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A Fundação do Gil completa 15 anos de existência em 2014. Volvida mais de uma 
década de atividade, importa repensar os seus projetos e a sua atual estrutura com 
vista a adaptar o conjunto de iniciativas a uma nova realidade e a atingir níveis de 
sustentabilidade mais robustos.

O triénio 2015-2017 marcará um ponto de viragem na história da instituição através 
da introdução de um novo modelo operacional que prevê a adequação da sua 
intervenção, clínica e social, às necessidades de prevenção, tratamento e provisão de 
cuidados na infância.

O documento ‘Fundação do Gil - 15 anos’ pretende, pois, lançar as bases da atuação 
da organização para os próximos três anos (2015-17), apresentando os conceitos 
subjacentes à criação de novos projetos e ao plano de sustentabilidade inerente à sua 
concretização. 

Através da implementação desta nova estratégia, a instituição pretende:

1. Fazer evoluir os seus projetos para uma lógica de prestação de cuidados 
pediátricos integrados e multidisciplinares, totalmente alinhados com as 
novas políticas para a saúde que prevêem a criação de uma rede de cuidados 
paliativos pediátricos; 

2. Reforçar o apoio social prestado às famílias para prevenir situações de risco 
irreversíveis para a criança e para o agregado;

3.	 Aumentar	 do	 grau	 de	 sustentabilidade	 financeira	 dos	 projetos	 existentes	
através do reforço das relações com o Estado, com os parceiros e com 
a	 sociedade	 civil,	 delineando	 ainda	 novos	 modelos	 de	 financiamento	 dos	
projetos e geração de receitas próprias. 

O	desafio	para	os	próximos	anos	é	ambicioso,	mas	a	Fundação	do	Gil	pretende	manter	
o pioneirismo do seu trabalho através da concretização de projetos inovadores que 
permitam gerar valor social.  

Sumário
executivo
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PERCURSO

A Fundação do Gil, instituída em 1999, tem contribuído ativamente para melhorar 
a qualidade de vida de milhares de crianças. Ao intervir em setores fragilizados, a 
instituição tem visto gradualmente reforçada a sua credibilidade como agente ativo e 
mobilizador na prevenção e tratamento de doenças pediátricas, e na sua reintegração 
social plena. 

É através das Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio (UMAD) e da Casa do Gil, 
que a Fundação do Gil tem operado como uma plataforma fundamental para o 
acompanhamento da criança com doença crónica – a qual teria, de outra forma, que 
permanecer hospitalizada, longe da sua família e do seu meio social natural. 

A Fundação do Gil tornou-se, naturalmente, ao longo dos anos no ‘braço armado’ dos 
hospitais que vêem na instituição a oportunidade para ampliar o seu espectro de ação. 

Enquadramento

GRUPO-ALVO: 
CRIANÇAS E 
FAMÍLIAS 

APOIO DOMICILIÁRIO,   
ACOLHIMENTO 
TEMPORÁRIO E 
INTERVENÇÃO 
HOSPITALAR

OCUPAÇÃO DE UM VAZIO 
CLÍNICO E SOCIAL

ATIVIDADES BASE: 
APOIO CLÍNICO, 
EMOCIONAL E 
SOCIAL

RECURSOS-CHAVE: 
HUMANOS, FISICOS, 
INTELECTUAIS E 
FINANCEIROS

PARCERIAS-CHAVE: 
SAÚDE E 
SEGURANÇA SOCIAL

ESTRUTURA 
DE CUSTOS: 
BAIXA PARA O 
SETOR DA SAÚDE

SUSTENTABILIDADE : 
MECENAS PRIVADOS 
E APOIO PÚBLCO

15 ANOS DE INOVAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE PEDIÁTRICA 



Fundação do Gil doCuMEnTo ESTRaTÉGiCo CuidadoS PEdiÁTRiCoS inTEGRadoS

7

Se há 15 anos atrás o apoio ao domicílio e o regresso a casa eram apenas o sonho de 
muitos e a realidade de um reduzido número de crianças, atualmente, é com orgulho 
que	a	Fundação	do	Gil	afirma	ter	viabilizado	a	assistência	clínica	e	social	a	cerca	de	
5.000 crianças doentes e impactado através da sua presença constante nas pediatrias 
portuguesas mais de 50.000, incluindo as suas famílias. 

