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O GIL
Uma grande onda feita de pequenas gotas

O Gil representa os ideais da Fundação. É uma gota pequena 
que faz a diferença, criando ondas de mudança para muitas 
crianças com necessidades clínicas, sociais e psicoemocionais. 

O Gil abre caminho para o desenvolvimento de cada criança, 
partindo à descoberta de novas soluções e envolvendo cada 
vez mais pessoas, adultas e crianças, pais e filhos, empresas e 
particulares, numa corrente positiva, numa onda de mudança, 
onde todos podem aspirar a inspirar o próximo.

1. PERFIL DA INSTITUIÇÃO



5

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

É esta a inspiração para a Fundação do Gil, que norteia a sua acção 
pela permanente inovação social para o desenvolvimento infantil 
nos planos:

Social:
Com a Casa do Gil, que foi a primeira casa de acolhimento em Portugal 
com serviços de enfermagem  24 horas por dia;

Clínico:
Com as  UMAD, as primeiras Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio 
a prestar apoio clínico ao domicílio evitando o prolongamento da 
estadia hospitalar e as UMAD CPI, as primeiras unidades de Cuidados 
Pediátricos Integrados a prestar cuidados paliativos a crianças com  
doenças crónicas no domicílio; 

Psicológico:
Com o projecto da Unidade de Desenvolvimento Infantil e o revelar de 
todo o potencial de cada criança.

Faça parte desta corrente. 
Juntos seremos um oceano.
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Missão
A Fundação do Gil promove a reintegração de crianças e 
jovens que se mantêm hospitalizados por razões sociais, 
através de um conjunto de acções clínicas, sociais e 
emocionais que aceleram o seu regresso à família e 
melhoram o seu bem-estar e qualidade de vida.

Visão 
Consciente da responsabilidade que assume como 
agente de mudança na vida de muitas crianças e famílias 
portuguesas, a Fundação do Gil pretende:

• Consolidar o seu papel de instituição de referência 
na prevenção e melhoria da saúde pediátrica em 
Portugal;

• Colaborar com o Estado no desenvolvimento de novos 
modelos de resposta a necessidades clínicas e sociais 
concretas quer para a criança, quer para a sua família;

• Fomentar a mobilização da sociedade civil e do 
tecido empresarial para assegurar a sustentabilidade 
da sua acção a longo prazo.

Valores 
A Fundação do Gil tem como valores estruturantes da 
sua missão a responsabilidade, o rigor, a transparência 
e a dedicação:

• Responsabilidade: responsabilidade pela condução 
de todos os projectos a que se propõe, e por todos 
os projectos de vida que lhe são confiados;

• Rigor: rigor na gestão das equipas e das acções 
que articula de forma a chegar ao seu objectivo 
primário: reintegrar as crianças e jovens que apoia 
nas suas famílias ou na sociedade; 

• Transparência: transparência na gestão das suas 
operações, optimização dos seus recursos e 
comunicação dos seus resultados;

• Dedicação: dedicação de toda uma equipa que 
trabalha diariamente para ultrapassar barreiras, 
coordenar esforços e criar estruturas que permitem 
apoiar, melhorar e até salvar as vidas de todos 
aqueles que beneficiam das acções da Fundação.

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES

A Fundação do Gil 
tem como valores 
estruturantes 
da sua missão 
a responsabilidade, 
o rigor, 
a transparência 
e a dedicação.
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3. MODELO DE GOVERNAÇÃO 
Em virtude da alteração estatutária produzida em 2015, devidamente deferida pela Presidência 
do Conselho de Ministros, o novo modelo de governação da Fundação do Gil pressupôs a saída 
dos seus fundadores - Parque EXPO 98 S.A. e Instituto da Segurança Social.

Desta forma, durante o ano de 2015, foi realizada uma primeira reunião ordinária do Conselho de 
Curadores, de onde resultou uma primeira nomeação dos seus membros, bem como a nomeação 
dos membros dos restantes órgãos sociais.

No modelo de governação da Fundação do Gil os órgãos sociais são constituídos por um Conselho 
de Curadores, um Conselho de Administração, uma Comissão Executiva e um Conselho Fiscal.

Nos termos dos Estatutos da Fundação, o Conselho de Curadores é constituído por um número 
ímpar de membros, com um máximo de quinze, e é composto pelas pessoas, singulares ou 
colectivas, nacionais ou estrangeiras, a quem os membros do Conselho de Curadores atribuam 
a qualidade de novo membro, em função do seu reconhecido mérito ou pelo seu relevante 
contributo para os fins da Fundação.

Os membros do Conselho de Curadores são designados pelos próprios membros, que fixarão 
igualmente o seu número. O Conselho de Curadores elege, de entre os membros que o compõem, 
um presidente e um vice-presidente, sendo o mandato dos membros do Conselho de Curadores 
de quatro anos, podendo ser renovável.

O Conselho de Administração, com um mandato de três anos, é composto por um número 
ímpar de membros, com um mínimo de três e um máximo de sete, conforme for deliberado pelo 
Conselho de Curadores, a quem compete praticar todos os actos necessários à prossecução dos 
fins da Fundação e a gestão do seu património.

O Conselho Fiscal, cujo mandato tem a duração de três anos, é composto por três membros, 
designados pelo Conselho de Curadores, que entre si elegerão um presidente, sendo que um dos 
membros do Conselho Fiscal será obrigatoriamente uma sociedade de revisores oficiais de contas.



8

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

Em 2018, os órgãos sociais tiveram a seguinte composição:

Presidente
Guilherme de Magalhães   

Vice-Presidente
John Antunes  

Ana Sousa Dias      Leonor Beleza          João Falcato Pereira                    Maria de Belém Roseira

Rolando Borges Martins       Rui Marques            Vera Pires Coelho
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Comissão Executiva

Vogais

Presidente Executiva
Patrícia Ramos Boura

Vogal
Carlos Liz          

Vogal
Óscar Gaspar

Presidente Executiva
Patrícia Ramos Boura

Vogais
Carlos Liz

Óscar Gaspar

Conselho Fiscal
Presidente 

João Vieira de Almeida

Vogais
Paulo da Costa Pinheiro 

KPMG e Associados  - S.R.O.C, Lda, representado por

Rui Filipe Dias Lopes
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4. CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA

O Código de Ética e de Conduta da Fundação do Gil integra 
um conjunto de princípios de natureza ética que regem a sua 
actividade, e de regras de conduta profissional a observar por 
todos os colaboradores da instituição.

Procurando-se consolidar a posição da Fundação em termos de 
excelência, responsabilidade e rigor, pretende o Código de Ética 
e de Conduta constituir uma referência, formal e institucional, 
na resposta aos requisitos de transparência, responsabilidade, 
credibilidade e confiança assumidos pela Fundação do Gil enquanto 
instituição de utilidade pública.
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5. AMBIENTE MACROECONÓMICO GLOBAL 
 
Visão Geral da Economia Mundial

5.1  Crescimento do PIB

Os indicadores macroeconómicos apontam para um crescimento da economia mundial na ordem 
dos 3,7%, consolidando a tendência verificada no ano anterior ao crescer 3,2%. Este aumento 
terá sido suportado quer pelas economias emergentes, que mantiveram crescimentos relevantes, 
quer sobretudo pelos EUA cujo crescimento deverá ter ficado próximo dos 3%. A Zona Euro deverá 
também ter apresentado uma taxa de crescimento positiva e próxima de 2% mas inferior a de 
2017. A inflação global nominal deverá ter subido para valores superiores a 3%, após ter ficado 
em 2017 abaixo dos 2,5%.

A economia americana, responsável por cerca de um quarto do PIB mundial, deverá ter acentuado 
o seu crescimento que continuou a ser suportado por aumentos do consumo (reflexo também 
de uma redução no desemprego), da despesa pública e das exportações. O investimento privado 
registou, também, um maior dinamismo ajudado por uma política fiscal mais favorável. A inflação 
continuou a registar valores controlados, mas superiores a 2017, e próximos de 2,5%. No ano 
passado a administração americana procurou denunciar/renegociar vários acordos comerciais 
com o objectivo claro de reduzir deficits comerciais. A imposição de tarifas aduaneiras na 
importação nos EUA de produtos vindos especialmente da China e União Europeia adensaram 
o clima de incerteza contribuindo para o arrefecimento das principais economias europeias no 
último semestre de 2018 o que leva a antever a possibilidade de um abrandamento do crescimento 

Fonte: Banco Mundial; FMI; OCDE

Quadro 1 - Taxa de crescimento do PIB (%)
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económico para 2019. Adicionalmente, o ano americano começa com alguma incerteza sobre a 
regularização dos pagamentos da administração pública norte-americana e consequente impacto 
negativo no PIB de 2019. 

Na zona Euro o crescimento nominal do PIB deverá ter atingido um valor próximo de 2%, inferior 
ao de 2017, que superou na altura as expectativas, reflectindo um menor superavit da balança 
comercial e uma menor produção industrial, muito embora o consumo interno tenha apresentado 
valores interessantes devido ao continuado aumento de salários e redução do desemprego, assim 
como a formação bruta de capital fixo se tenha mantido nos mesmos patamares.

O crescimento do PIB foi limitado: (i) por uma valorização do EUR face ao USD que atenuou 
a subida do preço médio do barril do petróleo controlando desta forma a inflação que se 
terá mantido abaixo da meta preconizada pelo BCE de 2%; (ii) pela manutenção de algumas 
fragilidades do sector bancário associadas as incertezas que se agudizaram sabre a integração 
europeia decorrentes do Brexit; (iii) pela manutenção do sobreendividamento de alguns países 
da zona Euro que se levantaram desta vez também sobre a Itália; (iv) pela dificuldade do excesso 
de liquidez existente no mercado não ter chegado a economia real. Neste enquadramento, o BCE 
deu por terminada a política de liquidez que incluía uma activa recompra de divida pública dos 
vários estados membros.

A taxa media de crescimento das economias BRIC (Brasil, Rússia, India e China) deverá ter 
continuado a aumentar apesar de algumas incertezas geopolíticas se terem mantido. O Brasil 
apresenta um crescimento positivo do PIB, devendo a India, Rússia e a China ter registado valores 
positivos, embora neste último caso inferior ao do ano transacto.

Fonte: Banco Mundial, Trandingeconomics.com, EUROSTAT; OCDE

Fonte: Banco Mundial, Trandingeconomics.com, EUROSTAT; OCDE
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O consumo médio mundial deverá ter continuado a crescer 
em 2018 com um padrão algo distinto do ano anterior. Os 
EUA mostraram sinais de um maior dinamismo ao contrário 
da Europa, muito embora este deva ter mantido uma variação 
positiva, fruto como se referiu da redução do desemprego e do 
aumento média das remunerações.

O ritmo de crescimento do investimento apesar de ter abrandado, 
manteve-se em níveis interessantes nos países ocidentais mais 
estáveis e com ambientes percepcionados como mais seguros, o 
que alguma forma sustentou o nível de consumo nestas regiões. 
A percepção de insegurança na Europa atenuou-se.

Texto de Banco Mundial

PORQUE O LUGAR DA CRIANÇA
NÃO É NO HOSPITAL
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6. ACTIVIDADE SOCIAL DO DESENVOLVIDA    

 

6.1. Casa do GIL

A revisão da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, consagrada na Lei n.º 142/2015, 
define que “o acolhimento residencial tem lugar em casa de acolhimento e obedece a modelos de 
intervenção socioeducativos adequados às crianças e jovens nela acolhidos.” 

Como tal, pretende-se que seja um recurso para prestação de cuidados quando, por alguma 
circunstância, não é possível que esses mesmos cuidados sejam assegurados pela família biológica. 
As razões para o acolhimento residencial são variadas e mutantes, consoante os tempos e as 
sociedades.

 Em Portugal, segundo o relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento de Crianças 
e Jovens (Relatório CASA 2017)1 , estiveram em acolhimento 7.553 crianças, verificando-se ainda 
a necessidade deste tipo de resposta, em detrimento do que a actualização da Lei de Proteção 
defende que é a promoção do Acolhimento Familiar.

1 INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. (2018), Casa 2017.Relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento 

das Crianças e Jovens. Instituto da Segurança Social. Lisboa.
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2006           2007          2008           2009           2010           2011          2012           

2.698

9.547          

1.829

9.533         

918

9.038     

658

8.905

553

8.583

485

8.453

419

8.138

374

8.071

341

8.129

303

8.297

261

7.914

2013          2014           2015          2016            

Instituições    Famílias de acolhimento        

Fonte: Instituto da Segurança, 2007.

Desta forma, urge a necessidade de criar uma diferenciação, no que diz respeitos aos modelos de 
organização das instituições, com diferentes recursos e até diferentes abordagens por parte da 
Equipa Técnica e Educativa.

A Casa do Gil, consciente desta necessidade, ao longo dos anos tem vindo a assumir-se como uma 
resposta que pretende promover a protecção e o desenvolvimento psicoafectivo das crianças e 
jovens, não se instituindo como uma figura parental, mas criando uma relação de exclusividade, 
compromisso e disponibilidade, na qual sejam prestados os cuidados de forma afectuosa e 
securizante (Vilariça e Prata, 2017).3

Este modelo pretende responder “ (…) a problemáticas específicas e necessidades de intervenção 
educativa e terapêutica evidenciada pelas crianças e jovens a acolher.“ (Lei nº 142/2015, de            
08 de Setembro).

2 NSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. (2017), Casa 2016.Relatório de Caracterização Anual da Situação de Acolhimento das Crianças e Jovens. Instituto da 

Segurança Social. Lisboa.

3 '4 XAREPE, F., FREITAS E COSTA, I., OLIVEIRA MORGADO, M. (coord) (2017), O Risco e o Perigo na Criança e na Família – Impacto da Institucionalização em Crianças 

e Jovens. Pactor. Lisboa.

