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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 (Casa do 

GIL) e ambiente domiciliário por meio das Unidades Móveis (UMAD). 

 

Na sua intervenção, feita em parceria com grandes hospitais públicos e sempre em 

ligação com as autoridades publicas 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 

dificuldade clínica e social, pode constituir um relevante contributo para as Estratégias 

que estão a ser concebidas na decisiva área da Saúde Mental Infantil em Portugal. 
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1. Reconhecimento na área do Desenvolvimento Infantil e da Saúde Mental na Infância; 

 

2. Criação de um Conselho Cientifico 

 

3. Implementação da UDI aberta à sociedade civil, 

 

4. Implementação do espaço Multiusos de forma a garantir a sustentabilidade dos 

projectos. 
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1. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (UDI) 

 

Em resposta à necessidade de serviços de Desenvolvimento Infantil e de Saúde Mental 

Infantil, a Fundação pretende desenvolver uma Unidade de Desenvolvimento Infantil 

(UDI) para servir a população de Lisboa, em parceria com prestadores de serviço de 

mérito reconhecido e associada a uma Bolsa Social. 

 

Unidade de Desenvolvimento Infantil (UDI) será um 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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Novo Triénio 

Em parceria com técnicos de referência, pretende-se 

disponibilizar um conjunto de terapeutas especializados 

para acompanhar as crianças e respectivas famílias, 

que apresentem dificuldades importantes no plano da 

integração escolar e social, decorrentes de 

problemáticas do foro físico, emocional ou 

comportamental, quer em contexto de consulta, quer 

em contexto domiciliário. 

 

A Equipa Técnica permitirá uma intervenção 

especializada no plano familiar, social, psicopedagógico 

e terapêutico. 

 

 

Principais Consultas: 
 

 Diagnóstico 

 Psicologia Clínica; 

 Psicopedagogia; 

 Terapia da Fala; 

 Educação Especial; 

 Terapia Ocupacional; 

 Intervenção Precoce. 
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Novo Triénio 

Para além das consultas clinicas especializadas, o 

projecto UDI deverá completar uma forte área social, 

área de larga experiência da Fundação do Gil, que 

constitua verdadeiro apoio às famílias. 

Áreas como o descanso do cuidador, as terapias de 

grupo entre pares, as partilhas entre cuidadores, o apoio 

domiciliário especializado deverão ser áreas fortes e 

diferenciadoras desta Unidade. 

A criação de uma Bolsa Social que apoie crianças 

carenciadas deverá ser, desde o inicio, contemplada. 

 

Apoio Social: 
 

 Assistente Social 

 Técnico de Apoio à Família; 

 Apoio Domiciliário; 

 Descanso do Cuidador; 

 Terapias de Grupo entre Pares 

 Grupos de Cuidadores 
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1ª FASE : 

 

Numa 1ª fase de implementação, a Fundação desenhará uma parceria que permita que as crianças 

da Casa e da UMAD possam ter acesso a este tipo de apoio; 

De seguida, criar uma bolsa social para alargar a intervenção a crianças em risco; 

 

 

   A Fundação deverá começar a marcar posição nesta área criando 

   para isso uma GIL TALKS, onde especialistas de várias áreas discorrem 

   sobre temáticas relacionadas com o desenvolvimento Infantil. 
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1. UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (UDI) 
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2ª FASE : 

 

 - Decisão sobre o Espaço de Actuação (construção de espaço próprio VS espaço na periferia da     

   Casa do Gil) 

 - Definição de parceiro clínico; 

 - Elaboração em conjunto do Plano de Negócios e Estudo de Viabilidade; 

 - Formalização da parceria e constituição da equipa; 

 - Execução do Projecto. 

 

 

 

 

   . 
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105 m2 

UDI - Projecto de Arquitectura Aprovado  

P.A.O. 2019 
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A estruturação de modelos de financiamento da actividade passa, cada vez mais, pela delineação 

de projectos inscritos numa lógica de negócio social. Nesse sentido, a Fundação do Gil reforça este 

vector da sua estratégia de sustentabilidade. 

A criação de um Espaço Multiusos com características próprias e com os valores subjacentes à 

actuação da Fundação (criação de um manifesto) constituem um passo importante para ganhos na 

sustentabilidade.  

Caminho Percorrido: 

1. O projecto de construção está já autorizado pela C.M.L. e pelo Ministério das Finanças (proprietário 

do terreno onde está instalada a Casa do Gil); 

2. O processo de análise das propostas de construção (5) está fechado e pronto para adjudicação; 

3. Foram angariadas parte das verbas para a construção do dito espaço; 

4. Compromisso verbal de apoio financeiro para a construção por parte da  C.M.L.  

5. Financiamento da “construção” para não descapitalizar a Fundação. (CGD ou Montepio) 

Novo Triénio 

2. ESPAÇO HAPPY GIL  - MULTIUSOS 

P.A.O. 2019 
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Próximos Passos: 

1. Adjudicação da obra; 

2. Definição da oferta estruturada em documento próprio para o efeito; 

3. Parcerias com agências de eventos e empresas parceiros da Fundação; 

4. Parcerias com O.C.S. para a divulgação do Espaço; 

5. . Informatização do processo de venda; 

6. Contratação de um gestor de projecto; 

7. Inauguração do Espaço. 
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2. ESPAÇO HAPPY GIL  - MULTIUSOS 
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Para além do aluguer do espaço para o tecido empresarial (Corporate GIL) e para a sociedade civil 

em geral, o espaço terá uma programação própria, que passará inicialmente por: 

 

 WorkShops Gil – Organização de workshops específicos ligados às temáticas da Fundação do Gil 

(saúde infantil, pedagogia, entre outras);  

 GIL TALKS – Convidados especialistas para abordar temas específicos relacionados com o 

Desenvolvimento Infantil, com publico e dinâmicas de Q&A 

 BABY GIL – Actividades lúdico pedagógicas para a infância; 
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2. ESPAÇO HAPPY GIL  - MULTIUSOS 
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2. ESPAÇO HAPPY GIL  - MULTIUSOS 
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141 m2 

Novo Triénio 
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2. ESPAÇO HAPPY GIL  - MULTIUSOS 
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Caminho Percorrido em 2018 

1. CASA DO GIL 
 

A Casa do Gil em 2018 acolheu 22 crianças e reintegrou 6, 4 delas no seu seio familiar e 2 numa nova 

família, num tempo médio de acolhimento de 16 meses.  