A Fundação do Gil tem, conjuntamente com os hospitais parceiros, 

intervindo como peça fundamental para a promoção da saúde 

pediátrica em Portugal, e para a reintegração social plena da criança 

doente.

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

A Fundação do Gil nasceu da constatação de que centenas de crianças portuguesas 
permaneciam hospitalizadas por não estarem reunidas as condições de base para o seu 
regresso a casa, ou ao seu meio social natural. A fragilidade emocional e social do seu 
agregado familiar levava, e leva, o hospital a atrasar a alta clínica para evitar situações de 
risco para a saúde da criança.

Foi para dar resposta a estes casos, e apoiar os serviços hospitalares no tratamento e 
acompanhamento destes doentes fora das unidades de saúde, que a Fundação do Gil 
se estruturou em torno de dois eixos de atuação: integração social e promoção 

de cuidados pediátricos de saúde em Portugal. Para o efeito, desenvolveu 
dois projetos-base: 

1. Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio (UMAD)

Criada em 2006, o projeto UMAD permite o regresso a casa da criança com doença 
crónica, assegurando em paralelo a sua monitorização clínica e acompanhamento social. 
Em 8 anos de existência a UMAD apoiou cerca de 5.000 crianças, e respetivas famílias, 
no controlo e tratamento da doença em casa. 

As UMAD são hoje um projeto de apoio ao domicílio de referência nacional que 
em muito tem contribuído para melhorar a qualidade de vida da criança doente 
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crónica. A iniciativa já foi por diversas vezes reconhecida pelos hospitais parceiros, e em 
2011 foi referenciada internacionalmente pela HOPE , que o considerou o melhor 

projeto para área da saúde em Portugal. Em 2013 a UMAD foi submetida 
a uma análise exaustiva para se avaliar o impacto social gerado pela sua intervenção 
no terreno. Esta avaliação, que teve por base a metodologia SROI – Social Return on 
Investement, criada pelo SROI Institute, do Reino Unido – demonstrou que por cada 
1€ investido no projeto existe um retorno para a sociedade de 32€. 

Atualmente, a UMAD conta com três unidades móveis que funcionam em parceria com 
quatro hospitais da área da Grande Lisboa e do Grande Porto, a saber, Hospital de Santa 
Maria, Hospital Dona Estefânia, Hospital Fernando da Fonseca e Hospital de São João. 

2. Casa do Gil

Este Centro de Acolhimento Temporário inaugurado em 2006 é o único em Portugal 
que presta cuidados pós-hospitalares a crianças com idades compreendidas entre os 
0 e os 12 anos, devidamente sinalizadas pelos hospitais, e que se encontram em risco 
clínico e/ou social. 

As crianças acolhidas na Casa do Gil exigem um acompanhamento individualizado e 
multidisciplinar ao nível clínico, emocional e social. Assim, a equipa técnica é composta 
por enfermeiros, assistentes sociais, educadores de infância, terapeutas e auxiliares 
diversos. 

A Casa do Gil tem funcionado como uma plataforma de transição fundamental para a 
reintegração social plena destas crianças, preferencialmente, no seu ambiente familiar, 
tendo já reintegrado socialmente mais de 200 crianças. 

O Dia do Gil foi o primeiro projeto da Fundação do Gil numa época em que pouco se 
falava em humanização hospitalar e em que nenhum outro projeto com características 
semelhantes existia. 

Um	 projeto	 de	 estímulos	 emocionais,	 que	 através	 de	 músicos	 profissionais	 e	 de	
contadores de histórias, semanalmente levavam um bocadinho do mundo exterior 
para dentro das pediatrias dos hospitais.
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Volvidos mais de 10 anos, são já hoje várias as organizações da sociedade civil que 
oferecem este tipo de serviço, pelo que, a necessidade que deu origem à criação do 
projeto, deixou de existir.

O Dia do Gil esteve em operação até junho de 2014. 

Em suma, a experiência adquirida no âmbito da intervenção clínica e social junto 
da criança doente e da sua família, posiciona a Fundação do Gil como uma 

instituição credível e de referência para a implementação de 

projetos de âmbito clínico e social que:

1. Aumentam a qualidade de vida da criança doente crónica;

2. Melhoram as condições sociais e emocionais das famílias;

3. Permitem reduzir os custos hospitalares para o Estado, através da libertação 
de recursos, da agilização de altas clínicas e prevenção de internamentos.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Nos últimos 15 anos a Fundação do Gil tem vindo a assumir um papel ativo na 
promoção do bem-estar clínico, social e emocional da criança doente, alcançando 
credibilidade na implementação de projetos de saúde pediátrica e reintegração social.