O gráfico nº 12, que compara o número de crianças em acolhimento residencial e familiar, no ano de 
2016, evidencia isso mesmo.
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Seguindo as linhas orientadoras das Recomendações do National Institute for Health Care Excellence, 
criado para promover a melhoria da qualidade de vida (saúde física, mental e bem-estar social, 
educacional e emocional) das crianças e jovens que são cuidados ao abrigo da protecção de menores, 
as boas práticas de intervenção devem ser orientadas por um conjunto de princípios e valores que 
inclua:

• Colocar os interesses das crianças, jovens e suas famílias no centro e planeamento e 
implementação dos serviços;

• Criar uma rede de profissionais em trabalho articulado que permita dar resposta à diversidade 
de características e necessidades específicas;

• Desenvolver serviços de prestação de cuidados de elevada qualidade, com atenção às 
questões da saúde física, mental e bem-estar;

• Promover as relações privilegiadas entre as crianças e os seus cuidadores que permitam uma 
vinculação securizante e fomentem sentimentos de pertença;

• Ajudar as crianças a desenvolver um sentimento forte de identidade pessoal e manter os seus 
valores culturais;

• Incentivar as crianças a participarem em actividades comunitárias e lúdicas com os seus pares 
e nas escolas, para fomentar a resiliência e construir um sentimento de pertença. 

Neste sentido, a Casa do Gil procura proporcionar às crianças e jovens, entre os 0 e os 12 anos de 
idade, a satisfação de todas as suas necessidades, em condições de vida tão aproximadas, quanto 
possível, às da estrutura familiar e a satisfação das necessidades específicas, decorrentes do 
acolhimento residencial, através do acompanhamento e vigilância a nível clínico, social, educativo 
e psicológico. 

Caracterização das Crianças acolhidas na Casa do Gil
No ano 2018, estiveram em acolhimento, um total de 21 crianças, traduzindo-se em 6 admissões, 
7 saídas e em 14 acolhimentos permanentes. Das 7 crianças que viram concretizados os seus 
projectos de vida, todas foram integradas em contexto familiar, 5 reintegraram a sua família 
biológica e 2 integraram uma nova família.

Relativamente aos motivos do acolhimento das 21 crianças, como é possível observar no gráfico 
seguinte, o factor predominante é a negligência face aos cuidados e acompanhamento da criança. 
Esta tendência reflecte-se também no Relatório CASA 2017, do Instituto da Segurança Social, I. P., 
em que 71% das crianças e jovens que estão em acolhimento se deve a este motivo.



18

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

O tempo médio para a reunificação familiar das crianças, é, actualmente, de 15 meses, com 
tendência a aumentar. Esta situação explica-se devido à ausência de competências pessoais e 
parentais, à falta de suporte familiar, à situação laboral instável e precária, bem como à escassez 
de apoios/recursos na comunidade envolvente. 

Conforme definia a Lei nº 147/99 o acolhimento de “curta duração” ou “prolongado”, deixa de 
fazer sentido, uma vez que o tempo de acolhimento deverá respeitar as necessidades da criança 
e da sua família.

De acordo com o Relatório Casa 2017, a duração média de acolhimento das crianças fixa-se nos 
3,6 anos, não querendo a Casa do Gil sucumbir a esta tendência, movendo esforços na motivação 
e no envolvimento das famílias na vida da criança, bem como na procura de alternativas e novas 
estratégias na monitorização dos projectos de vida.

Gráfico nº 2  Motivos para o acolhimento

Gráfico nº 3  Duração média de acolhimento em Portugal em 2017

Fonte: Relatório Casa de 2017, Instituto da Segurança Social, I. P.
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Nesta lógica protectora, a durabilidade da institucionalização chama a atenção para novas 
problemáticas, contribuindo para o ajuste das equipas, cada vez mais atentas às características 
individuais da criança e às suas necessidades.

A saúde mental tem-se, portanto, transformado num dos focos principais da intervenção da 
Casa do Gil, acolhendo, num rácio maior, aqueles que antes se consideravam os “socialmente 
inadaptados”, “indisciplinados” e que a nossa legislação durante muito tempo cedeu à tentação 
de equiparar aos “delinquentes”. 

Segundo a literatura, “crianças com história de negligência e privação precoce têm um risco 
significativamente aumentado para diversas perturbações emocionais e comportamentais. 
São conhecidos os riscos acrescidos para diversos atrasos de desenvolvimento e patologias, 
nomeadamente doenças mentais em crianças criadas em instituições […] nesta situação 
apresentam com frequência défice de atenção, hiperactividade, dificuldade na regulação das 
emoções, níveis elevados de ansiedade, perturbações do padrão de vinculação e um padrão de 
relação interpares indiscriminado.” 5  

A possibilidade de integração destas crianças e jovens em respostas inovadoras é essencial 
procurando reparar problemas graves de comportamento ou comportamentos desviantes à luz 
da sociedade.

A faixa etária predominante na Casa do Gil continua a ser dos 0 aos 3 anos, sendo a diferença 
pouco significativa, em comparação com as restantes faixas etárias. Por outro lado, a tendência, 
no ano 2018, foi o acolhimento de crianças em idade escolar, com mais de 6 anos.

A inevitabilidade de problemas associados, nesta faixa etária, é premente, destacando-se 
problemas do foro das dificuldades de aprendizagem, doença mental, perturbações da vinculação, 
de oposição e de desafio. 

5 DELGADO, P., GERSÃO, E. (2018).  O acolhimento de crianças e jovens no novo quadro legal. Novos discursos, novas práticas? - Análise Social. LIII (1º), (nº226), 

pp.112-134
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Gráfico nº 4  Faixa etária das crianças acolhidas 

Assim, as actividades devem ser direccionadas e adaptadas às especificidades de cada um, 
promovendo experiências de estabilidade educacional, que encoraje e eleve as expectativas, 
ajudando a atingir o potencial individual.

Acompanhamento Clínico 
No ano 2018, a Casa do Gil reforçou parcerias e continuou a beneficiar do apoio de outras tantas 
que se têm associado à sua causa, exemplos disso são: Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso 
bem como do Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças, que permitiu o acompanhamento 
de 11 crianças, na área da Saúde Infantil, da Pediatria do Desenvolvimento e Psicologia. 

Na clínica Hugo Madeira de Estética e Implantologia Avançada, foram ainda seguidas 12 crianças, 
na área da saúde oral. 



21

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

4

6

4

1

1

1

1

5

6

2

21

12

1

0                         5                       10                       15                       20                       25

Hospital Dona Estefânia

Hospital de Santa Maria

Hospital Beatriz Ângelo

Hospital Prof.Dr.Fernando da Fonseca

Hospital de Vila Franca de Xira

Maternidade Alfredo da Costa

Hospital de Cascais

Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso

Centro de Desenvolvimento Infantil Diferenças

Clinica do Parque

Centro de Saúde de Alvalade

Clinica Hugo Madeira - Estética e…

Clinica de Estética Luísa Magalhães Ramos

Gráfico nº 5  Hospitais e Clínicas de referência  

Paralelamente a estas instituições de saúde foram asseguradas as consultas programadas pelo 
Serviço Nacional de Saúde, nas mais diferentes especialidades, como espelham os gráficos abaixo.
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Gráfico nº 6  Consultas de Especialidade  

De acordo com as orientações do Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil devem ser 
efectuadas intervenções que visam a concretização de um conjunto vasto de objetivos, tendo em 
vista a obtenção contínua de ganhos em saúde, nesta população. Assim, a Casa do Gil propôs-se a:

1. Avaliar o crescimento e desenvolvimento e registar os dados obtidos, nos suportes próprios, 
nomeadamente no Boletim de Saúde Infantil;

2. Promover hábitos de vida saudáveis, nomeadamente no que diz respeito à alimentação, à 
prática de exercício físico, o brincar e outras actividades de lazer em espaços ao ar livre;

3. Promover o cumprimento do Programa Nacional de Vacinação;
4. Diligenciar consultas de saúde oral desde uma idade precoce;
5. Remediar perturbações emocionais e do comportamento;
6. Detectar precocemente e encaminhar situações que possam comprometer a vida ou afectar 

a qualidade de vida da criança ou jovem;
7. Prevenir, identificar e saber como abordar as doenças comuns nas várias idades;
8. Sinalizar e proporcionar apoio continuado às crianças com doença crónica/deficiência e 

às suas famílias, bem como promover a eficaz articulação com os vários intervenientes na 
prestação de cuidados a estas crianças.

9. Promover o desenvolvimento pessoal e social e a autodeterminação das crianças e dos jovens, 
com progressiva responsabilização pelas escolhas relativas à saúde, prevenindo situações 
disruptivas ou de risco acrescido e promovendo a equidade de género.
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“ Atendendo às características específicas da sociedade actual, a prevalência das perturbações 
emocionais e do comportamento na infância e adolescência tem vindo a adquirir uma dimensão 
importante. Estima-se que, actualmente, 10 a 20% das crianças tenham um ou mais problemas de 
saúde mental (MS, 2001).” 6 

Neste sentido, a articulação entre as equipas de Saúde Mental da Infância e Adolescência e a Casa 
do Gil torna-se imprescindível para um trabalho integrado mais coeso e eficiente. Se, por um lado, 
as equipas especializadas têm a competência na área da Saúde Mental Infanto-Juvenil, por outro, 
as Casas de Acolhimento são as principais cuidadoras, tendo conhecimento das famílias e da sua 
trajectória de vida bem como do comportamento e necessidades da criança ou jovem.  

O gráfico abaixo espelha as terapias frequentadas, ao longo do ano de 2018.

6 DIRECÇÃO-GERAL DA SAÚDE (2013). Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil. Acedido em 06/02/2019, em: https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/

programa-tipo-de-atuacao-em-saude-infantil-e-juvenil.aspx

Gráfico nº 7  Número de crianças acompanhadas por terapia 

Acompanhamento Pedagógico 
Frequência Escolar

Um dos pilares fundamentais do desenvolvimento de uma comunidade é o seu grau de educação 
e formação. Não é possível pensar em desenvolver uma sociedade harmoniosa, criar riqueza e 
privilegiar o bem-estar de todos, sem que os elementos que a compõem possuam os instrumentos 
básicos para o exercício de uma cidadania plena e consciente. Deve apostar-se no desenvolvimento 
dos indivíduos do ponto de vista académico, social, técnico e humano, ou seja, proporcionar 
a aquisição e desenvolvimento de competências para o exercício da cidadania, no quadro da 
sociedade do conhecimento. Compete ao sistema educativo fornecer estes instrumentos.



24

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

Se é verdade que a educação é um processo de crescimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento 
pessoal, que potencializa o aproveitamento das capacidades de cada indivíduo, também é 
verdade que a educação conjunta de uma comunidade eleva exponencialmente a possibilidade 
de aproveitamento desses meios.

A educação não pode ser considerada como um acto isolado desenvolvido em cada indivíduo e 
que só sobre ele tem efeito. Pelo contrário, a educação é um acto social em que se confundem os 
beneficiários, os actores e os “espectadores”. Assim, como não pode haver um desenvolvimento 
completo da comunidade sem que todos os seus membros possuam as condições para um 
desempenho correcto do seu papel social, também não é possível ter condições de obter uma 
boa educação e formação sem a intervenção da comunidade envolvente.

De acordo com o Projecto Educativo em vigor, a criança acolhida na Casa do Gil deverá desenvolver 
uma rotina diária o mais próxima possível da realidade familiar, permitindo-lhe o acesso livre 
a actividades diversas e direitos que lhe assistem, contemplados na Declaração Universal dos 
Direitos da Criança.

Assim, pretende-se a sua inclusão em equipamentos escolares que não só a escolarizem, como 
respeitem a sua individualidade e constrangimentos. 

Logo após o acolhimento, são munidos esforços para uma rápida integração escolar, 
preferencialmente, em equipamentos pertencentes à freguesia de Alvalade, Creches ou Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), no caso da Primeira Infância e Agrupamentos de 
Escolas, da rede pública, nos casos do ensino Pré-escolar, 1º e 2ºs ciclos.

Ao longo do ano de 2018, 2 crianças a frequentaram a Creche, contando com as parcerias 
estabelecidas com a Creche Humanus e A Patatina.

No que diz respeito ao ensino Pré-Escolar, 3 crianças frequentaram o jardim de Infância, 1 no 
Centro Paroquial de S. João de Brito, 1 no Externato O Poeta e 1 no JI de Santo António. 

Frequentaram o 1º Ciclo, 7 crianças e 3, o 2º ciclo. 

É de referir que as 7 crianças que frequentaram o 1º ciclo, centraram os seus estudos no 1º, 2º e 
4ºs anos, nas escolas básicas do 1º ciclo de Santo António e de S. João de Brito.

No 2º ciclo, 2 crianças frequentaram o 5º ano, nas escolas 2,3 da Pontinha e Gago Coutinho e           
1 criança o 6º ano, na EB 2,3 Eugénio dos Santos. 
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O gráfico abaixo apresentado refere-se às crianças acolhidas em 2018, observando-se uma maior incidência 
da frequência do 1º Ciclo.

Gráfico nº 8  Frequência Escolar

Dada a complexidade dos diferentes casos acolhidos na Casa do Gil, em 2018, na sua maioria, 
foram detectadas dificuldades a nível das aprendizagens escolares, seja por um percurso de 
vida marcado por experiências traumáticas (abandonos, perdas, maus-tratos, abusos), carências 
múltiplas, exposição a factores de risco, vinculação insegura, baixa auto-estima, falta de 
competências sociais, comportamentos de risco, má integração escolar ou por doença mental. 

Desta forma, torna-se, por vezes, difícil a distinção entre doenças orgânicas e funcionais, sendo 
necessário coexistir com estas duas realidades em simultâneo, numa visão mais holística, segundo 
o Dr. Nuno Lobo Antunes, “… o cérebro é um saco de químicos, que reage à informação que lhe 
chega do exterior. Podendo essa informação provir de um comprimido, de um castigo, de uma 
palavra ou de um sorriso” (Antunes, 2009)7 , consoante o caso particular e o contexto.

As patologias ou perturbações do desenvolvimento mais comuns com as quais foi necessário lidar 
de perto, ao longo deste ano, foram várias, dando especial enfoque ao Défice Cognitivo, Autismo, 
Perturbação de Oposição e Desafio, Perturbações do Sono, Perturbação de Hiperactividade e 
Défice de Atenção e Perturbação da Vinculação.  

