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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.

O

Uma grande 
onda feita 
de pequenas 
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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	 referênciana	 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.

Missão, Visão e Valores

https://www.fundacaodogil.pt/
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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.

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

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.

Modelo de Governação

https://www.fundacaodogil.pt/
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Conselho de Curadores

Presidente
Guilherme	Magalhães

Vice-Presidente
John	Antunes

Ana	Sousa	Dias
João	Falcato	Pereira
Leonor	Beleza
Maria	de	Belém	Roseira
Rolando	Borges	Martins
Rui	Marques
Vera	Pires	Coelho

Conselho de Administração

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

Órgãos Sociais
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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.

Código de Ética e de Conduta

https://www.fundacaodogil.pt/
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Estado	 Português,	 tendo	 ratificado,	 através	 de	 todos	 os	 seus	
órgãos	 de	 soberania,	 a	 Convenção	 da	 ONU	 sobre	 os	 Direitos	 
da	Criança,	assumiu	responsabilidades	particulares	no	domínio	
da	 institucionalização,	 incluindo	 um	 compromisso	 directo	 

e	 primário,	 relativamente	 às	 crianças	 e	 adolescentes	 desprovidos	 de	meio	
familiar	adequado.	

Segundo	 o	 actual	 Governo,	 o	 Acolhimento	 Residencial	 “constitui	 uma	
medida	 que	 visa	 a	 prestação	 de	 cuidados	 e	 a	 integração	 das	 crianças	 
e	jovens	acolhidos,	em	contexto	sociofamiliar	seguro,	assente	no	pressuposto	 
do	 regresso	 à	 família	 biológica	 ou,	 atendendo	 à	 idade	 e	 grau	 de	
maturidade,	 à	 sua	 preparação	 para	 a	 autonomia	 de	 vida	 ou,	 sempre	
no	 seu	 superior	 interesse,	 a	 uma	 confiança	 com	 vista	 à	 sua	 adopção	 
ou	apadrinhamento	civil”	1.	

Passados	 vinte	 anos	 sobre	 a	 aprovação	 da	 Lei	 de	 Protecção	 de	 Crianças	 
e	 Jovens	 em	 Perigo,	 e	 na	 decorrência	 da	 sua	 revisão	 operada	 pela	 Lei	 
nº	142/2015,	de	8	de	Setembro,	é	agora	aprovado	o	Decreto-Lei	n.º	164/2019	 
que	 veio	 definir	 o	 regime	 jurídico	 da	 intervenção	 social	 do	 Estado	 e	 da	
comunidade	 no	 sentido	 de	 evitar	 situações	 de	 perigo	 e	 de	 criar	 medidas	
de	 promoção	 e	 de	 protecção,	 por	 forma	 a	 garantir	 o	 seu	 bem-estar	 
e	desenvolvimento	integral.

O	 novo	 regime	 do	 Acolhimento	 Residencial	 surge	 assim,	 como	 um	
sistema	 integrado,	 uma	 vez	 que	 pretende,	 de	 acordo	 com	 a	 Equipa	 
de	 Acompanhamento	 e	 Apoio	 Técnico,	 “garantir	 a	 identificação	 da	 casa	 
de	 acolhimento	 que	 for	 mais	 adequada	 à	 criança	 ou	 jovem	 a	 acolher”	 de	
modo	a	facilitar	uma	mais	célere	e	adequada	intervenção,	pretendendo-se,	
ainda,	promover	“um	acolhimento	qualificado	e	de	qualidade,	acompanhado	 
por	 equipas	 técnicas	 devidamente	 habilitadas	 e	 por	 equipas	 educativas	 
aptas	 a	 uma	 prestação	 adequada	 dos	 cuidados	 necessários,	 enquadradas	
por	 uma	 instituição	 que	 se	 quer	 adaptada	 a	 esta	 realidade	 e	 ao	 trabalho	 
a	 desenvolver	 numa	 área	 tão	 sensível	 da	 vida	 das	 crianças	 e	 dos	 jovens	 
e	das	suas	famílias”	2.

A	acompanhar	a	esta	 tendência,	neste	último	ano,	 foi	evidente	para	a	Casa	 
de	Acolhimento	da	Fundação	do	Gil,	a	necessidade	de	avaliar	as	suas	práticas,	
com	vista	a	definir	novas	estratégias	e	as	condições	para	o	sucesso.

