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1. “Try to be a little More Social”

Fonte: Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE)

vídeo

1

Plano de Actividades e Orçamento para 2018

1. Sumário Executivo

2. Projectos Sociais

3. Novos Projectos

4. Orçamento 2018

2

Plano de Actividades e Orçamento para 2018

A Fundação do Gil é uma instituição privada de utilidade pública
que pretende:



Manter o carácter inovador da sua intervenção social;



Garantir o nível de sustentabilidade dos seus projectos;



Assumir um lugar de referência na promoção da saúde
pediátrica em Portugal.
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Sumário Executivo
1. CASA DO Gil
 Garantir os níveis de eficiência global do projecto;
 Garantir o melhor desempenho da actividade clínica e social desenvolvida;

 Aumento dos serviços propostos pela Casa do Gil com vista a um apoio mais
abrangente, e especializado, assente no reforço do acompanhamento psicológico e
na disponibilização de consultas de desenvolvimento infantil (UDI);
 Garantir o acompanhamento à criança após a sua reintegração social;
 Promover uma alimentação saudável de acordo com as melhores práticas.
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Sumário Executivo
2. UMAD CPI
 Garantir a prestação de cuidados continuados e paliativos ao domicílio com reforço
do grau de especialização das equipas e com a adopção de uma abordagem
multidisciplinar;
 Expansão das Unidade de Cuidados Pediátricos Integrados ao Domicílio à zona
centro (Hospital Santa Maria; Dona Estefânia e Fernando da Fonseca);

 Prestação global de cuidados de saúde assente numa filosofia holística (emocional,
psicológica, clínica, social).
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Sumário Executivo
3. NOVOS PROJECTOS
Para 2018, faz parte da estratégia da Fundação do Gil:



Unidade de Desenvolvimento Infantil;
Módulo Multiusos

A Fundação trabalhará no sentido da angariação de fundos específica para a construção das duas
unidades – a Unidade de Desenvolvimento Infantil - que dará resposta ao aumento de valências e o
módulo Multiusos, que permitirá reforçar os níveis de sustentabilidade.
TIMELINE:

1ª FASE: Angariação de fundos e envolvimento de investidores sociais (1º Trimestre)
2ª FASE: Construção dos Módulos (2º trimestre + 3º trimestre)
3ª FASE: Abertura ao Público (4º trimestre)
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Sumário Executivo


O investimento social para 2018 é de 645.780 €;



O investimento para a construção dos módulos é de 215.000 €;



Existe já uma estimativa garantida de 260.000 € respeitante à comparticipação do Estado pela
resposta social criada através da Casa do Gil e de 55.800 € referentes a apoios já conseguidos no
ano anterior.



Estima-se que através dos Negócios Sociais a instituição seja capaz de gerar 50.000 € de receita,
contribuindo de forma positiva para o cumprimento dos objectivos definidos para 2018.



Os Mecenas, candidaturas e outras campanhas para os Projectos Sociais desenvolvidos pela
Fundação deverão contribuir com cerca de 100.000 €. Adicionalmente, prevê-se a obtenção de
apoios em espécie na ordem dos 31.000 €.



A Fundação do Gil precisa de angariar junto da sociedade civil, do sector empresarial e dos
fundos de apoio disponíveis cerca de 150.000 € de modo a garantir na íntegra a sua
sustentabilidade e prossecução dos seus objectivos sociais.
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Projectos Sociais
1. CASA DO GIL
A Casa do Gil em 2017 acolheu cerca de 22 crianças e reintegrou 10, 6 delas no seu seio familiar, 3

transferidas para outras instituições mais adequadas (crianças com deficiências profundas) e 1 numa
nova família, num tempo médio de acolhimento de 16 meses. Um ano com casos particularmente
difíceis.

A Casa do Gil tem sido referenciada como um centro de excelência no acolhimento temporário.