Desde que foi criada, a instituição manteve o foco de atuação em áreas de vazio 
social, onde quer o Estado, quer as demais instituições, não agilizaram ainda respostas, 
tornando-se desta forma pioneira no desenvolvimento de novas respostas clínicas e 
sociais. Não será pois de estranhar, que as Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio e a 
Casa do Gil mantenham, após 8 anos de funcionamento, elevados níveis de inovação e 
notoriedade junto dos parceiros e da sociedade civil.

Numa sociedade em permanente mudança, surgem a cada dia, novas necessidades e 
novos	desafios,	sendo,	por	isso,	importante	identificar	as	novas	problemáticas	e	adequar	
as áreas e os níveis de intervenção. 
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É com base nesta análise, e na vontade de manter a consistência e relevância do 
seu trabalho, que a Fundação do Gil, atenta aos novos contextos nacionais, pretende 
adequar a sua intervenção à prossecução dos seguintes objetivos:

1.	 Viabilização	de	respostas	eficazes	a	necessidades	reais;

2. Manutenção da relevância dos projetos no terreno, inovando e testando 
novos modelos;

3. Aumento dos níveis de qualidade do serviço clínico e social e por 
conseguinte, do seu impacto social;

4. Reforço da credibilidade institucional.

Com base na experiência acumulada e na capacidade instalada, a instituição pretende 
criar um serviço integrado de cuidados pediátricos que contemple em 
paralelo o apoio ao domicílio e o acolhimento na Casa do Gil. 

NOVAS NECESSIDADES CLÍNICAS E SOCIAIS

O	aumento	global	da	 incidência	de	doenças	crónicas	na	criança	tem	intensificado	o	
debate	em	torno	da	implementação	de	soluções	inovadoras,	e	mais	eficazes,	ao	nível	
da prestação de cuidados paliativos pediátricos. Estima-se que só em Portugal existam 
cerca de 6.000 crianças a necessitar deste tipo de cuidados, e uma minoria a ter acesso 
aos mesmos. 

A prestação de cuidados paliativos em Portugal não está, ainda, orientada para o doente 
pediátrico,	 isto	é,	adaptada	às	especificidades	da	doença	na	 infância	e	ao	estádio	de	
desenvolvimento físico, emocional e comportamental deste grupo – tão distinto do 
dos adultos. Mais ainda, estes serviços carecem de uma abordagem holística e integrada 
que, para além da intervenção clínica, contemplem o apoio psicossocial, tantas vezes 
fundamental para a recuperação plena do doente e da sua família. 
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Portugal é o país da Europa Ocidental mais atrasado na provisão de 

cuidados paliativos pediátricos (Atlas Global OMS, 2014).

O agravamento da situação socioeconómica de muitas das famílias, que convivem 
diariamente	com	a	doença	crónica	dos	seus	filhos,	veio	corroborar	a	urgência	de	criar	
novos mecanismos de intervenção clínica e social para apoiar a criança doente e os 
seus cuidadores, e reduzir assim as iniquidades no acesso a este tipo de cuidados. 

Na Europa, tem-se demonstrado que a provisão de um serviço de cuidados paliativos 
integrados	pode	melhorar	significativamente	a	qualidade	de	vida	da	criança	e	o	bem-
estar geral da sua família, evitando sofrimento físico, e prevenindo a deterioração da 
condição emocional e social de muitos desses agregados. 

Portugal deverá, pois, à semelhança de muitos dos seus congéneres europeus importar 
o conjunto de boas práticas para a provisão deste tipo de cuidados, e implementar 
no curto prazo as medidas para a saúde que contemplam (já) a criação de uma 
rede de Cuidados Paliativos Pediátricos hospitalares, ao domicílio ou em centros de 
acolhimento especializados. A 14 de Maio de 2014, e no seguimento das diretrizes 
emanadas da Organização Mundial de Saúde, foi dado um importante passo para as 
crianças e jovens portugueses com doenças crónicas. O Parlamento Nacional aprovou 
por unanimidade o Projeto de Resolução nº 994/XII/3ª com vista à estruturação de 
soluções para acompanhamento e suporte da doença crónica pediátrica.
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Tendo	em	conta	a	insuficiência	de	serviços	e	estruturas,	vocacionadas	para	a	prestação	
de cuidados paliativos pediátricos em Portugal, entende-se que Fundação do Gil deve 
adoptar um novo modelo de atuação que contemple os seguintes eixos estratégicos:

1. Criação de novos serviços de cuidados pediátricos integrados, que 
incluem novas valências paliativas e o reforço do apoio à família;

2. Evolução para um nível de sustentabilidade mais elevada;

3. Aumento do valor e reconhecimento da instituição, nomeadamente 
através de parcerias internacionais.

Para tal, a instituição prevê que durante o triénio 2015-2017 se proceda à estruturação 
dos seus projetos de forma garantir o alinhamento pleno entre a sua intervenção no 
terreno e as novas necessidades do país em matéria de saúde pediátrica e integração 
social. 

A	figura	3	ilustra	o	conjunto	de	estágios	intermédios	para	cada	eixo	estratégico,	que	
deverão ser cumpridos de forma a atingir os resultados esperados durante os próximos 
anos. 

Foco
estratégico
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NOVO MODELO DE CUIDADOS PEDIÁTRICOS 

A prestação de cuidados pediátricos deverá ser integrada e multidisciplinar, 
incorporando outras valências e abordagens para além da clínica, que não descurem o 
apoio prestado à família, ao cuidador e o contexto socioeconómico da criança. Só desta 
forma será possível evitar situações de degradação emocional e social, completamente 
desnecessárias. 

É com base nestes pressupostos de integração e multidisciplinaridade que a Fundação 
do Gil pretende manter a relevância e pioneirismo do seu trabalho através 
da adequação dos seus projetos à necessidade de criação de novas estruturas de 
Cuidados Pediátricos em Portugal, incluindo os paliativos.

1. Integração entre Casa do Gil e Apoio Domiciliário

Inspirada nos projetos já existentes e no conhecimento adquirido através do binómio 
criança-família e suas necessidades, a Fundação do Gil pretende criar um novo serviço 
de prestação de cuidados de saúde ao domicílio, integrado no conjunto de valências 
presentes, e futuras, da Casa do Gil. Este novo serviço deverá estar acessível a todas as 
crianças que transitem diretamente da Casa do Gil ou que sejam referenciadas, para o 
efeito, por outras unidades de saúde parceiras. 

A Casa do Gil e o Apoio Domiciliário funcionarão de forma totalmente integrada e 
complementar, adoptando as melhores práticas internacionais para o tratamento do 
doente pediátrico com necessidades paliativas, sem esquecer (nunca) a sua família e os 
cuidadores. 

O Apoio Domiciliário reforçará a sua intervenção multidisciplinar muito centrada na 
promoção do bem-estar em família, na capacitação social e na monitorização regular 
da doença. 
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2. Criação da 1ª Unidade Móvel Paliativa Pediátrica de Apoio ao 

Domicílio do País (parceria com o IPO de Lisboa)

A Fundação do Gil e o Instituto Português de Oncologia de Lisboa pretendem celebrar 
uma parceria com vista à criação de um serviço de apoio ao domicílio destinado a 
crianças portadoras de doença oncológica. Trata-se da primeira unidade móvel 

de cuidados paliativos pediátricos destinada a apoiar em casa a criança com 
doença oncológica e a sua família. 

Sabe-se que a doença oncológica é uma das principais causas de morte nas crianças 
(0-17 anos) com patologia crónica, e que a maioria delas conseguirá sobreviver com o 
adequado tratamento médico e com o devido acompanhamento emocional e social. 

A inexistência de projetos de apoio domiciliário leva a internamentos desnecessários, 
ao agravamento do sofrimento emocional da criança e à deterioração da saúde física 
e mental dos pais. A abordagem dos cuidados paliativos pediátricos pode, por isso, 
representar uma solução para este problema, quando plenamente integrados a partir 
do serviço hospitalar especializado e prestados nos domicílio.

O projeto pretende promover o regresso e a manutenção em casa de crianças que 
estejam a ser tratadas no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, permitindo-lhes 

UNIDADE DE CUIDADOS AO 
DOMÍCILIO

Prestação de cuidados continuados 
e paliativos em casa e apoio à 

família | Articulação com a Casa do 
Gil e outras unidades de saúde. 

