.256.315,24

Activo corrente

Clientes

Estado e outros entes públicos

Outras contas a receber

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

1.467,00

65,80

649.219,92

11.325,25

325.614,26

14.148,89

65,80

212.160,87

15.479,64

509.996,08

987.692,23 751.851,28

Total do activo 2.172.735,87 2.008.166,52

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital realizado

Resultados transitados

Outras variações no capital próprio

Resultado líquido do período

Interesses minoritários

498.797,90 498.797,90

(77.326,93) 225.303,61

1.415.939,98 1.415.939,98

(99.859,00) (302.630,54)

1.737.551,95 1.837.410,95Total do capital próprio

Passivo

Passivo corrente

Fornecedores

Total do passivo

89.259,49 95.685,69

28.583,56 23.001,13

14.060,21

303.280,66 52.068,75

_435.183,92 170.755,57

435.183,92 170.755,57

2.172.735,87 2.008.166,52

Estado e outros entes públicos

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

Total do capital próprio e do passivo

o Técníco Oficial de Contas



PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2012

Senhores membros do Conselho Geral,

1. Analisámos o Orçamento da FUNDAÇÃO DO GIL, para o ano 2012, do qual é parte integrante a
Demonstração Previsional dos Resultados por Natureza que apresenta um resultado líquido negativo
no valor de -53.548 €.

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e apresentação das Demonstrações
Financeiras, assim como dos pressupostos definidos no Plano de Actividades e Orçamento para 2012.

3. Durante a nossa análise, nada chegou ao nosso conhecimento que nos indique que os pressupostos
assumidos não proporcionam uma base razoável, para preparar a Demonstração Previsional dos
Resultados por Natureza.

4. Além disso, na nossa opinião, a Demonstração Previsional dos Resultados por Natureza está
devidamente preparada na base dos pressupostos assumidos e está em conformidade com os
princípios contabiLísticos geralmente aceites.

5. Tendo em conta a conjuntura económica e as dificuldades por que estão a passar as pessoas e
empresas nacionais, existe a contingência de o resultado referido no ponto 1 não ser atingido, à
semelhança do que tem acontecido em exercícios anteriores. Dos rendimentos previstos no
Orçamento para 2012,38% estão ainda em fase de negociação.

Lisboa, 17 de Outubro de 2011

~J~;E~A
~Ar~

J. STOS, C. SOUSA GOIS & ASSOCIADOS, SROC, Lda.
representada por Jaime de Macedo Santos Bastos