Tendo em consideração tudo isto, desde cedo que se accionam estratégias à protecção da criança 
em contexto escolar, a partir de várias medidas, nomeadamente, fazendo um levantamento de 
necessidades, a partir de um diagnóstico prévio, sinalizando-a para o regime de Educação Especial, 
contemplado no Decreto-Lei 54/2018, sempre que se justifique.

7 ANTUNES, N. (2009), Mal-entendidos. Verso da Kapa. Lisboa
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Actividades Pedagógicas 
Perante uma situação de acolhimento é comum as crianças manifestarem um sentimento de 
culpa envolvido por um sentimento de temor face à separação da família.

“ Os primeiros períodos de acolhimento são vividos pelas crianças como uma fase de enorme 
turbulência emocional, podendo mesmo experienciar curtos períodos de emoções diversas, 
nomeadamente, tristeza, alegria ou mesmo zanga. Assim, as crianças ficam com certeza expostas a 
elevados níveis de stresse, por esta razão necessitam de mais cuidados a nível do apoio emocional. 
Neste contexto, verifica-se que o desenvolvimento destas a curto e longo prazo depende, quer da 
qualidade do meio de que são retiradas, quer daquele onde são colocadas” (Sousa, 2014). 

Por tudo isto, as actividades e saídas pedagógicas, são planificadas meticulosamente, pela 
Equipa Educativa da Casa do Gil, garantindo um desenvolvimento mais sustentado e adequado, 
promovendo momentos de lazer e conhecimento do mundo. As actividades são entendidas como 
um momento ímpar de conhecimento aprofundado, estabelecendo uma relação privilegiada 
entre a criança acolhida e o educador.

As crianças experimentam novas situações, desenvolvem sensibilidades, promovem diálogos 
enriquecedores bem como trabalham a autonomia pessoal, a partir de um ambiente agradável e 
neutro. Desenvolvem a capacidade de autocrítica, de abertura à mudança, de compreensão pela 
pluralidade de opiniões.

Desta forma, foram privilegiadas, as actividades realizadas no exterior, permitindo o contacto 
directo com comunidade, possibilitando que a criança se envolva e interaja em situações reais, 
além de lhe devolver alguma “liberdade”, ao invés de uma situação de opressão, de que é alvo a 
institucionalização. 

Exemplo de saídas pedagógicas, realizadas ao longo do ano de 2018:

Local Nº de saídas
Mercado de Alvalade 7

Parque Campo Grande 8

O Alfacinha – Mercado 1

Mata de Alvalade 14

Cinema 4

Biblioteca 4

Vista aos Bombeiros 2

Horta de Alvalade 9

Parque Alvalade 4

Actividades Realizadas no nosso bairro (Alvalade)  
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Piscina 3

Praia 5

Lego Fun Factory 14

Rodinhas Park 2

Kidzânia 4

Hellopark 1

Circo 2

Jardim da Luz 1

Quinta Pedagógica 5

Parque Alameda 1

Parque Olivais 6

Inatel 2

Parque das Conchas 11

Parque Spacio 6

ATL Oceanário 6

ATL Jardim Zoológico 2

ATL science4you 1

ATL Dance Spot 1

Actividade Física e Diversão  

Parques infantis  

ATL

Workshop Spacio 6

Arvore de Bebés 3

Atelier Bebés 2

Playgroup 3

Quinta Pedagógica 2

Lx Kids 1

Workshops e Atelier  



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

28

Parada das Mascotes 1

Festa Natal EDP 5

Festa Natal Fujitsu 3

Ilha do Natal 1

Wonderland 1

Parque Encantado 1

LisBoat 1

Hippotrip 1

Electric Cars 1

Festas e Eventos 

Passeios pela cidade de Lisboa 

Visita à Cidade de Évora 1

Baixa de Lisboa 2

Museu 4

Teatro 15

Oceanário  4

Musical 1

Quinta Pedagógica 6

Jardim Botânico de Lisboa 1

Arte, Conhecimento e Cultura
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Intervenção Social
A Lei de Promoção e Protecção de Crianças e Jovens em Perigo tem dois princípios que melhor 
caracterizam a intervenção social na Casa do Gil, a “Responsabilidade Parental – a intervenção 
deve ser efectuada de modo a que os pais assumam os seus deveres para com a criança e jovem 
e a Prevalência da família - na promoção dos direitos e na protecção da criança e do jovem deve 
ser dada prevalência às medidas que os integrem em família, quer na sua família biológica, quer 
promovendo a sua adopção ou outra forma de integração familiar estável.” Como tal, os principais 
objectivos da intervenção social nesta área são promover o envolvimento e a capacitação das 
famílias, com vista à integração familiar segura da criança.

O Assistente Social desenvolve uma “intervenção individual, uma intervenção colectiva e uma 
intervenção comunitária fundada nos princípios da interdisciplinaridade, da intervenção em rede 
e da promoção da cidadania social activa junto da criança e da família.” (Ferreira, 2011).8

Esta intervenção caracteriza-se assim pelo acompanhamento da criança e da sua família na con-
cretização do projecto de vida delineado, através do trabalho multidisciplinar, seja dentro da insti-
tuição, seja com as diferentes entidades da comunidade, de forma a dar resposta às necessidades 
e dificuldades identificadas. 
Neste contexto, “o objectivo essencial a atingir com a retirada da criança da sua família e a 
colocação em acolhimento é garantir que esta desenvolve laços de vinculação segura com os seus 
acolhedores, sem a qual o seu desenvolvimento está ameaçado, ou mesmo comprometido, até 
os seus progenitores recuperarem cabalmente as suas competências parentais, meta que deve 
ser alcançada num prazo razoável de tempo. Como nota Palacios (2015), a alternativa não pode 
ser nunca a ausência de vínculos, mas sim desenvolvê-los o mais cedo e intensamente possível.   
E onde isso ocorre é numa família.” 9  

Segundo Ferreira (2011)10, no âmbito da intervenção na família, para a valorização das   
competências parentais e pessoais, o profissional deve seguir as seguintes orientações: alterar 
a situação de passivo a activo, ou seja, envolver os familiares em actividades que visem a saída 
da crise em que se encontram; incentivar a família a reflectir acerca dos aspectos positivos e 
negativos da situação em que se encontram; a co-responsabilização de cada membro da família no 
encontrar de soluções ou respostas para a crise, que permita a mudança; a relação do profissional 
com a família, deve permitir nesta um sentimento de confiança e segurança de si mesma.  

Para cumprir estas linhas de intervenção, no início do acolhimento da criança, a equipa técnica 
realiza o diagnóstico social da situação, através de atendimentos aos familiares de referência e 
contactos/reuniões com a entidade responsável pelo processo, com vista à elaboração do plano 
socioeducativo individual da criança, que contempla a área social, clínica e educativa, onde são 
definidas as acções a realizar pelas partes envolvidas. Para o cumprimento deste plano é essencial 
a participação activa das famílias e sempre que haja condições para tal, os familiares de referência 
devem ser envolvidos na vida da criança, através de convívios regulares, na participação em 
algumas rotinas diárias, bem como no acompanhamento a consultas médicas e reuniões escolares. 

8 FERREIRA, J. (2011). Serviço Social e Modelos de Bem-estar para a Infância. Quid Juris. Lisboa
9 XAREPE, F., FREITAS E COSTA, I., OLIVEIRA MORGADO, M. (coord) (2017), O Risco e o Perigo na Criança e na Família – Impacto da Institucionalização em Crianças e 

Jovens. Pactor. Lisboa.  
10 FERREIRA, J. (2011). Serviço Social e Modelos de Bem-estar para a Infância. Quid Juris.Lisboa
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A intervenção é avaliada periodicamente e sempre que necessário reajustada, tendo em conta as 
necessidades da criança e da sua família. 

Quando se perspectiva a reunificação familiar a curto prazo, são promovidos de forma gradual, os 
convívios da criança com os familiares de referência no seu contexto familiar e habitacional, nos 
termos a definir pela instituição e com o acompanhamento das entidades competentes. Para 
tal, para complementar a intervenção da Casa do Gil, é essencial o apoio de um CAFAP (Centro 
de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental), que permite de forma especializada e próxima 
promover as competências parentais, pessoais e sociais das famílias, com vista à concretização 
segura do projecto de vida. Este processo é iniciado durante o acolhimento da criança, assegurando 
a sua continuidade após a saída. Assim, a intervenção social da Casa do Gil no ano 2018 incidiu 
maioritariamente no acompanhamento e apoio às famílias no contexto de acolhimento da criança, 
bem como encaminhamento e articulação directa com as entidades de apoio à família.

Considerações Finais
Numa realidade social complexa e considerando o impacto da institucionalização na vida das crianças 
e jovens, por via do abandono efectivo, da ausência de modelos parentais adequados, fragilidade 
psicossocial, delinquência, maus-tratos e abuso, a Casa do Gil continuará a apostar num modelo de 
intervenção securizante, respeitando a individualidade e características de cada um. 

Esta prática pretende não só contribuir para uma auto-estima positiva, uma personalidade 
adaptável, uma boa capacidade de expressão e comunicação da criança, mas também para 
a promoção da resiliência, nas relações interpessoais, permitindo-lhes lidar com situações 
inesperadas de forma: mais positiva, mais proactiva, mais corajosa e mais flexível.

Só assim, através desta visão atenta, interessada e disponível se pode compreender melhor 
o funcionamento e sofrimento individual, procurando entender o que está por detrás da 
agressividade, do isolamento, da provocação, do risco.

Este olhar é essencial não só para um cuidado, no momento actual, mas também a longo prazo, 
sendo este contributo importante, para a formação dos homens e mulheres de amanhã.
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2. UMAD 
O ano de 2018 foi marcado pelo desenvolvimento de novas valências do projecto UMAD, iniciadas 
em Dezembro de 2017, com o arranque das equipas em Cuidados Pediátricos Integrados, do 
Hospital de São João e do Centro Materno Infantil do Norte (CMIN).

Uma das principais concretizações foi o crescente número de crianças e famílias visitadas no 
âmbito dos cuidados paliativos. Em todos os Hospitais parceiros houve um aumento de casos 
referenciados para equipas de cuidados paliativos. Este facto levou a que se aumentasse 
a consciência de que os cuidados prestados às crianças e famílias UMAD são muito mais que 
unicamente cuidados clínicos. No âmbito dos Cuidados Paliativos a criança e a sua família devem 
ser abordados numa perspectiva Holística, que tem em conta a totalidade do ser humano, nas 
suas várias dimensões. 

Através da inovação nas respostas e nas abordagens adoptadas, a Fundação do Gil e as equipas 
hospitalares de cuidados paliativos pediátricos, com a UMAD CPI, têm conseguido melhorar 
a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias que enfrentam problemas associados às 
doenças ameaçadoras de vida, adaptando os cuidados de suporte técnico domiciliário à realidade 
de cada família, diminuindo as deslocações ao hospital, através de acompanhamento e aplicação 
de terapêuticas no domicílio, e de um apoio psicossocial, emocional e espiritual.
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Dados Qualitativos
O sucesso do projecto UMAD na perspectiva dos hospitais é grande. Maior ainda é o impacto que 
tem na vida de centenas de crianças doentes crónicas e suas famílias, que recebem regularmente 
o apoio clínico e social necessário à melhoria da sua qualidade de vida. 

A UMAD tem como principal missão melhorar a qualidade de vida do doente pediátrico e das suas 
respectivas famílias, minimizando os efeitos da incapacidade e maximizando a capacidade de reinserção 
na família e na comunidade, diminuindo o tempo de internamento e os reinternamentos hospitalares.11

Hospital de Santa Maria
O projecto UMAD ganhou o prémio HOPE - European Hospital and Healthcare Federation – 
Better Health, em Portugal, como sendo um Modelo de Boas Práticas no apoio ao domicílio 
a crianças com doença crónica num desafio partilhado entre o Hospital e Cuidados de 
Saúde Primário. 12

Hospital D. Estefânia
A garantia de uma boa articulação entre Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares é 
um pilar fundamental para a continuidade de cuidados devendo ser utilizados todos os 
recursos na comunidade. Assim, é nosso objectivo continuar a investir no processo de 
comunicação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados para que a continuidade 
de cuidados no domicílio se processe de modo eficiente e fácil, garantindo desta forma 
a “transição tranquila e eficaz dos cuidados de saúde prestados” – Comissão Nacional de 
Saúde da Mulher e Criança (CNMC,1994).

Relatório Anual UMAD 2018

Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca
Em 2018, a equipa da UMAD continuou a deparar-se com inúmeras situações de insuficiência 
socioeconómica (…).Neste sentido, a articulação e referenciação destas famílias para o 
serviço social do HFF é essencial, no entanto, os recursos disponíveis são limitados e não 
conseguem dar resposta às necessidades de todas as famílias. Por este motivo, a parceria 
do HFF com a Fundação do Gil e com o núcleo de voluntariado do HFF é de extrema 
importância, ao permitir satisfazer as necessidades socioeconómicas mais prementes 
destas famílias e ao ser possível disponibilizar bens essenciais (como alimentos, vestuário 
e mobiliário) que minoram as desigualdades sociais e promovem a dignidade. A UMAD-
HFF continua a crescer ao longo dos anos, evidenciando-se, não só na sua produtividade, 
como também no acompanhamento de crianças e famílias com necessidades de cuidados 
cada vez mais complexas, nomeadamente, nas situações de crianças com doença crónica 
complexa e/ou em fim de vida.

Relatório Anual UMAD 2018

11 Cabrita, I.; Lopes, M.; Teixeira da Silva, P.; Santos, R. & Trigueiro, S. A Intervenção Social com crianças e famílias por acontecimento adverso em saúde, in Serviço 

Social com famílias (2015). 
12 HOPE Publication – Better health (October 2011). Disponível em: http://www.hope-agora.eu/wp-content/uploads/87_HOPE_Publication-Better_health_Octo-

ber_2011.pdf
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Hospital de São João
A UMAD SJ tem, pois, desenvolvido uma ampla actividade transversal a todas as áreas da 
Pediatria, que inclui actividade no âmbito dos Cuidados Paliativos Pediátricos, com o intuito 
de fazer chegar às famílias a benéfica possibilidade de Cuidar em Casa e de falecer em casa, 
se for essa a vontade expressa pelos doentes e/ou seus cuidadores. Estudos efectuados 
em Portugal indicam que quase 80% das mortes pediátricas com DCC ocorrem no hospital, 
provavelmente por falta de apoios no domicílio e na comunidade. Este é, pois, um recurso 
que deve ser rentabilizado nesse âmbito.