CASA DO GIL
Prestação de cuidados pediátricos 
em regime de centro ocupacional 

de dia com valências de 
acolhimento temporário | Apoio à 
família | Articulação com a Casa do 
Gil e outras unidades de saúde. 
 

HOSPITAL

Sinalização de casos 
para acolhimento 
temporário ou apoio 
domiciliário
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usufruir de um serviço de acompanhamento e monitorização da doença ao domicílio, 
sem necessidade de hospitalização prolongada, evitando deslocações ao IPO, facilitando 
a realização de tratamentos e uma vivência tão normal quanto possível. 

As crianças com necessidade paliativas exigem abordagens e tratamentos diferentes 
consoante a complexidade da sua patologia e a fase de evolução da mesma. A futura 
unidade	 de	 apoio	 ao	 domicílio	 terá	 em	 consideração	 todas	 estas	 especificidades,	
colocando à disposição de cada utente um serviço de prestação de cuidados 
individualizado. 

Este serviço assentará em 6 pressupostos chave: 

1.  Complexidade da doença oncológica; 

2.  Fase de evolução da doença oncológica; 

3.  Idade e estádio de desenvolvimento da criança; 

4.  Estrutura do agregado familiar ; 

5.  Estádio emocional da família; 

6.  Condição e necessidades socioeconómicas da família. 

O projeto tem na sua base uma abordagem clínica que integra uma intervenção 
multidisciplinar junto da criança, e da sua família, para que os aspectos emocionais, sociais 
e psicológicos que concorrem fortemente para o seu bem-estar não sejam descurados. 
Terá uma estrutura operacional e estratégia de terreno totalmente orientada para o 
cumprimento dos seguintes objetivos: 

1. Viabilizar o regresso e manutenção em casa da criança oncológica e com 
necessidades de tratamento e monitorização da doença;

2. Proporcionar o acesso deste serviço ao domicílio a todas as crianças que 
dele necessitem, com a regularidade e durante tempo que for necessário;

3. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da criança, através do 
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tratamento clínico e do apoio psico-social prestado ao doente e à sua 
família; 

4. Proporcionar, tanto quanto possível, a integração plena destas crianças no 
seu meio social natural, incluindo o regresso à escola;

5. Apoiar a família, e os cuidadores na fase de tratamento e, quando for esse 
o caso, no processo de morte; 

6. Desenvolver as ações necessárias na resolução de problemas 
socioeconómicos que possam representar uma ameaça ao bem-estar da 
criança; 

7. Promover o alívio do cuidador, e o regresso à vida ativa, evitando situações 
de isolamento profundo e perda de rendimento; 

8. Evitar custos desnecessários fruto do internamento prolongado deste tipo 
de doentes: custos de internamento hospitalares, custos de deslocações 
ao	hospital	e	consequentes	absentismos	escolares,	absentismo	profissional	
e outros custos sociais.

A criança é o ponto de partida para estruturar e apoiar um núcleo 

mais abrangente que é a família.



Fundação do Gil doCuMEnTo ESTRaTÉGiCo CuidadoS PEdiÁTRiCoS inTEGRadoS

17

A	sustentabilidade	financeira	da	Fundação	do	Gil	 é	 a	 condição	 sine qua non para a 
manutenção dos atuais projetos em curso e para a implementação das futuras iniciativas. 
A	instituição	deverá,	pois,	ser	capaz	de	assegurar	na	totalidade	o	financiamento	das	suas	
atividades e recursos através dos seguintes mecanismos:

1. Estado: reforço das relações com o Estado, em particular na área da 
saúde e da segurança social;

2. Parceiros operacionais: desenvolvimento de um novo modelo 
de	 financiamento	 para	 os	 projetos	 sociais,	 através	 do	 qual	 é	 dada	 a	
possibilidade de um mecenas adquirir a exclusividade dos direitos de 
patrocínio e imagem de uma de uma determinada iniciativa social, 
assumindo todos os custos inerentes à mesma, durante um número de 
anos	pré-definido,	confiando	e	delegando	a	responsabilidade	da	operação	
na Fundação do Gil;

3. Receitas próprias: criação e desenvolvimento de negócios sociais, 
que gerem receitas adicionais que permitam e contribuam para o 
financiamento	das	atividades	principais	da	Fundação;	

4. Candidaturas a Fundos e Bolsas: apresentação de propostas a 
fundos	de	financiamento	nacional	e	aos	quadros	comunitários	de	apoio	
inseridos na Estratégia Europa 2020 e que prevêem uma dotação para 
projetos na saúde pediátrica e no combate à exclusão social. 