Da tipologia de crianças que a Casa do Gil tem acolhido, verifica-se um aumento considerável dos
distúrbios emocionais, dificuldades de aprendizagem e até das demências e outras patologias similares
que põem em causa o bem estar da criança e a sua autonomização. A Casa do Gil tem prestado,
quer interna, quer externamente um conjunto de apoios e terapias a esse nível.

É, por isso, fundamental criar uma resposta que seja capaz de trabalhar este tema.
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Projectos Sociais
1. CASA DO GIL

Atenta a esta realidade, a Casa do Gil quer aumentar as suas valências, através da criação de uma
Unidade de Desenvolvimento Infantil (UDI) que seja capaz de dar resposta a essa problemática, já
identificada no ano anterior.

Não sendo esta questão um exclusivo da criança institucionalizada, a UDI será também aberta à
sociedade civil. Passará a constar como um projecto da Fundação, autónomo e que, poderá crescer
conforme as necessidades do país.
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Projectos Sociais
2. UMAD CPI

A UMAD evoluiu em 2017 para uma lógica de cuidados integrados, que presta apoio também a
crianças com necessidades de cuidados paliativos, através de uma equipa multidisciplinar.

A Fundação preparou o projecto UMAD para ficar apto a candidatar-se à rede de cuidados
continuados, no âmbito dos Cuidados Pediátricos Integrados.

O Projecto alargou o âmbito da sua actividade no Hospital de S. João e arrancou no Centro Materno
Infantil do Norte (C.M.I.N.). O projecto foi apresentado à sociedade civil, empresarial e meios de
comunicação social, no dia 14 de Dezembro no Palácio do Freixo.
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Projectos Sociais
2. UMAD CPI
O projecto UMAD acompanhou mais de 1.300 crianças e suas respectivas famílias, na
Grande Lisboa e no Grande Porto, no seu domicilio, prestando apoio clinico, social e
emocional de forma holística e integrada.
As principais especialidades que os hospitais parceiros da UMAD acompanharam foram:
. Pneumologia;
. Nefrologia;
. Neonatologia;
. Oncologia;
. Pediatria Geral;
. Endocrinologia;
. Nutrição;
. Gastroenterologia;
. Metabólicas
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Projectos Sociais
2. UMAD CPI
Vídeo Institucional:

Vídeos de Utentes - Testemunhos:
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Novos Projectos
1. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (UDI)

A Fundação do Gil pretende reforçar as competências dos seus projectos sociais, indo ao encontro
das necessidades das crianças e das suas famílias.

Nesse sentido, pretende-se que em 2018 seja

possível o alargamento de valências da Casa do Gil, criando uma Unidade de Desenvolvimento
Infantil.

Unidade de Desenvolvimento Infantil (UDI) , núcleo de apoio ao desenvolvimento na infância.
Esta unidade disponibilizará diferentes consultas de especialidade às crianças residentes na Casa do
Gil e abrirá portas à sociedade civil;
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Novos Projectos
1. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (UDI)
Disponibilizaremos
especializados
respectivas

um

para

famílias,

conjunto

de

acompanhar
que

as

apresentem

terapeutas
crianças

e

dificuldades

importantes no plano da integração escolar e social,

Principais Terapias:


Psicologia Clínica;



Psicopedagogia;



Terapia da Fala;



Educação Especial;

especializada no plano familiar, social, psicopedagógico



Terapia Ocupacional;

e terapêutico.



Intervenção Precoce.

decorrentes de problemáticas do foro físico, emocional
ou comportamental.

A

Equipa

Técnica

permitirá

uma

intervenção
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UnidadeProjectos
Desenvolvimento Infantil
Novos
1. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (UDI)
A UDI será um novo espaço de apoio à infância aberto a toda a comunidade.