Relatório Anual 

Atenta às directrizes propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a Fundação do Gil 
alargou o âmbito de intervenção da UMAD aos Cuidados Paliativos Pediátricos. 

Em 1998, a OMS apresentou uma definição específica para cuidados paliativos na pediatria 
como sendo um cuidado activo e total prestado à criança, no contexto do seu corpo, mente e 
espírito, bem como o suporte oferecido a toda a sua família. Segundo a OMS, o cuidado paliativo 
deve ser iniciado quando a doença crónica é diagnosticada, devendo caminhar lado a lado com 
o tratamento curativo. A avaliação e o alívio do sofrimento são prioridades nessa abordagem 
e devem ultrapassar o campo biológico, alcançando as esferas psíquica e social. Para que seja 
realmente possível, a OMS afirma a necessidade da formação de equipas multidisciplinares que 
inclua, nesse processo, toda a família e o meio em que a criança está inserida. Estes cuidados 
podem ser prestados em centros de cuidados de saúde primários, terciária e até mesmo no 
domicílio da criança. 13 

Estima-se que vivam em Portugal pelo menos 6.000 crianças com necessidades paliativas; destas, 
cerca de 200 crianças morrem anualmente, quase todas no hospital (em 2011 apenas 1 em cada 
9 morreu em casa). Os seus cuidados têm-se caracterizado por um foco excessivo na intervenção 
médica, centralização em hospitais terciários, fragmentação e ausência de coordenação, escassez 
de apoio domiciliário e psicossocial.14 

Com base nas recomendações e experiências internacionais e na realidade nacional, o modelo 
de governação de Cuidados Paliativos Pediátricos mais indicado para Portugal baseia-se em 
quatro pilares: 1) formação de todos os profissionais envolvidos nos cuidados de crianças com 
necessidades paliativas, 2) promoção da prestação de cuidados domiciliários, 3) reorganização das 
instalações pediátricas existentes e 4) articulação eficaz entre todos os prestadores de cuidados 
de saúde (hospitalares e primários: Pediatria, Cuidados Paliativos e Medicina Geral e Familiar), 
rentabilizando os recursos humanos.14

13 World Health Organization. Cancer pain relief and palliative care in children. [Internet]. Geneva: WHO; 1998 (acesso 18 jul. 2013). Disponível: http://whqlibdoc.

who.int/publications/9241545127.pdf
14 Relatório do Grupo de Trabalho do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde (despachos 8286-A/2014 e 8956/2014), de Dezembro 2014.
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A UMAD tem acompanhado esta evolução na prestação de cuidados pediátricos ao domicílio, 
alargando o seu âmbito de intervenção clínico e social, bem como na integração de equipas 
multidisciplinares com formação especializada.

Em Dezembro de 2017, na cidade do Porto, foi apresentado à sociedade civil e empresarial o novo 
projecto UMAD CPI (Cuidados Pediátricos Integrados) que passou a intervir também em Cuidados 
Paliativos Pediátricos (CPP). Este alargamento da intervenção através de uma equipa multidisciplinar 
abrange a actual parceria com o Hospital de São João no Porto e, também, uma nova parceria com o 
Centro Materno Infantil do Norte (C.M.I.N).

Segundo o Mapa de níveis estimados de provisão de cuidados paliativos infantis do mundo da 
international children’s palliative care network (icpcn), actualizado em Novembro de 2018, Portugal 
encontra-se actualmente no Nível 2 (Evidência de prestação de cuidados paliativos para crianças 
com formação disponível e planos focados para o desenvolvimento de serviços e integração em 
serviços de saúde), o que significa uma evolução na prestação de cuidados paliativos pediátricos 
a nível nacional uma vez que Portugal se encontrava no nível 4 (Evidência de actividades de 
capacitação para o fornecimento de cuidados paliativos para crianças. Alguma disposição 
localizada pode estar disponível). 15 

15 Icpcn – international children’s palliative care network: http://www.icpcn.org/1949-2/
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Aproveito para mostrar a minha gratidão pela existência deste projecto. 
Sem dúvida é um projecto extraordinariamente útil para as nossas crianças 
e suas famílias, principalmente na transição para o domicilio e para os 
cuidados de saúde primários.  Como suporte e complementaridade dos 
cuidados primários, nas agudizações das crianças com doença crónica, 
evitando o internamento, ou reduzindo ao número de dias no internamento.

Para mim, pessoalmente, tem sido um desafio muito motivador e gratificante. 
Poder estar lá, onde eles são felizes proporcionando cuidados diferenciados 
no domicílio, sem perder o conforto e a autonomia.

Não tenho dúvidas que este projecto vai crescer muito e que rapidamente 
vamos rentabilizar todo o apoio disponível. Da minha parte contem comigo 
e mais uma vez estou muito grata por estar neste projecto. Bem Hajam.

Enf. Ana França (CMIN)

Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) 
Testemunho de uma Enfermeira ao fim de 6 meses de projecto
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As actividades da UMAD CMIN constituem uma mais-valia inquestionável no apoio à criança e 
família com doença crónica complexa, (…). A evicção ou redução de tempo de internamento 
beneficia a criança e a família em termos médicos e pessoais e traduz-se por redução dos custos 
com a saúde. As visitas escolares têm-se revelado uma fonte inestimável de aprendizagem e 
diálogo entre os diversos cuidadores da criança. Permitem também à Equipa hospitalar uma 
melhor compreensão das dificuldades encontradas pelos profissionais nos locais de ensino e 
estabelecem uma ponte de comunicação que apenas pode beneficiar o cuidado às crianças.

Relatório Anual UMAD 2018

Dados Quantitativos
Durante o ano de 2018 a UMAD apoiou 607 crianças nos cinco hospitais parceiros. Mais 235 
crianças do que no ano de 2017.

No Hospital de Santa Maria (HSM) apoiou 81 crianças, no Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca 
(HFF) 159 crianças, no Hospital Dona Estefânia (HDE) 78 crianças, no Hospital São João (HSJ) 92 
crianças, no Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) 197 crianças.

Número de crianças/famílias apoiadas pela UMAD 
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O número de visitas realizadas em 2018 foi de 2.136 nos 5 hospitais parceiros, mais 332 visitas do 
que no ano de 2017. Em 2018 foram realizadas 482 visitas de Fisioterapia das quais 64.7% foram 
realizadas pela fisioterapeuta da Fundação do Gil.

Número de Visitas UMAD

Intervenção da Fisioterapia
Durante o ano de 2018 foram realizadas 482 sessões de Fisioterapia a crianças com doença 
crónica complexa no domicílio pela Unidade Móvel de Apoio ao Domicilio (UMAD). Destas 482 
visitas, 64,7% foram realizadas pela fisioterapeuta da Fundação do Gil, que presta assistência a 
crianças referenciadas pelo Hospital de Sta. Maria. A restante percentagem de visitas pertence ao 
Hospital D. Estefânia.

•    Total visitas da Fisioterapia pelo Projecto UMAD - Janeiro a Dezembro de 2018: 

Fundação do Gil Hospital D. Estefânia

12 170
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A UMAD – Fisioterapia segue crianças de vários serviços da Pediatria do Hospital de Sta. Maria, 
com idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos (a idade média das crianças acompanhadas, 
durante este ano, foi de 9,4 anos), sendo que as patologias mais frequentes foram:
• Doenças Neuromusculares Progressivas;
• Doenças Metabólicas;
• Doenças Infecciosas do Sistema Nervoso Central;
• Disfunções Neuromusculares Centrais e Periféricas;
• Patologias e/ou complicações respiratórias.

Os objectivos da UMAD – Fisioterapia centram-se:
• Melhoria da qualidade de vida da criança;
• Educação, aconselhamento, ensino e apoio à família;
• Avaliar e dar a conhecer as adaptações/ajudas técnicas necessárias para ultrapassar as 

barreiras arquitectónicas existentes no dia-a-dia;
• Elo de ligação e comunicação entre a criança/família e a restante equipa de profissionais de 

saúde;
• Motivar e promover uma boa integração socio-familiar, escolar e junto da equipa de 

profissionais de saúde;
• Manutenção/melhoria das amplitudes articulares;
• Prevenção de deformidades;
• Reeducação/manutenção da força muscular;
• Manutenção da função, e consequente contribuição para o abrandamento na progressão da 

doença;
• Ensino e treino de estratégias que promovam a máxima independência nas actividades da 

vida diária (AVDs) e actividades funcionais;
• Maximizar a resistência ao esforço através de estratégias que proporcionem um padrão 

ventilatório estável e eficaz;
• Prevenção de complicações respiratórias:

- Desobstrução e permeabilidade das vias aéreas respiratórias através de exercícios 
respiratórios e técnicas de tosse assistida;

• Ajuda no alívio da dor (se necessário e possível).

Desempenho da fisioterapia e aceitação por parte das famílias que 
usufruem da UMAD
 
As crianças com patologias crónicas que usufruem da UMAD não só carecem de cuidados de 
saúde como também de apoio social e emocional, e durante 45 minutos/ 1 hora a Fisioterapia 
proporciona-lhes um momento diferente na sua semana onde se promove o alívio da dor e do 
mau estar e onde se criam estratégias para abrandar a rápida evolução da sua patologia.

Para todas as famílias, a Fisioterapia que a UMAD proporciona, melhorou em muito a sua 
qualidade de vida, facilitou as suas vidas, de acordo com os questionários de satisfação recolhidos 
pela Fundação do Gil. 

De realçar o grande aumento da actividade dos dois hospitais do norte do país. O HSJ teve um 
crescimento muito significativo. Mais do dobro de visitas em relação ao ano anterior e o CMIN 
que começou a sua actividade no final de 2017 tem dado mostras de um crescimento progressivo, 
apresentando-se como o segundo maior em termos de número de crianças apoiadas.
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16 Gráfico retirado do artigo: Hain, R. & Wallace, A. (2008). Progress in palliative care for children in the UK. Paediatrics and Child Health, 18 (3).

Em relação aos quilómetros percorridos nas visitas realizadas, a UMAD apresenta um total de      
35 875 km nos distritos de Lisboa, Setúbal, Leiria e Santarém e um total de 31 236 km nos distritos 
de Porto, Braga e Aveiro.

Nos diferentes Hospitais parceiros, os serviços que mais referenciaram crianças para serem 
acompanhadas ao domicílio pela UMAD foram: HFF - Pneumologia e Neonatologia (prematuridade); 
HSM - Pneumologia; HDE – Gastroenterologia; HSJ – Oncologia; CMIN - Pneumologia e 
Neonatologia (prematuridade).  Em todos os hospitais houve um aumento significativo de casos 
referenciados para as equipas de cuidados paliativos pediátricos. 

O gráfico 16 seguinte apresenta as categorias de doenças que se enquadram nas necessidades paliativas em 
pediatria, e representa as patologias que são acompanhadas pelas UMAD dos 5 hospitais parceiros:

LEGENDA:
Grupo I Doenças que colocam a vida em risco, para as quais existem tratamentos curativos mas que podem não resultar. O acesso 
a cuidados paliativos pode ser necessário quando isso acontece ou quando ocorre uma crise, independentemente da sua duração.             
A seguir ao tratamento curativo bem sucedido ou a uma remissão de longa duração deixam de existir necessidades paliativas.
Exemplos: cancro, falência cardíaca, doenças agudas ou acidentes em cuidados intensivos, prematuridade extrema.

Grupo II Doenças em que a morte prematura é inevitável, mas em que podem existir longos períodos de tratamento intensivo cujo 
objetivo é prolongar a vida e permitir a participação em atividades normais.
Exemplos: fibrose quística, falência respiratória ou renal, doenças neuromusculares, intestino curto.

Grupo III Doenças progressivas sem opções terapêuticas curativas, sendo o tratamento exclusivamente paliativo e podendo                
estender-se ao longo de vários anos.
Exemplos: doenças metabólicas, cromossomopatias, osteogenesis imperfecta grave.

Grupo IV Doenças irreversíveis não progressivas, que causam incapacidades graves, levando a maior morbilidade e probabilidade de 
morte prematura.
Exemplos: paralisia cerebral grave, lesões graves acidentais do sistema nervoso central ou da espinal medula, necessidades            
complexas de saúde com alto risco de episódios imprevisíveis potencialmente fatais, prematuridade com patologia residual, 

malformações cerebrais.
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Caracterização das Famílias e Apoio Social
Em 2018 a UMAD aumentou o apoio social às famílias mais desfavorecidas.

A intervenção social abrangeu os três hospitais parceiros da área de Lisboa: HFF, HDE, HSM. 
Apoiou uma população de 221 Crianças/Famílias, das quais 72 crianças/famílias com necessidade 
de intervenção social. 

UMAD Lisboa 

Foram entregues 161 cabazes com vários produtos alimentares e de higiene, mais 46 do que         
em 2017. 

Foi também possível apoiar várias famílias com outro tipo de ajudas materiais: camas de grades, 
berços, colchões, carrinhos de bebé, mesas de refeições e cadeiras. 

Para além destes apoios, criou-se uma crescente articulação entre as famílias dos vários hospitais 
parceiros no sentido da partilha de ajudas técnicas, tais como cadeiras de rodas, de refeições, 
camas articuladas, etc., material muito específico tecnicamente e que tem um custo incomportável 
para muitas famílias. 

O apoio social foi também assegurado através da articulação com os serviços sociais de cada 
Hospital e a referenciação das situações mais complicadas e exigentes para várias outras entidades 
como escolas, centros de saúde, segurança social, centros de empregos, entidades que puderam 
sistematizar esta ajuda de forma repetida e permanente.