 

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 esta problemática. 
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Caminho Percorrido em 2018 

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 

estruturada 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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Caminho Percorrido em 2018 

2. UMAD CPI 

 

 

A UMAD evoluiu em 2018 para uma lógica de Cuidados Integrados, que presta apoio também a 

crianças com necessidades de cuidados paliativos, através de uma equipa multidisciplinar, no Hospital 

de S. João e no Centro Materno Infantil do Norte. 

 

Da experiência de 12 anos de UMAD, a Fundação estrutura o seu projecto UMAD CPI, de forma ainda 

mais integrada e com maior relevância para os profissionais da Fundação, alargando também às áreas 

do Desenvolvimento Infantil e da Saúde Mental, integrando desta forma aquilo que será o âmbito de 

especialização da Fundação. 
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2. UMAD CPI 

 
O projecto UMAD acompanhou mais de 460 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;  

. Hemato-Oncologia; 

. Neonatologia; 

. Oncologia; 

. Pediatria Geral; 

. Endocrinologia; 

. Nutrição; 

. Gastroenterologia; 

. Metabólicas 
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Caminho Percorrido em 2018 Caminho Percorrido em 2018 



2. UMAD CPI 

 

 

Vídeo Institucional: 
 

 
 

 

 
 

Vídeos de Utentes - Testemunhos: 

23 

Caminho Percorrido em 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=_6sxUPftKi8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=0CmXKOUQ3SU&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=O6ZI2BK8844&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=NcSZirN1WXw&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=dqHtKq9HLvc
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Orçamento 2019 
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Orçamento 2019 

Previsão de Fecho 2018 vs Anos Anteriores  

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Prev Fecho Real Real Real Real Real

RENDIMENTOS 595.315 728.127 744.020 798.911 789.252 739.395

GASTOS 590.107 588.044 582.516 717.317 818.223 906.168

EBITDA 5.208 140.083 161.504 81.594 -28.971 -166.773

FUNDAÇÃO DO GIL
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Orçamento 2019 

Previsão de Fecho 2018 – Overview por Centro de Custo 

RECEITAS GASTOS EBITDA RECEITAS GASTOS EBITDA RECEITAS GASTOS EBITDA

160.155

2018

Prev.

2016

Real

2017

Real

141.861 -28.71867.974 218.637 189.557 29.080

398.975 308.592 90.383

113.143

126.408 84.367 42.041

744.020 582.516 161.504

320.579 13.506

33.101 109.373 -76.272

ESTRUTURA

CASA DO GIL

UMAD

334.085

228.129

TOTAL 595.315 590.107 5.208 728.127 588.044 140.083

401.112 336.992 64.120

213.872 109.191 104.681
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Orçamento 2019 

Orçamento 2019 

2019 2018 2017 2016

PAO Prev. Real Real

RENDIMENTOS 660.000 595.315 728.127 744.019

VENDAS -  PREST. SERV. & ROYALTIES 50.000 20.000 21.067 38.077

DONATIVOS 260.000 225.544 258.894 272.119

COMPART. & OUTR. REND. 350.000 349.771 448.166 433.823

GASTOS 622.500 590.107 588.044 582.516

C.M.V. 1.500 0 634 1.869

GASTOS COM PESSOAL 340.000 320.704 346.405 338.363

FSE & OUTR. GASTOS OPER. 281.000 269.403 241.005 242.284

EBITDA 37.500 5.208 140.083 161.503
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Conclusões 

 Assumir um lugar de referência na promoção do 

desenvolvimento infantil em Portugal.  

 Manter o carácter inovador da sua intervenção social;  
 

 Garantir o nível de sustentabilidade dos seus projectos; 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Fundação do Gil é uma instituição privada de utilidade pública 

que pretende: 
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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. 

 

Conclusões 
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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 que inclua as áreas da saúde mental e do desenvolvimento infantil; 

 Prestação global de cuidados de saúde assente numa filosofia holística (emocional, 

psicológica, clínica, social). 
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3. NOVOS DESAFIOS: 

 

. Reconhecimento na área do Desenvolvimento Infantil e da Saúde Mental na Infância; 

 

. Criação de um Conselho Cientifico; 

 

. Implementação da UDI aberta à sociedade civil; 

 

. Implementação do espaço Multiusos de forma a garantir a sustentabilidade dos   

  projectos. 
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Conclusões 



 
 O investimento social para 2019 é de 622.500 €; 

 

 Existe já uma estimativa garantida de 280.000 € respeitante à comparticipação do Estado pela 

resposta social criada através da Casa do Gil. 

 Estima-se que através dos Negócios Sociais, através da utilização no novo espaço, a instituição 

seja capaz de gerar 50.000 € de receita, contribuindo de forma positiva para o cumprimento dos 

objectivos definidos para 2019. 

 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 40.000 €. 

 

 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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Conclusões 



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 

 2019 