5. Mecenato: captação de novos mecenas públicos e privados;

6. Sociedade civil: um maior envolvimento com a sociedade civil através 
de	campanhas	específicas;

                       

Sustentabilidade
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Ao	garantir	a	sustentabilidade	financeira	da	sua	atividade,	a	Fundação	do	Gil	contribuirá	
para gerar um conjunto de ganhos económicos para a sociedade – através da otimização 
dos recursos de saúde e da criação de uma estrutura intermédia com custos mais 
baixos – e acima de tudo um enorme retorno social através dos benefícios gerados 
para as crianças apoiadas e suas famílias. 

No	âmbito	da	estratégia	definida	para	os	próximos	três	anos,	a	Fundação	do	Gil	 irá	
desenvolver projetos de interesse nacional e totalmente alinhados com as políticas para 
a saúde no que concerne os cuidados pediátricos - não descurando toda a envolvente 
social	que	influencia	o	bem-estar	da	criança:	a	família,	a	escola	e	as	redes	locais.

FINANCIAMENTO 
DAS ATIVIDADES 

E RECURSOS
2015-2017 

REFORÇO DA 
RELAÇÃO COM O 

ESTADO

ALTERAÇÃO DO 
PARADIGMA 

OPERACIONAL 

CAPTAÇÃO DE 
NOVOS MECENAS

CAPTAÇÃO 
DE APOIO DA 

SOCIEDADE CIVIL

DESENVOLVIMENTO 
DE NEGóCIOS 

SOCIAIS

CANDIDATURAS 
FUNDOS NACIONAIS 

qUADROS 
COMUNITÁRIOS



Fundação do Gil doCuMEnTo ESTRaTÉGiCo CuidadoS PEdiÁTRiCoS inTEGRadoS

19

O	 presente	 documento	 define	 as	 principais	 linhas	 de	 orientação	 estratégica	 da	
Fundação do Gil para os próximos três anos com base nas seguintes premissas: 

1.	 Identificação	de	novas	necessidades	clínicas	e	sociais:

a. Inexistência de serviços e estruturas de cuidados pediátricos 
integrados;

b. Iniquidade no acesso a este tipo de serviços e estruturas;

c. Agravamento da situação socioeconómica das famílias de crianças 
portadoras de doenças crónicas. 

2. Reformulação do atual modelo de atuação a níveis de sustentabilidade 
mais robustos. 

3. Reforço do posicionamento da Fundação do Gil como instituição de 
referência na provisão de soluções sociais inovadoras para a saúde 
pediátrica;

Em suma, através desta implementação desta nova estratégia, a Fundação do Gil 
acredita ser possível cumprir nos próximos três anos cinco objetivos-chave:

1. Fazer evoluir os seus projetos para uma lógica de prestação de cuidados 
pediátricos integrados e multidisciplinares, totalmente alinhados com as 
novas políticas para a saúde que prevêem a criação de uma rede de 
cuidados paliativos pediátricos; 

2. Reforçar o apoio social prestado às famílias para prevenir situações de 
risco irreversíveis para a criança e para o agregado;

3.	 Aumentar	do	grau	de	sustentabilidade	financeira	dos	projetos	existentes	
através do reforço das relações com o Estado, com os parceiros e com 
a	sociedade	civil,	delineando	ainda	novos	modelos	de	financiamento	dos	
projetos e geração de receitas próprias. 

Nota Final
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Por acreditarmos que o lugar de uma criança não é no hospital, 

a Fundação do Gil continuará a promover projetos de inovação 

social na área da saúde com o objetivo de aumentar a qualidade 

de vida na infância, assegurando o apoio às famílias no processo de 

tratamento e monitorização da doença com vista à reintegração 

plena da criança no seu contexto social. 



Fundação do Gil doCuMEnTo ESTRaTÉGiCo CuidadoS PEdiÁTRiCoS inTEGRadoS

21

fundação
do Gil15anos

Documento
Estratégico

Cuidados 
Pediátricos 
Integrados

Outubro 2014