Durante este ano foram identificadas 14 famílias com necessidade de apoio psicológico específico. 
Na maioria destes casos as necessidades são direccionadas aos familiares cuidadores. Cerca de 
10 casos são referentes a crianças seguidas em cuidados paliativos onde a intervenção deverá 
englobar todos os elementos do sistema familiar. 
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A intervenção psicológica em Cuidados Paliativos deve ser planeada em conjunto com a restante 
equipa técnica na elaboração de um Plano de Cuidados definido previamente. Esta intervenção 
deve permitir acompanhar a criança/jovem doente e sua família em todo o processo de adaptação 
às diferentes fases da doença. Este tipo de apoio não deve terminar com a morte da criança/jovem 
doente, pelo contrário deve assumir algum relevo no acompanhamento do processo de luto.17 

Ao longo da vida o ser humano passa por inúmeras experiências de perda, mas a morte de uma 
pessoa significativa é sempre vivenciada com muito sofrimento, principalmente quando se trata 
de um filho. O Luto deve ser entendido como um processo que integra um conjunto de reacções 
emocionais, físicas, comportamentais, sociais e espirituais que surgem como resposta a uma 
perda significativa. É importante que técnicos com formação avançada em terapia do Luto possam 
diferenciar entre os vários tipos de luto, principalmente no diagnóstico diferencial entre luto 
prolongado e luto patológico, para assim intervir e minorar com eficácia o sofrimento humano 
com que se depara o enlutado. As equipas de Cuidados Paliativos Pediátricos devem promover 
condições para o desenvolvimento do Luto normal.

Durante este ano e com o aumento de casos de cuidados paliativos pediátricos, a UMAD assistiu 
também a uma progressiva integração de visitas relacionadas com o acompanhamento do luto 
nas famílias apoiadas.

Durante o próximo ano, perspectiva-se que o acompanhamento das equipas UMAD seja cada 
vez mais direccionada para os Cuidados Pediátricos Integrados e, portanto, para a intervenção 
de equipas multidisciplinares que em conjunto e abordando todas as dimensões do ser humano, 
procuram promover os factores internos e externos que possam melhorar a qualidade de vida 
destas crianças e dos seus familiares.  

17 GRUPO DE TRABALHO OPP - Guia Orientador para a Intervenção Psicológica em cuidados Paliativos. Ordem dos Psicólogos Portugueses (2018). Disponível em: 

https://www.ordemdospsicologos.pt/.../guia_orientador_para_a_intervena_aao_psicola.
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Desafios para 2019
Em 2019, a UMAD pretende alargar o âmbito da intervenção da sua equipa multidisciplinar. Tendo 
em conta as necessidades das crianças e famílias apoiadas nos vários hospitais parceiros, verifica-
se que a falta de um apoio psicológico específico, e no domicílio, representa uma importante 
lacuna no conjunto de respostas possíveis das várias equipas hospitalares. Neste sentido, a 
Fundação do Gil propôs-se a iniciar um projecto-piloto de Apoio Psicológico juntamente com 
um dos parceiros hospitalares, o Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca. Este projecto resulta 
da parceria de colaboração entre o Técnico de Apoio à Família/Psicólogo Clínico da UMAD e a 
Psicóloga Clínica Coordenadora do Gabinete de Psicologia do Serviço de Pediatria do Hospital 
Prof. Doutor Fernando Fonseca. Pretende-se, assim, dar resposta às necessidades de apoio e 
intervenção psicológica das famílias referenciadas pelo HFF, num contexto de visitas domiciliárias. 
Preve-se que este projecto possa começar no mês de Março de 2019 com visitas semanais às 
famílias referenciadas em conjunto com a restante equipa UMAD.

Outro dos desafios que a Fundação do Gil se propõe é expandir o projecto UMAD CPI à região de 
Lisboa em conjunto com os três Hospitais parceiros, à semelhança do que aconteceu em 2018 na 
região norte. O ponto de partida em Lisboa será com o Hospital de Santa Maria passando a equipa 
de Cuidados Paliativos Pediátricos deste hospital a integrar o projecto UMAD CPI.

Observar uma criança em casa 
permite aprender mais sobre 
a envolvência psicossocial, 
cultural, económica que 
afecta a saúde da criança e                
da família do que dez visitas  
ao consultório médico.

C. Everett Koop
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Recursos Humanos
Em 2018 a Fundação do Gil contou com um grupo de profissionais habilitados e especializados 
que asseguram a concretização de todos os projectos promovidos pela instituição.

A equipa contou com 13 colaboradores distribuídos pelas seguintes funções:

• Directora de Projectos Sociais (1)

• Director Tecnico (1)

• Coordenador Pedagógico (1)

• Assistente Social (1)

• Técnico de Apoio à Familia (1)

• Educadoras Sociais (2)

• Administrativos (2)

• Motoristas (3)

• Fisioterapeuta (1)

Perspectivas para 2019
A entrada na maioridade da Fundação do Gil comporta novos desafios e novas responsabilidades. 
A missão da Fundação sempre se apresentou como uma alavanca de novas respostas sociais para 
os problemas da infância, testando modelos de intervenção inovadores para problemas sociais 
complexos. As Unidades móveis de apoio ao domicílio são ainda a única resposta de apoio social e 
clínico para crianças com doença cronica, pese embora esteja há 12 anos no terreno, em parceria 
com os hospitais públicos. A Casa do Gil sempre se apresentou como uma resposta inovadora face 
às necessidades que se vão impondo.

Hoje, a evolução da resposta social da Casa do Gil, pela tipologia de crianças acolhidas, impera 
que se alargue a prestação de serviços para a saúde mental na infância. Uma intervenção precoce 
previne degradações do estado de saúde mental em crianças que vem muito fragilizadas pelas 
questões sociais que as levaram a um centro de acolhimento. Não há respostas suficientes para 
esta problemática e essas questões não são um exclusivo das crianças acolhidas. O plano de 
saúde mental e infantil realizado pelo Alto Comissariado da Saúde e pela Coordenação Nacional 
de Saúde Mental revelam que 10 a 20% das crianças têm um ou mais problemas de saúde mental. 
Revela ainda que de entre as crianças que apresentam perturbações psiquiátricas apenas 1/5 
recebe tratamento apropriado. 

“As perturbações psiquiátricas da infância e da adolescência trazem grandes encargos à sociedade, 
quer em termos humanos quer financeiros e muitas delas podem ser precursoras de perturbações 
na idade adulta”.
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Assim, é decisão deste Conselho de Administração que o próximo triénio (2018-2020) se apresente 
estruturado em 2 grandes pilares respondendo aos riscos e incertezas financeiros existentes:

• A evolução das respostas sociais no sentido de se afirmar como um player importante na área 
da saúde mental infantil, recorrendo para isso, aos melhores saberes e aos melhores técnicos 
nesta área, suportados por um Comité Científico de reconhecido mérito; 

• Assegurar de forma proactiva a SUSTENTABILIADDE da organização, diminuindo a dependência 
do sector estatal e do sector empresarial para a angariação de fundos necessária à prossecução 
dos objectivos definidos. O tema da sustentabilidade das organizações sem fins lucrativos 
apresenta-se cada vez mais na ordem do dia. A Fundação pretende desenvolver um modelo 
inovador de financiamento que permita criar alavancar os seus projectos e ser exemplo a 
outras organizações do sector.

Assim a construção de um espaço no jardim da Casa do Gil que permita gerar receitas com 
modelos de negócios claramente definidos, será um pilar estrutural para o futuro da Fundação do 
Gil e para a contribuição directa na área da saúde mental infantil.
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10. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
10.1  Gastos, Financiamento, Mecenato e Contribuições à Exploração

O ano de 2018 caracterizou-se por um resultado líquido do exercício no valor de 6.628€ afirmando 
o caminho de consolidação da sustentabilidade financeira da instituição.

O total de receitas angariadas fixou-se nos 693.704€ e os gastos operacionais nos 628.014€, 
contribuindo assim para um EBITDA de 65.690€.

As principais rubricas de Gastos foram:

• Gastos Com Pessoal:
• Remunerações  - 257.458€
• Encargos Sociais  - 61.185€

• Fornecimentos e Serviços Externos no valor de 290.369€ dos quais se destacam:
• Honorários  - 108.613€
• Serviços Especializados  - 14.415€
• Limpeza, Higiene e Conforto  - 20.635€
• Combustíveis  - 16.042€
• Conservação e Reparação  - 10.549€ 
• Eletricidade  - 8.405€
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Subsídios à Operação Valor

Comparticipação Segurança Social 275 605
Câmara Municipal Lisboa 6 026 

281 631

Outros Rendimentos Valor

Reconhecimento Proveito Cedência Casa do Gil 32 961
Reconhecimento Proveito Terreno Casa do Gil 11 141
Outros Rendimentos Diversos 31 850

75 962

Donativos em Numerário Valor

Donativos Diversos (Pessoas Singulares e Coletivas) 88 402
Fundação AGEAS - Agir com Coração 88 300
Procter & Gamble Portugal, S.A. 27 500
Tigran Kalberer 20 000
Centro Hospitalar do Porto 12 000
Nunex Worldwide, S.A. 6 000
Oficina do Livro 4 827

NESTLÉ PORTUGAL, S.A. 2 000
Fresenius Medical Care 2 000
MATUDIS - Comércio de Produtos Alimentares, S.A. 1 500
Associação Santa Filomena, a Milagrosa 1 500
Gomes & Caro, Lda. 1 270
Sólido Desafio, Lda. 1 168
TOLDO DESIGN Comércio de Toldos e Publicidade,Lda. 1 095
H Sarah Tranding, Lda. 1 084
C. C. & Barreira, Lda. 1 060

259 706

A composição das principais fontes de financiamento em 2018 foi a abaixo indicada:
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Donativos em Espécie Valor

Hipnose - Produções Artisticas 11 740
BP Portugal-Comér. Combustívei 10 000
Donativos Diversos (Pessoas Singulares e Coletivas) 7 740
Modos de Ver, Design e Comunic 5 289
Jet Cooler - Àguas e Cafés, S. 4 583
NOS Comunicações, S.A. 3 819
Gallo Worldwide, Lda. 2 509
N.Theias-Realização e Artes Pl 2 460
Securilabor-Centro de Seguranç 2 335
Espazo Plus Self Storage, Lda. 2 106
Otis Elevadores, Lda. 2 012
Cleanstation, S.A. 1 386
Factor Espaço, Lda. 1 199
OCEANÁRIO DE LISBOA, S.A. 1 350

58 258

À data de 31 de Dezembro a Fundação apresentava uma situação regularizada face à Segurança 
Social, não tendo dividas cujo pagamento estivesse em mora, nem outras vencidas ou qualquer 
acordo celebrado para a regularização das mesmas.
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11. RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA E
      SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
O posicionamento da Fundação ao nível da Responsabilidade Social Interna e Sustentabilidade 
Ambiental é intrínseco e transversal a toda a instituição e associa a sustentabilidade financeira 
com as dimensões pessoal, social e ambiental promovendo melhoria contínua de processos, 
valorização de pessoas e utilização eficiente de bens e recursos com o objectivo de maximização 
do bem-estar social. 

Reconhecemos, valorizamos e respeitamos as pessoas da instituição na sua liberdade, 
individualidade e diversidade: ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação 
sexual. São reprovadas e condenadas quaisquer formas de assédio, de conduta verbal ou física de 
humilhação, de coacção ou de ameaça. 

A Fundação apoia a diversidade de soluções ao nível da organização do tempo de trabalho 
permitindo aos colaboradores a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. É permitido 
ainda o gozo de férias em períodos parcelares se esse for o interesse do colaborador.

A Fundação promove a formação, desenvolvimento de competências e valorização pessoal e 
profissional dos seus colaboradores, com o objectivo de assegurar níveis elevados de motivação, 
ambientes de trabalho saudáveis e realizadores.

No cumprimento das suas responsabilidades exige-se aos colaboradores entrega, profissionalismo, 
lealdade, respeito pelas hierarquias, urbanidade, elevação, ética e conduta solidária. 

Na Fundação zelamos, protegemos e valorizamos o património tangível (equipamentos e 
instalações) e intangível (serviços, marca e goodwill) que são a base sobre a qual toda a actividade 
se desenvolve, utilizando de forma racional e eficiente os recursos.

Entendemos o meio ambiente como o ecossistema que nos envolve e em que nos movemos, 
uma realidade que serve as actuais gerações mas que procuramos manter e valorizar com vista a 
preservar ou melhorar as condições naturais e os recursos disponíveis para as gerações futuras.
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12. NEGÓCIOS ENTRE A INSTITUIÇÃO E OS SEUS 
     ADMINISTRADORES 
Não aplicável.

13. EVENTOS SUBSEQUENTES
À data da emissão do Relatório de Gestão e Contas, relativo ao exercicio de 2018, a Fundação do 
Gil contratualizou um empréstimo bancário com o Montepio, no valor de €100.000 para avançar 
com a construção do espaço de eventos, no jardim da Casa do Gil.

14. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido positivo de €6.628 euros seja 
transferido para Resultados Transitados.

Nota Final
No final de mais um ano gostaríamos de reforçar o nosso agradecimento a todos os que 
contribuíram para a concretização do apoio prestado às crianças e às famílias que integraram os 
programas promovidos pela Fundação do Gil. À equipa que todos os dias se entrega em dedicação, 
esforço e profissionalismo, e a todos os mecenas e elementos da sociedade civil, aqui fica o nosso 
reconhecimento de que este trabalho não seria possível sem a sua ajuda. Aos nossos voluntários 
de competências um agradecimento muito especial. A vossa dedicação e entusiasmo é para nós 
muito importante. Bem hajam!!