Esta nova área de intervenção disponibilizará um serviço profissionalizado para o acompanhamento
de crianças com dificuldades de desenvolvimento, propondo consultas nas seguintes áreas:



Psicologia Clínica - Aconselhamento e apoio psicológico a crianças e
suas famílias em situação de risco que afectam o seu quotidiano;



Psicopedagogia – Apoio a crianças nas suas dificuldades académicas
procurando

de

forma

global

integrar

os

processos

cognitivos,

emocionais, orgânicos, familiares, sociais e pedagógicos que interferem
no processo de aprendizagem;
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Novos Projectos
1. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (UDI)



Terapia

da

Fala

–

Prevenção,

avaliação

e

tratamento

das

perturbações da comunicação;


Educação Especial – Avaliação e intervenção à criança com

necessidades educativas especiais de carácter permanente;


Terapia Ocupacional / Psicomotricidade – Intervenção ao nível das
alterações

cognitivas,

afectivas,

perceptivas

e

psicomotoras

decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos e/ou

doenças adquiridas;


Intervenção Precoce – Intervenção com crianças até 7 anos de idade
ao nível das necessidades educativas especiais;



Entre outras que se consideram necessárias.
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Novos Projectos
1. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (UDI)

105 m2
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UDI
Novos Projectos
1. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (UDI)
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Aumento
Capacidade - UDI
Novos Projectos
1. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (UDI)
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Novos Projectos
2. MULTIUSOS
A estruturação de modelos de financiamento da actividade passa também pela delineação de

projectos inscritos numa lógica de negócio social. Nesse sentido, a Fundação do Gil reforça este
vector da sua estratégia de sustentabilidade, mantendo alguns dos projectos já iniciados e outros
que se encontram em fase de lançamento.



Baby Gil – Organização regular de workshops lúdico-pedagógicos destinados a crianças dos 0-5
anos de idade (p.ex: no primeiro domingo de cada mês);
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Novos Projectos
2. MULTIUSOS
 Happy Gil – Disponibilização dos jardins da Casa do Gil para a realização de festas de aniversário

infantis;



Corporate Gil – Disponibilização da sala ao sector empresarial para que possam fazer almoços,

reuniões, workshops, entre outros;


WorkShops Gil – Organização de um conjunto de workshops específicos ligados às temáticas da
Fundação do Gil (saúde infantil, pedagogia, entre outras);
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Novos Projectos
2. MULTIUSOS
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Novos Projectos
2. MULTIUSOS
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Novos Projectos
2. MULTIUSOS

141 m2
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Fundação do Gil – 18 ANOS
1. Novo Logotipo

27

Plano de Actividades e Orçamento para 2018

1. Sumário Executivo

2. Projectos Sociais

3. Novos Projectos

4. Orçamento 2018

28

Orçamento 2018
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Orçamento 2018
Previsão de Fecho 2017 vs Anos Anteriores

FUNDAÇÃO DO GIL

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Prev Fecho

Real

Real

Real

Real

Real

Real
880.883

RENDIMENTOS

685.407

744.020

798.911

789.252

739.395

902.884

GASTOS

595.257

582.516

717.317

818.223

906.168

916.043 1.053.132

EBITDA

90.150

161.504

81.594

-28.971

-166.773

-13.159

-172.249
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Orçamento 2018
Orçamento 2018
2018

2017

2016

2015

PAO

Prev.

Real

Real

670.000

685.407

744.019

798.911

20.000

20.000

38.077

29.210

DONATIVOS

300.000

232.337

272.119

324.879

COMPART. & OUTR. REND.

350.000

433.070

433.823

444.822

GASTOS

645.780

595.257

582.516

717.317

0

0

1.869

4.610

GASTOS COM PESSOAL

380.000

360.061

338.363

378.661

FSE & OUTR. GASTOS OPER.

265.780

235.196

242.284

334.046

24.220

90.150

161.503

81.594

RENDIMENTOS
VENDAS - PREST. SERV. & ROYALTIES

C.M.V.

EBITDA
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Orçamento 2018
Orçamento 2018 – Investimentos
2018
PAO
RENDIMENTOS

220.000

DONATIVOS

220.000

GASTOS

215.000

UDI
. Projecto + Licenciamento
. Obra
. Mobiliário

0
6.000
85.000
8.000

MULTIUSOS
. Projecto + Licenciamento
. Obra
. Mobiliário
EBITDA

6.000
100.000
10.000
5.000
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