São	exemplos	disso	a	adaptação	de	espaços;	a	individualização	das	práticas	e	
estratégias	considerando	cada	criança	acolhida;	o	investimento	no	trabalho	
com	 a	 família,	 através	 de	 planos	 de	 intervenção	 familiar	 mais	 concisos	
e	 visitas	 domiciliárias,	 mais	 regulares;	 a	 adaptação	 de	 horário	 da	 equipa	
técnica	 tendo	 em	 conta	 as	 necessidades	 sentidas;	 os	 cuidados	 de	 saúde,	
nomeadamente,	no	que	respeita	à	saúde	mental	infantil,	a	partir	de	consultas,	

O

1 Decreto-Lei	nº164/2019,	de	25	
de	outubro	(https://dre.pt/home/-
dre/125692191/details/maximized)

2		Decreto-Lei	nº164/2019,	de	25	
de	outubro	(https://dre.pt/home/-
dre/125692191/details/maximized)

https://www.fundacaodogil.pt/
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terapias	e	meditação;	a	garantia	da	 frequência	do	ensino,	com	a	promoção	
efectiva	e	activa	do	sucesso	educativo	garantindo	todos	os	apoios	académicos	
e	 pedagógicos	 necessários	 a	 cada	 criança;	 os	 tempos	 livres	 bem	 como	 
o	desenvolvimento	da	assertividade	e	das	competências	pessoais,	culturais,	
sociais	e	profissionais.

Merecendo	estas	crianças	e	jovens	uma	especial	preocupação	e	intervenção	
do	 Estado,	 dirigida	 à	 sua	 protecção	 e	 à	 efectivação	 dos	 seus	 direitos,	
nomeadamente,	à	minimização	do	dano	emocional,	esta	equipa	solidificou	
parcerias	e	criou	outras	tantas,	com	vista	a	melhor	resposta	a	problemáticas	
especificas	e	necessidades	de	intervenção	educativa	e/ou	terapêutica.	

Seguindo	os	princípios	orientadores	referidos	no	4.º	da	LPCJP,	o	Decreto-Lei	
nº	 164/2019	de	 25	 de	Outubro,	 veio	 acrescentar	 outros,	 que	 já	 integravam	 
a	prática	da	Casa	de	Acolhimento:

a) Individualização:	 a	 intervenção	 deve	 ter	 em	 conta	 a	 criança	 ou	
jovem,	enquanto	sujeitos	de	direitos,	as	suas	necessidades	específicas,	
designadamente	no	que	se	refere	a	cuidados	e	atenção,	de	forma	a	que	
se	 lhe	 permita	 criar	 relações	 de	 afectividade	 seguras	 e	 desenvolver	
competências	e	valores	que	promovam	o	desempenho	do	seu	papel	na	
comunidade,	garantindo	o	seu	bem	estar	e	desenvolvimento	integral;
b) Adequação:	 a	 intervenção	 deve	 ser	 adequada	 às	 necessidades	 
de	 cada	 criança	 ou	 jovem,	 à	 respectiva	 situação	 familiar,	 bem	 como	 
à	finalidade	e	duração	do	acolhimento;
c) Normalização:	 à	 criança	 ou	 ao	 jovem	deve	 ser	proporcionado	um	
quotidiano	 semelhante	 ao	 de	 qualquer	 criança	 ou	 jovem	 da	 mesma	
idade,	assegurando	um	contexto	seguro	e	familiar;
d) Privacidade:	 a	 promoção	 dos	 direitos	 e	 a	 protecção	 da	 criança	
ou	 do	 jovem	 devem	 ser	 realizadas	 no	 escrupuloso	 respeito	 pela	 sua	
intimidade,	direito	à	imagem	e	reserva	da	vida	privada;
e) Preservação dos vínculos parentais e fraternos:	 deve	 ter-se	
em	conta	a	proximidade	aos	contextos	de	origem	e	a	 salvaguarda	de	
relações	psicológicas	profundas,	bem	como	a	não	separação	de	fratrias,	
salvo	quando	contrarie	o	superior	interesse	das	crianças	ou	dos	jovens	
envolvidos;
f) Corresponsabilização da família de origem:	 	 deve	 favorecer-se	 
a	 participação	 e	 capacitação	 da	 família	 de	 origem	numa	perspectiva	 
de	compromisso	e	de	colaboração.