Lisboa, 15 de Março de 2019

Patrícia Boura                                      Carlos Liz                                   Óscar Gaspar
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Rubricas Notas
Períodos

2018 2017

Activo
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 9 868 968,08 885 064,90

Activos intangíveis 8 302 874,84 314 015,84

Investimentos financeiros 7 1 474,20 961,68

1 173 317,12 1 200 042,42
Activo corrente
Inventários 10 4 214,00 4 902,00

Clientes 14 6 986,43 8 895,69

Estado e outros entes públicos  15 742,82

Outros creditos a receber 14 107 460,65 13 845,02

Diferimentos 15 3 300,74 3 609,54

Caixa e depósitos bancários 4;14 253 455,62 324 338,79

376 160,26 355 591,04
Total activo 1 549 477,38 1 555 633,46

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais   
Fundos 14 498 797,90 498 797,90

Resultados transitados 14 (182 809,61) (272 641,82)

Outras variações nos Fundos Patrimoniais 12 1 117 967,02 1 162 068,92

Resultado líquido do período 6 627,65 89 832,21
Total do Fundo Patrimonial 1 440 582,96 1 478 057,21

Passivo
Passivo não corrente

Passivo corrente
Fornecedores 14 26 087,63 25 416,46

Estado e outros entes públicos 15 9 628,26 10 877,95

Financiamentos Obtidos 14 16 483,26

Outras dívidas a pagar 14 56 695,27 41 281,84

108 894,42 77 576,25
Total do Passivo 108 894,42 77 576,25

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 1 549 477,38 1 555 633,46

15. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
BALANÇO DO PERÍODO FINDO EM 31-12-2018

                O Contabilista                                                                             O Conselho de Administração
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Renndimentos e Gastos Notas
Períodos

2018 2017

Vendas e serviços prestados 11 18 147,21 21 067,17

Subsídios, doações e legados à exploração 11;12 599 594,94 652 837,36

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas

10 -688,00 -634,20

Fornecimentos e serviços externos 15 -290 368,77 -233 261,94

Gastos com o pessoal 6;15 -319 731,98 -346 405,32

Outros rendimentos 15 75 961,77 54 222,90

Outros gastos 15 -17 224,90 -7 742,90

Resultado antes de depreciações, 
gastos de financiamento e impostos 65 690,27 140 083,07

Gastos/reversões de depreciação e                                 
de amortização 

8;9;15 -59 090,15 -50 271,01

Resultado operacional 
(antes de gastos de financiamento e impostos) 6 600,12 89 812,06

Juros e rendimentos similares obtidos 11 27,53 20,15

Resultado antes de impostos 6 627,65 89 832,21
Resultado líquido do período 6 627,65 89 832,21

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DO PERÍODO FINDO EM        
31-12-2018

                O Contabilista                                                                             O Conselho de Administração
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Descrição Notas Fundos Resultados 
Transitados

Outras 
Variações nos 

Fundos 
Patrimoniais

Resultado 
Líquido 

do Período

Total 
dos Fundos 

Patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO
DO PERÍODO 2017 498 797,90 (-387 315,12) 1 206 173,82 114 673,3 1 432 329,00

ALTERAÇÕES 
NO PERÍODO 1

Aplicação do       
Resultado Líquido
do ano anterior

2 14 673,30 (14 673,30)

Outras alterações 
reconhecidas 
nos fundos 
patrimoniais

2 (44 104,94) (44 104,94)

RESULTADO LÍQUIDO 
DO PERÍODO 3 89 832,21 89 832,21

RESULTADO 
EXTENSIVO 4=2+3 (24 841,09) 45 727,31

OPERAÇÕES COM 
INSTITUIDORES
NO PERIODO 5

POSIÇÃO NO FIM 
DO PERÍODO 2017
6=1+2+3+5

498.797,90 (272.641,82) 1.162.068,92 89 832,21 1 478 057,21

POSIÇÃO NO INÍCIO
DO PERÍODO 2018 498 797,90 (272 641,82) 1 162 068,92 89 832,21 1 478 057,21

ALTERAÇÕES 
NO PERÍODO 1

Aplicação do       
Resultado Líquido
do ano anterior

2 89 832,21 (89 832,21)

Outras alterações 
reconhecidas 
nos fundos 
patrimoniais

2 (44 101,90) (44 101,90)

RESULTADO LÍQUIDO 
DO PERÍODO 3 6 627,65 6 627,65

RESULTADO 
EXTENSIVO 4=2+3 (83 204,56) (37 474,25)

OPERAÇÕES COM 
INSTITUIDORES
NO PERIODO 5

POSIÇÃO NO FIM 
DO PERÍODO 2018 
6=1+2+3+5

498 797,90 (182 809,61) 1 117 967,02 6 627,65 1 440 582,96

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 
FINDO EM 31-12-2018

                O Contabilista                                                                             O Conselho de Administração
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Rendimentos e Gastos Notas
Período

2018 2017

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de clientes e utentes 482 236,04 650 716,87

Pagamentos a fornecedores -202 354,22 -183 740,15

Pagamentos ao pessoal -316 611,38 -352 780,92

Caixa gerada pelas operações -36 729,56 114 195,80

Pagamento/recebimento do imposto sobre 
o rendimento 

Outros recebimentos/pagamentos -37 249,37 -54 737,95

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) -73 978,93 59 457,85

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -37 568,34

Activos intangíveis

Investimentos financeiros -512,52 -458,87

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 

Activos fixos tangíveis 6 504,06

Juros e rendimentos similares 27,53 20,15

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 6 019,07 -38 007,06

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Juros e gastos similares -2 923,31

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -2 923,31 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -70 883,17 21 450,79

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 324 338,79 302 888,00

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 253 455,62 324 338,79

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NO PERÍODO FINDO EM 31-12-2018

                O Contabilista                                                                             O Conselho de Administração
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16. ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Nota Introdutória
A Fundação do Gil foi constituída no dia 02 de Dezembro de 1999, no 3º Cartório Notarial de Lisboa 
e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 1ª secção sob o n.º 322/2002, 
com o número de pessoa colectiva 504 729 292.

Tem a sua sede social na Avenida do Brasil, 53 D, Pavilhão 13, no Parque de Saúde de Lisboa.

Por Despacho conjunto nº 682/2004 dos Ministérios das Finanças e da Administração Pública e 
da Segurança Social, da Família e da Criança, foi concedido à Fundação do Gil o reconhecimento 
previsto no nº3 do Artigo 1º e alínea a) nº1 do Artigo 5º do Decreto-Lei nº 74/99 de 16 de Março 
– Estatuto do Mecenato. 

Por despacho do Ministério da Finanças e da Administração Pública de 17 de Novembro de 2005, 
foi reconhecido à Fundação do Gil, a isenção de IRC prevista no nº 2 do artigo 10º do CIRC.

A Fundação tem como fim contribuir para o bem-estar, valorização pessoal e plena integração 
social das crianças e dos jovens, mediante a realização, promoção, participação ou patrocínio de 
ações de caráter cultural, educativo, artístico, científico, social e de assistência. 

É opinião da Administração que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e 
apropriada as operações da Fundação, bem como a sua posição e performance financeira e fluxos 
de caixa.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações 
Financeiras
2.1. Base de Preparação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas nos termos do Sistema de Normalização 
Contabilística - SNC, nomeadamente, conforme o Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, o qual 
faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 158/2009 de 13 de julho, ambos com a redação dada pelo Decreto-lei n.º 98/2015, de 2 de 
junho. O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas:

• Aviso nº 8259/2015 de 29/07 – Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades 
do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL);

• Portaria nº 218/2015 de 23/07 – Código de Contas específico para as Entidades do Sector Não 
Lucrativo (CC-ESNL); e,

• Portaria nº 220/2015 de 24/07 – Modelos de Demonstrações Financeiras aplicáveis às 
Entidades do Sector Não Lucrativo.
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Com a aprovação do novo regime de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não 
Lucrativo (ESNL), grupo onde se enquadra a Fundação do Gil, aplicou-se o novo sistema a partir 
do exercício económico de 2012, no entanto, a Fundação do Gil optou por aplicar as normas 
do SNC desde o exercício de 2010, com o objectivo de prestar uma informação mais fidedigna 
sobre a gestão dos recursos que lhe são confiados, bem como sobre os resultados alcançados no 
desenvolvimento das suas actividades. 

Sempre que o SNC-ESNL não responda a aspectos particulares de transacções ou situações 
específicas, serão aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as NCRF e Normas interpretativas 
(NI), as Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho; e as Normas Internacionais 
de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e 
respectivas interpretações (SIC e IFRIC).

Assim, as Demonstrações Financeiras são apresentadas em euros, por esta ser a moeda principal 
das operações da entidade. 

As demonstrações financeiras que incluem o balanço, a demonstração dos resultados por 
naturezas, a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais, a demonstração dos fluxos 
de caixa e o anexo, foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Instituição, no dia 15 
de março 2019 e foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do regime 
do acréscimo, no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, 
rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses 
elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as caraterísticas qualitativas 
da consistência de apresentação, materialidade e agregação, compensação e comparabilidade.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC-ESNL requer o uso 
de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas 
contabilísticas a adotar pela Fundação do Gil, com impacto significativo no valor contabilístico dos 
ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência do Conselho de Administração 
e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados 
atuais e futuros podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de 
julgamento ou complexidade, ou áreas em que pressupostos e estimativas sejam significativos 
para as demonstrações financeiras são apresentadas na Nota 5.

2.2. Derrogação das Disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações Financeiras, 
quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição 
prevista pelo SNC-ESNL.

2.3. Comparabilidade das Demonstrações Financeiras

Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras são comparáveis com os do 
exercício anterior.
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3. Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras 
são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os 
exercícios apresentados, salvo indicação contrária.

3.1. Bases de Apresentação

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da empresa, mantidos de acordo com as 
NCRF-ESNL em vigor à data da elaboração das demonstrações financeiras.

3.2. Activos Intagíveis (AI)

Os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem 
utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o seguinte período de vida útil estimado: 

(i) A propriedade industrial tem uma vida útil estimada de 40 anos;
(ii) Os programas de computador uma vida útil estimada de três anos.

Se existe algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia 
residual de um ativo, é revista a amortização desse ativo de forma prospetiva para refletir as novas 
expetativas.

3.3. Activos Fixos Tangíveis (AFT)

Os ativos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzido das depreciações 
acumuladas e eventuais perdas por imparidade. Este custo inclui o custo estimado à data de 
transição para o SNC- ESNL, e os custos de aquisição para ativos obtidos após essa data.

O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à 
sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua 
condição de utilização. 
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As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada 
(em anos):

      Edifícios e outras construções                                                                          40
      Equipamento básico                                                                                    2 a 15
      Equipamento de transporte                                                                                   2 a 10
      Equipamento administrativo                                                                                   2 a 10
      Outros AFT                                     (em função da vida útil estimada)

Os terrenos não são depreciáveis. As depreciações dos restantes ativos fixos tangíveis são 
calculadas segundo o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual. 

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia 
residual de um ativo, é revista a depreciação desse ativo de forma prospetiva para refletir as novas 
expetativas.

Os gastos com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias 
significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em 
que incorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que 
deles resultarão benefícios económicos futuros para a Fundação, ou seja quando aumentam a 
vida útil dos ativos ou resultem em benfeitorias ou melhorias significativas.

Os activos fixos tangíveis em curso referem-se a ativos em fase de construção, encontrando-se 
registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes ativos são 
depreciados a partir do momento em que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias 
para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.

A Fundação procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que 
o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida 
em resultados. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu justo valor 
menos os custos de alienação e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor actual 
dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do ativo e da 
sua alienação no fim da sua vida útil.
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As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do ativo fixo tangível são determinadas 
como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação 
ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e 
ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Ativos fixos tangíveis atribuídos a título gratuito

Os ativos fixos tangíveis atribuídos a título gratuito, na data de atribuição, são mensurados da 
seguinte forma e pela ordem apresentada:
• Justo valor;
• Valor pelo qual se encontram seguradas;
• Valor pelo qual figuravam na contabilidade do doador.

Os ativos fixos tangíveis atribuídos a título gratuito são registados em ativos fixos tangíveis por 
contrapartida de “Outras variações nos fundos patrimoniais”.

Não existem obras de arte doadas ou outros ativos fixos tangíveis com restrições temporárias ou 
permanentes, quer quanto ao uso, quer quanto ao seu destino.

Locações
A Fundação classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais 
em função da substância da transacção e não da forma do contrato. Uma locação é classificada 
como locação financeira se ela transferir substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes 
à propriedade. Uma locação é classificada como locação operacional se ela não transferir 
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade.

Locações financeiras
Os contratos de locação financeira são registados na data do seu início como ativo e passivo pelo 
justo valor da propriedade locada, ou se inferior, ao valor presente dos pagamentos mínimos da 
locação. Os custos directos iniciais do locatário são adicionados à quantia reconhecida como ativo. 

Os pagamentos mínimos da locação financeira são repartidos pelo encargo financeiro e pela 
redução do passivo pendente. Os encargos financeiros são imputados a cada período durante 
o prazo de locação, a fim de produzir uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo 
remanescente do passivo.

Locações operacionais
Os pagamentos/recebimentos efectuados pela Fundação à luz dos contratos de locação 
operacional são registados nos gastos/rendimentos dos períodos a que dizem respeito numa base 
linear.
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3.4. Custos de Financiamento

Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados 
do exercício de acordo com o pressuposto do acréscimo, regra geral.

3.5. Inventários

As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição, deduzido do valor dos descontos de 
quantidade concedidos, o qual é inferior ao respetivo valor de mercado.

3.6. Rédito

Os réditos obtidos no decurso da atividade desenvolvida pela Fundação, são divididos em: venda 
de bens, juros, royalties e prestação de serviços de formação e representação.  

O rédito proveniente da venda de bens apenas é reconhecido quando:

        i.  São transferidos para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos
            bens;
        ii. Não seja mantido um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado
            com a posse ou o controlo efectivo dos bens vendidos; 
       iii.  A quantia do rédito pode ser mensurada de forma fiável;
       iv.  Seja provável que os benefícios económicos associados com as transações fluam para a
             empresa; e 
         v.  Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser mensurados
             de forma fiável.

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes à sua 
concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber.

Os restantes réditos são reconhecidos da seguinte forma:

      i.  Os juros são reconhecidos pelo método da taxa efetiva;
     ii.  Os royalties são reconhecidos pelo regime do acréscimo;
    iii.  Os donativos são reconhecidos no momento em que os benefícios económicos fluírem
          para  a Fundação, tendo geralmente uma base de caixa, excepto para os donativos
           protocolados, ou plurianuais, que são reconhecidos de acordo com os referidos protocolos. 

Relativamente ao rédito nas prestações de serviço, a Fundação apenas reconhece o rédito quando 
os serviços estão totalmente executados. 
Neste sentido, à data de 31 de dezembro de 2013, as prestações de serviços prestados pela 
Fundação do Gil totalmente executados, correspondiam ao valor total das prestações de serviço 
reconhecidas nas contas e faturadas.

As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo 
que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são 
recebidas ou pagas.
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As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas 
geradas são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou “Outras contas a pagar ou a receber”.

Gastos/Rendimentos de financiamentos

Os gastos/rendimentos de financiamentos incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os 
juros recebidos de aplicações efetuadas antes dos financiamentos serem utilizados (quando tal 
acontece), e rendimentos e gastos similares obtidos e suportados que diga respeito a diferenças 
cambiais associadas aos financiamentos.

Os juros são reconhecidos de acordo com o regime de acréscimo pelo método do custo amortizado.

Os juros de aplicações financeiras e outros rendimentos de investimentos efectuados são 
reconhecidos, na demonstração dos resultados em outros rendimentos e ganhos.

3.7. Activos e Passivos Contingentes

Os activos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos passados e cuja 
existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros 
incertos não totalmente sob o controlo da entidade.

Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade mas 
são objeto de divulgação quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

A Fundação não reconhece passivos contingentes. Um passivo contingente é divulgado, a menos 
que seja remota a possibilidade de um fluxo de recursos que incorporem contributos para o 
desenvolvimento das actividades presentes e futuras da entidade.

3.8. Subsídios e Outros Apoios

Os subsídios são reconhecidos apenas quando existir segurança de que a entidade cumprirá 
as condições inerentes à sua atribuição designadamente o cumprimento das condições a eles 
associados, e que os subsídios serão recebidos. 

Os subsídios ao investimento recebidos com o objectivo de compensar a entidade por 
investimentos efectuados em activos fixos tangíveis ou intangíveis são incluídos na rubrica 
Subsídios ao Investimento, em Fundos Patrimoniais, e imputados numa base sistemática como 
rendimentos durante os períodos necessários para balancear como os gastos relacionados com as 
depreciações e amortizações durante a vida útil estimada do respetivo ativo subsidiado.

Os subsídios relacionados com rendimentos, com o objetivo de assegurar uma rentabilidade 
mínima ou compensar défices de exploração do exercício, devem ser reconhecidos como 
rendimentos desse exercício. No entanto se o subsídio se destina a compensar défices futuros, 
então deverá ser diferido o seu reconhecimento como rédito para o respetivo exercício.

No entanto se o subsídio se destina a compensar défices futuros, então deverá ser diferido o seu 
reconhecimento como rédito para o respetivo período.



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

65

3.9. Imposto Sobre o Rendimento

A Fundação beneficia de isenção prevista no nº 2 do artigo 10º do CIRC (Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas). Esta isenção foi reconhecida em 17 de Novembro de 2005, 
com aplicação retrospetiva a 04 de Fevereiro de 2002.

Neste contexto a Fundação é um sujeito passivo que não exerce a título principal uma atividade 
comercial, industrial ou agrícola.
Beneficiando de isenção de IRC, a Fundação não regista qualquer valor ativo/passivo, bem como 
gasto/rendimento a título de impostos diferidos.

3.10. Instrumentos Financeiros

A Fundação reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de fundos 
patrimoniais apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.

A mensuração inicial de um ativo financeiro ou passivo financeiro é efectuada ao justo valor. Os 
custos de transacção directamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro ou à emissão do 
passivo financeiro devem ser incluídos no justo valor, no caso dos ativos e passivos financeiros 
cuja mensuração subsequente não seja o justo valor.

Após o reconhecimento inicial, a Fundação mensura, em cada data de relato, todos os ativos 
financeiros pelo justo valor com as alterações de justo valor reconhecidas nas demonstrações de 
resultados, excepto quanto a:
• Instrumentos de fundos patrimoniais de uma outra entidade que não sejam negociados 

publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma fiável, bem como derivados 
que estejam associado a e devam ser liquidados pela entrega de tais instrumentos, os quais 
são mensurados ao custo menos perdas por imparidade;

• Contratos para conceder ou contrair empréstimos que não possam ser liquidados em base 
líquida, quando executados, se espera que reúnam as condições para reconhecimento ao 
custo ou ao custo amortizado menos perdas por imparidade, e a Fundaçãpo designa, no 
momento do reconhecimento inicial, para serem mensurados ao custo menos perdas de 
imparidade;

• Ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu reconhecimento inicial, para 
ser mensurado ao custo amortizado (utilizando o método da taxa de juro efectiva) menos 
qualquer perda por imparidade; ou

• Ativos financeiros não derivados a serem detidos até à maturidade, os quais deverão ser 
mensurados ao custo amortizado.
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Um ativo financeiro pode ser designado para ser mensurado ao custo amortizado se satisfizer 
todas as seguintes condições:
• Seja à vista ou tenha uma maturidade definida;

• Os retornos para o seu detentor sejam (i) de montante fixo, (ii) de taxa de juro fixa durante 
a vida do instrumento ou de taxa variável que seja um indexante típico de mercado para 
operações de financiamento ou que inclua um spread sobre esse mesmo indexante;

• Não contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar para o seu detentor em perda 
do valor nominal e do juro acumulado.

Após o reconhecimento inicial, a Fundação mensura, em cada data de relato, todos os passivos 
financeiros pelo custo amortizado usando o método do juro efectivo, excepto quanto a passivos 
financeiros classificados como detidos para negociação, os quais devem ser mensurados pelo 
justo valor com as alterações de justo valor reconhecidas na demonstração dos resultados.

Clientes
A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito, e os correspondentes saldos 
de clientes não incluem juros debitados ao cliente. 

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe 
alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida 
a respetiva perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de 
eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou 
parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação 
de mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, 
bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que 
não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial (método do custo).

Caixa e depósitos bancários
A caixa e depósitos bancários englobam o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem e investimentos 
financeiros a curto prazo, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis para quantias 
conhecidas de dinheiro e que estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor.

3.11. Benefícios dos Empregados

Os benefícios dos empregados são:

• De curto prazo – salários, ordenados e contribuições para a segurança social, licença por 
doença paga,

• Benefícios de cessação de emprego.

Os benefícios de curto prazo são reconhecidos, geralmente, de forma linear. Reconhecendo como 
passivo a quantia não descontada, mas que se espera vir a ser paga. Ou como um activo a quantia 
que exceda a quantia não descontada dos benefícios.



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

67

Os benefícios de cessação de emprego devem ser reconhecidos como gasto no momento em 
que ocorrem, dado não proporcionar a entidade futuros contributos para o desenvolvimento das 
atividades presentes ou futuras.

3.12. Acontecimentos Subsequentes

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre 
condições que existam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos 
após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data 
do balanço são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

3.13. Especialização dos Exercícios

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, 
pelo qual estas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento 
em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre as receitas e despesas geradas e os corres-
pondentes montantes faturados são registados nas rubricas de diferimentos.

Principais estimativas e julgamentos
O SNC-ESNL requer que sejam efectuadas estimativas e julgamentos no âmbito da tomada de 
decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores reportados no total 
do ativo, passivo, fundo patrimonial, gastos e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das 
estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos gastos e 
rendimentos reais.

As principais estimativas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos são 
discutidos nesta nota com o objectivo de melhorar o entendimento de como a sua aplicação 
afecta os resultados reportados pela Empresa e a sua divulgação.

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado 
pela Fundação os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento diferente 
tivesse sido escolhido. O Conselho de Administração considera que as escolhas efectuadas são 
apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam de forma adequado balanço da 
Fundação e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.

Vida útil estimada e valor residual dos ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis
A vida útil estimada e valor residual do ativo operacional foram determinados pela Empresa 
atendendo à experiência da mesma.

Imparidades de créditos a receber
As perdas por imparidade relativas a saldos devedores de clientes e outros devedores são baseadas 
na avaliação efectuada pela Fundação quanto à existência de prova objectiva de imparidade e da 
probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber, antiguidade de saldos, anulação 
de dívidas e outros factores incluindo o factor de actualização financeira. Existem determinadas 
circunstâncias e factos que podem alterar a estimativa das perdas por imparidade dos saldos 
das contas a receber face aos pressupostos considerados, incluindo alterações da conjuntura 
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económica, das tendências sectoriais, da deterioração da situação creditícia dos principais clientes 
e de incumprimentos significativos. Este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas 
e julgamentos. As alterações destas estimativas podem implicar a determinação de diferentes 
níveis de imparidade e, consequentemente, diferentes impactos nos resultados.

1.1. Principais pressupostos relativos ao futuro

Não foram identificadas pelo órgão de gestão da Fundação situações que sejam susceptíveis de 
provocar ajustamentos materiais nas quantias escrituradas de ativos e passivos durante o ano 
seguinte ou mesmo que coloquem em causa a continuidade da Fundação.

Do ponto de vista operacional, a instituição pretende:

1. Fazer 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 
recomendam uma abordagem cada vez mais pluridisciplinar da doença na infância que inclui 
o apoio à família;

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

3. Aumentar o grau de sustentabilidade financeira dos projectos existentes através do 
reforço das relações com o Estado, com os parceiros e com a sociedade civil, delineando 
ainda novos modelos de financiamento dos projectos e geração de receitas próprias.                                                                          
A sustentabilidade financeira da Fundação do Gil é a condição sine qua non para a manutenção 
dos actuais projectos em curso e para a implementação de futuras iniciativas.

4. Fluxos de Caixa 
A caixa e seus equivalentes incluem numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 
e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros 
financiamentos de curto prazo equivalentes, e detalha-se como segue:

2018 2017
Numerário 278,15 23,66
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 253 177,47 33 815,13
Outros instrumentos - -

253 177,47 34 338,79
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5. Politicas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas 
e Erros
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 não ocorreram alterações de políticas 
contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício 
de 2017.

6. Partes Relacionadas
6.1. Remuneração dos Colaboradores Chave da Gestão

Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal não são remunerados pelo exercício das suas funções na Fundação 
do Gil, fazendo parte dos membros uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é remunerada de acordo com os níveis de honorários 
normais para serviços similares, englobando uma parte dos honorários em regime de mecenato.
A aceitação dos actuais Revisores Oficiais de Contas ocorreu a 22 de fevereiro de 2019 para 
efectuar a revisão legal das contas do ano findo em 31 de dezembro de 2018.

Renumerações 2018 2017
Remunerações  52 10,8  56 272,15 
Encargos com Remunerações  13 55,19  13 789,26

 65 65,27  70 061,41 

De referir ainda que o Conselho de Administração é composto por 3 membros, sendo que apenas 
a Presidente Executiva é remunerada.

7. Investimentos Financeiros
Os activos financeiros registados pela Fundação decorrem dos pagamentos efetuados a favor do 
Fundo de Compensação do Trabalho, obrigatoriedade decorrente da aplicação do disposto do n.º 
2 da Lei 70/2013, de 30 de agosto, sendo reconhecidos ao justo valor.



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

70

8. Activos Intangíveis
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2017 e 2018, o movimento ocorrido na quantia 
escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e 
perdas por imparidade, foi o seguinte:

2017

Programas 
Computador

Propriedade 
Industrial Total

Activo Bruto
Saldo inicial  6 517,20  347 438,88  353 956,08 
Aquisições  -  -  - 
Alienações  -  -  - 
Saldo Final  6 517,20  347 438,88  353 956,08 
Amortizações acumuladas e perdas 
por imparidade
Saldo inicial  6 517,20  22 282,04  28 799,24 
Amortizações do exercício  -  11 141,00  11 141,00 
Saldo final  6 517,20  33 423,04  39 940,24 
Activos Líquidos  -  314 015,84  314 015,84 

2018

Programas 
Computador

Propriedade 
Industrial Total

Activo Bruto
Saldo inicial  6 517,20  347 438,88  353 956,08 
Aquisições  -  -  - 
Alienações  -  -  - 
Saldo Final  6 517,20  347 438,88  353 956,08 
Amortizações acumuladas e perdas 
por imparidade
Saldo inicial 6 517,20 33 423,04  39 940,24 
Amortizações do exercício  -  11 141,00  11 141,00 
Saldo final  6 517,20  44 564,04  51 081,24 
Activos Líquidos  -  302 874,84  302 874,84 
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2018

Edifícios Edifícios 
Básico

Equipamento
de Transporte

Equipamento 
Administrativo Outros AFT Total

Activos

Saldo inicial  1.318.555,80  156 353,56  109 052,24  20 516,37  33 468,66  1 637 946,63 

Aquisições  -  1 199,25  30 653,08  -  -  31 852,33 

Transferências e 
Abates  -  -  -  -  -  - 

Saldo Final  1.318.555,80  157 552,81  139 705,32  20 516,37  33 468,66  1 669 798,96 

Amortizações
acumuladas 
e perdas por 
imparidade

 

Saldo inicial  468 449,84  154 996,01  75 574,60  20 392,62  33 468,66  752 881,73 

Depreciações do 
exercício  32 963,90  294,34  14 567,16  123,75  47 949,15 

Transferências e 
Abates  -  -  -  -  -  - 

Saldo Final  501 413,74  155 290,35  90 141,76  20 516,37  33 468,66  800 830,88 

Activos líquidos  817 142,06  2 262,46  49 563,56  -  -  868 968,08 

2017

Edifícios Edifícios 
Básico

Equipamento
de Transporte

Equipamento 
Administrativo Outros AFT Total

Activos

Saldo inicial  1 318 555,80  155 053,56  85 248,90  20 516,37  33 468,66  1 612 843,29 

Aquisições  -  1 300,00  39 193,34  -  -  40 493,34 

Transferências e 
Abates  -  - -15 390,00  -  - -15 390,00 

Saldo Final  1 318 555,80  156 353,56  109 052,24  20 516,37  33 468,66  1 637 946,63 

Amortizações
acumuladas 
e perdas por 
imparidade

Saldo inicial  435 485,94  154 710,60  85 248,90  20 227,62  33 468,66  729 141,72 

Depreciações do 
exercício  32 963,90  285,41  5 715,70  165,00  -  39 130,01 

Transferências e 
Abates  -  - -15 390,00  -  - -15 390,00 

Saldo Final  468 449,84  154 996,01  75 574,60  20 392,62  33 468,66  752 881,73 

Activos líquidos  850 105,96  1 357,55  33 477,64  123,75  -  885 064,90 

9. Activos Fixos Tangíveis 
Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2017 e 2018 o movimento ocorrido na quantia 
escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e 
perdas por imparidade, foi o seguinte:

A principal aquisição de 2018 refere-se à viatura Renault adquirida no regime de locação finan-
ceira (ver nota 14).
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10. Inventários
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2018, os inventários tinham a seguinte composição:

2018
Mercadorias

Inventários iniciais  4 902,00 
Compras  - 
Regularizações  - 
Inventários finais  4 214,00 
CMVMC 688,00

2017
Mercadorias

Inventários iniciais  5 091,20 
Compras  445,00 
Regularizações  - 
Inventários finais  4 902,00 
CMVMC 634,20

Vendas e Prestações de Serviços 2018 2017
Vendas de Mercadorias  950,23  726,21 
Prestação Serviços  17 196,98  20 340,96 
Total  18 147,21  21 067,17 

11. Rédito 
Nas prestações de serviços a entidade apenas reconhece o rédito à medida que os serviços são 
executados.

No que diz respeito ao reconhecimento do rédito na venda de bens, estes são reconhecidos nas 
contas da Fundação do Gil quando os riscos e vantagens inerentes ao bem são transmitidos ao 
cliente, fundamentalmente.

Assim, em 31 de Dezembro de 2018 tinha sido reconhecido o valor de € 17.196,98, a título de 
prestações de serviços e o valor de € 950,23, relativo a venda de bens, conforme quadro seguinte:

O montante de mercadorias refere-se essencialmente a merchandising da Fundação, nomeadamente 
bonecos e livros do Gil.
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Os restantes réditos reconhecidos respeitam a juros e donativos e o seu critério de reconhecimento, 
encontra-se descrito no ponto 3.6. A sua valoração e descrição apresenta-se no quadro seguinte:

Juros, Royalties e Donativos 2018 2017
Juros  27,53  20,15 

Total Juros (1)  27,53  20,15 
Donativos
Total Donativos (2)  317 964,08  258 893,96 
Total  317 964,08  258 893,96 

2018
Subsídios Montante recebido
Atribuído pela Segurança Social 275 604,48
Atribuído pelo IEFP (Estagiarios)

Atribuído por Outras Entidades 6 026,38
281 630,86

2017
Subsídios Montante recebido
Atribuído pela Segurança Social 269 671,68
Atribuído pelo IEFP (Estagiarios) 1 509,19
Atribuído por Outras Entidades 122 762,53

393 943,40

12. Subsídios e Apoios
No âmbito do acordo de cooperação atípico estabelecido com a Segurança Social que reconhece 
e regula a Casa do Gil como Centro de Acolhimento Temporário, a Fundação recebe, a título de 
compensação um valor mensal, por criança acolhida.

Adicionalmente, o montante registado em Outras Variações nos Fundos Patrimoniais 
refere-se ao subsídio da campanha Swatch para a construção da Casa do Gil. Este subsídio está a 
ser reconhecido linearmente por um período de 40 anos (Nota 15.7).
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13. Acontecimentos após a data do Balanço
À data da emissão do Relatório de Gestão e Contas, relativo ao exercicio de 2018, a Fundação do 
Gil contratualizou um empréstimo bancário com o Montepio, no valor de 100.000 € para avançar 
com a construção do espaço de eventos, no jardim da Casa do Gil.

14. Instrumentos Financeiros 

Categorias de instrumentos financeiros

As categorias de activos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018 e 2017 são detalhadas 
conforme se segue:

Activos Financeiros Nota 2018 2017
Clientes  6 986,43  8 895,69 

Outros cntas a receber  107 460,65  13 845,02 

Caixa e depósitos bancários  253 455,62  324 338,79 
 367 902,70  347 079,50 

Passivos Financeiros 2018 2017
Fornecedores  26 087,63  25 416,46 

Financiamentos Obtidos  16 483,26 -

Outras contas a pagar  56 695,27  41 281,84 

 99 266,16  66 698,30 

A rubrica de outras contas a receber diz respeito aos valores relativos a donativos contratualizados, 
mas que à data de relato ainda se encontravam pendentes de cobrança – € 107.088,90.

Na rubrica de outras contas a pagar estão incluídos essencialmente valores relativos a remunerações 
a liquidar ao pessoal – € 42.085,96, que embora só venham a ser processados no ano seguinte, 
são gastos do ano de relato de acordo com o pressuposto da especialização dos exercícios. Estão 
ainda contemplados nesta rubrica alguns gastos relativos ao exercício de 2018, cuja faturação 
apenas ocorrerá em 2019 – € 2.150,99.

A rubrica dos Financiamentos Obtidos diz respeito ao contrato de locação financeira da viatura 
Renault. A Fundação apresenta as seguintes responsabilidades futuras no âmbito de Locações 
Financeiras:

Pagamentos futuros 2018 2017
Menos de um ano  3 874,80  - 
Entre um a cinco anos  12 608,46 - 

 16 483,26  - 
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De seguida apresentamos o detalhe da rubrica de clientes, em função da sua antiguidade:

Imparidades

2017
Saldo inicial Reforços Reversões Saldo Final

Clientes  10 205,79  - -  10 205,79 

 10 205,79  -  -  10 205,79 

2018
Saldo inicial Reforços Reversões Saldo Final

Clientes  10 205,79  -  -  10 205,79

 10 205,79  -  -  10 205,79 

2018 2017

Quantia 
Bruta

Imparidade 
Acumulada

Quantia 
escriturada 

liquida

Quantia 
Bruta

Imparidade 
Acumulada

Quantia 
escriturada 

liquida
Não vencido -  -  -  -  -  - 

0-30 dias  79,20  -  79,20  224,46  -  224,46 

30-90 dias  738,00  -  738,00  1 625,00  -  1 625,00 

> 90 dias  16 375,02  10 205,79  6 169,23  17 252,02  10 205,79  7 046,23 

 17 192,22  10 205,79  6 986,43  19 101,48  10 205,79  8 895,69 

No final do período de relato foi feita uma análise às contas de clientes de forma a avaliar se 
seriam recuperáveis ou não.

Em 2015 optou-se por desconhecer a divida do cliente Promosocial como sendo de cobrança 
duvidosa porque o cliente tem estado a regularizar a mesma.
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2018 2017

Quantia 
Bruta

Imparidade 
Acumulada

Quantia 
escriturada 

liquida

Quantia 
Bruta

Imparidade 
Acumulada

Quantia 
escriturada 

liquida
Não vencido  -  -  -  -  -  - 

Vencido  -  -  -  -  -  - 

0-30 dias  11 968,86  -  11 968,86  10 110,91 -  10 110,91 

30-90 dias  6 080,09  -  6 080,09  9 173,79 -  9 173,79 

> 90 dias  8 038,68  -  8 038,68  6 131,76 -  6 131,76 

 26 087,63  -  26 087,63  25 416,46  -  25 416,46 

Apresentamos também o detalhe da rubrica de fornecedores, em função da sua antiguidade:

Instrumentos de fundos patrimoniais

A 31 de Dezembro de 2018 o Fundo Social da Fundação é de 498.797,90 € realizado pelos 
fundadores, a saber:

•     Em 85% pela Parque Expo 98, SA
•     Em 15% pelo Instituto para o Desenvolvimento Social

O valor relativo a resultados transitados corresponde aos resultados acumulados ao longo dos 
vários anos de atividade.

As outras variações nos fundos patrimoniais são compostas por doações que tiveram por base 
ativos duradouros, nomeadamente nas obras de adaptação da Casa do Gil.

A variação em 2018 dos Resultados Transitados refere-se à aplicação do Resultado Líquido de 
2017 no valor de 89.832,21€.

15. Outras Informações consideradas relevantes
15.1. Estado e outros entes públicos

A Fundação beneficia de isenção prevista no nº 2 do artigo 10º do CIRC (Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas). Esta isenção foi reconhecida em 17 de novembro de 2005, 
com aplicação retrospetiva a 04 de fevereiro de 2002.

Neste contexto a Fundação é um sujeito passivo que não exerce a título principal uma atividade 
comercial, industrial ou agrícola.
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No final do período findo em 31 de dezembro de 2017 e 2018, as rubricas de Estado e Outros 
Entes Públicos, apresentavam a seguinte composição:

2018 2017
Activo Passivo Activo Passivo

Retenção de impostos sobre 
rendimentos 

 -  3 749,70  -  4 525,40 

Imposto sobre o valor acrescentado  742,82  -  -  85,37 
Contribuições para a Segurança 
Social

 -  5 878,56  -  6 267,18 

Outras Tibutações  - FCT/FGCT  -  -  -  - 
 742,82  9 628,26  -  10 877,95 

15.2. Diferimentos

A rubrica de diferimentos apresenta a seguinte decomposição:

2018 2017
Activo Activo

Seguros  78,33  - 
Trabalhos especializados  588,14  463,54 
Outros gastos diferidos  2 634,27  3 146,00 

 3 300,74  3 609,54 
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Fornecimentos e serviços externos                                       2018 2017

Subcontratos 1 845,00 5 043,00
Outros                                                         1 845,00 5 043,00
Serviços especializados                                                                                                                                  214 308,47 151 912,94
Trabalhos especializados  14 415,41 10 721,79
Publicidade e propaganda                                                                                                                                     5 191,84 4 884,82

Vigilância e segurança 1 166,34

Honorários                                                                                                                                         108 612,98 89 215,65

Comissões                                                                                                                                           
Conservação e reparação                                                                                                                                      10 549,39 13 163,66
Outros 74 372,51 33 927,02
Materiais                                                                                                                        2 573,06 3 009,59
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido                                                                                                                                          190,66 347,70
Livros e Documentação Técnica
Material de escritório                                                                                                                               1 395,95 1 102,98

Artigos de oferta

Outros 986,45 1 558,91
Energia e fluídos                                                                                                                                         27 900,21 29 424,09
Eletricidade                                                                                                                                         8 405,41 8 676,67

Combustíveis                                                                                                                                        16 042,01 13 731,66
Água                                                                                                                                                 3 452,79 7 015,76

Deslocações, estadas e transportes                                                                                                                                    6 457,45 7 253,23
Deslocações e estadas                                                                                                                                      6 457,45 7 253,23
Transporte de pessoal

Serviços diversos                                                                                                                                        37 284,58 36 619,09
Rendas e alugueres                                                                                                                                  6 468,65 7 964,43
Comunicação                                                                                                                                      6 215,43 6 269,48
Seguros                                                                                                                                         631,04 186,34
Contencioso e notariado                                                                                                                                    456,38 120,92
Limpeza, higiene e conforto                                                                                                                                 20 635,08 21 864,92
Outros serviços                                                                                                                                 2 878,00 213,00

Total  290 368,77  233 261,94 

15.3. Fornecimentos e Serviços Externos

A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos é detalhada conforme se segue:



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

79

O aumento da rubrica Outros nos serviços especializados, é explicado pelo evento “RiR Ajuda” 
ocorrido no início de 2018 para apoiar na construção do pavilhão.

O aumento da rubrica Honorários é explicado pelo crescimento do projecto UMAD na região 
do Porto e Lisboa, tendo um impacto no aumento do número de enfermeiros utilizados neste 
projecto.

15.4. Gastos com o Pessoal

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubricas de Gastos com o pessoal apresentava a seguinte 
composição:

Gastos com o pessoal 2018 2017
Remunerações dos órgãos sociais  52 610,08  56 272,15 

Remunerações do pessoal  204 847,71  217 972,16 
Indeminizações  -  5 000,00 
Encargos sobre remunerações  61 184,61  67 161,01 
Outros  1 089,58  - 

 319 731,98  346 405,32 

O número médio de empregados durante o ano de 2018 foi de 15 colaboradores, sendo que no 
ano transato era de 14 colaboradores.

As remunerações do pessoal chave da Gestão encontram-se divulgadas na Nota 6.
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Outros rendimentos e ganhos 2018 2017
Royalties  -  - 
Subsídio ao investimento Casa Gil  32 960,90  32 963,90 
Subsídio ao investimento Terreno  -  - 
Correcções exercícios anteriores  50,00  1 180,77 
Alienação AFT  6 504,06  2 926,83 
Outros  36 446,81  17 151,40 

 75 961,77  54 222,90 

Outros gastos e perdas 2018 2017
Impostos e taxas  979,39  1 374,81 
Correcções relativas a períodos anteriores  8 455,35  206,09 
Outros  7 790,16  6 162,00 

 17 224,90  7 742,90 

15.5. Outros Rendimentos e gastos

A decomposição das rubricas de Outros gastos e perdas e de Outros rendimentos e ganhos no 
final de 31 de Dezembro de 2018 e 2017 é conforme se segue:

A rubrica de subsídio ao investimento regista o reconhecimento das doações relacionadas com os 
bens constantes do Ativo fixo tangível (Casa do Gil) e Ativo intangível (Terreno), que passaram a 
ser registadas em resultados durante a vida útil estimada do respetivo ativo doado por dedução 
ao valor das respetivas depreciações e amortizações.

A rubrica Outros refere-se essencialmente aos bilhetes vendidos da espetáculo RiR Ajuda no 
montante de € 24.905,31.

15.6. Depreciações e Amortizações

O detalhe da rubrica de Gastos/reversões de depreciação e de amortização nos exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2017 e 2018 é conforme se segue:

Depreciações e Amortizações 2018 2017
Activos fixos tangíveis e intangíveis  59 090,15  50 271,01 

 59 090,15  50 271,01 
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          O Contabilista Certificado                                                     O Conselho de Administração

15.7. Divulgações exigidas por diplomas legais

Informação requerida pelo Artº 66-A e pelo Artº 508-F do Código das Sociedades Comerciais:

a) Não existem operações não incluídas no balanço, pelo que não haverá impactos financeiros a 
reportar;

b) Proposta de aplicação de resultados: O Conselho de Administração da Fundação propõe que 
o resultado líquido do período de € 6.627,65 seja aplicado em resultados transitados;

Informações requeridas pelo artº 21º do Decreto-Lei nº 411/91 e pelo Decreto-Lei nº 534/80:

a) A Fundação não tem contribuições em dívida à Segurança Social; e

b) A Fundação não tem impostos em mora ao Estado.
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