Em	 suma,	 a	 acção	 da	 Casa	 de	 Acolhimento	 estrutura-se	 a	 partir	 de	 uma	
relação	 afectiva	 do	 tipo	 familiar,	 vida	 diária	 personalizada	 e	 integração	da	
criança	ou	jovem	na	comunidade.	

https://www.fundacaodogil.pt/
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No	ano	2019,	estiveram	em	acolhimento,	um	total	de	18	crianças,	registando	
2	saídas	e	2	entradas,	traduzindo-se,	mensalmente,	num	total	de	16	crianças,	
em	acolhimento.	Das	2	crianças	que	viram	concretizados	os	seus	projectos	 
de	vida,	é	de	referir	que	ambas	integraram	os	seus	contextos	familiares.

No	que	respeita	à	faixa	etária	das	crianças	em	acolhimento,	podemos	observar,	
que	a	maioria	das	 crianças	 tem	mais	de	4	 anos,	 com	maior	 incidência,	no	
intervalo,	entre	os	7	e	os	12	anos	de	idade,	sendo	esta	situação	cada	vez	mais	
comum,	 conforme	 demonstrado	 no	 gráfico	 nº1.	 Relativamente	 ao	 género,	
salientamos	a	predominância	do	género	masculino.

De	acordo	com	o	 relatório	CASA	2018,	 “na	última	década	verificou-se	uma	
redução	de	37%	do	número	de	crianças	até	aos	cinco	anos	de	idade	integradas	
no	 sistema	 de	 acolhimento	 familiar	 e	 residencial,	 o	 que	 parece	 constituir	
um	bom	 indicador	do	 trabalho	que	se	estará	a	 realizar	no	meio	natural	de	
vida	para	preservar	os	 laços	 familiares	e	prevenir	 separações	que,	mesmo	
desejavelmente	 temporárias,	 tendem	 a	 causar	 impactos	 prejudiciais	 ao	
desenvolvimento	e	bem-estar	de	cada	criança.”	(Relatório	Casa	2018,	pp.36)

No	que	se	refere	aos	motivos	para	o	acolhimento	é	possível	observar,	a	partir	
do	gráfico	nº	2,	que	a	problemática	predominante	continua	a	ser	a	negligência	
face	aos	cuidados	e	acompanhamento	da	criança,	relacionada	com	a	falta	de	
supervisão,	maus-tratos,	alimentação	desadequada,	absentismo	escolar,	falta	
de	 acompanhamento	médico,	 condições	 laborais	 precárias	 e	 dependência	
financeira.

Importa	 perceber	 se	 a	medida	 de	Acolhimento	Residencial,	 foi	 antecedida	
por	 outra,	 que	 indicie	 um	 trabalho	 de	 prevenção	 e	 de	 acompanhamento	 
da	criança	e	respectiva	família,	a	partir	de	sinalização	prévia.

Caracterização das Crianças Acolhidas

Gráfico 1: Faixa Etária
7

3 3
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No	que	concerne	à	realidade,	referente	ao	ano	de	2019,	na	Casa	de	Acolhimento,	
facilmente	 nos	 apercebemos	 de	 que	 a	 maioria	 das	 crianças	 acolhidas,	
já	 haviam	 tido	 uma	 medida	 de	 promoção	 e	 protecção,	 aplicada	 em	 meio	
natural	de	vida.	Esta	situação	explica-se	pelo	facto	do	Sistema	de	Promoção	 
e	Protecção	aplicar	a	medida	de	Acolhimento	Residencial,	em	último	recurso,	
após	 terem	 sido	 esgotadas	 todas	 as	 alternativas,	 seja	 no	 contexto	 familiar,	
seja	em	relação	aos	apoios	necessários	à	situação	identificada.	Como	tal,	nos	
últimos	anos	identifica-se	um	investimento	na	intervenção	com	as	famílias,	
através	 do	 apoio	 de	 equipas	 de	 apoio	 à	 família	 e	 CAFAP	 (Centro	 de	 Apoio	 
e	Aconselhamento	Parental).

De	 acordo	 com	 o	 gráfico	 nº.3,	 a	 maioria	 das	 crianças	 acolhidas,	 viram	
aplicada,	a	medida	de	apoio	junto	dos	pais,	a	seu	favor,	numa	fase	anterior	 
à	institucionalização.

A	necessidade	destas	crianças	integrarem	uma	Casa	de	Acolhimento,	surge	
pelo	 incumprimento	 de	 Acordo	 de	 Promoção	 e	 Protecção,	 previamente	

Negligência nos cuidados e acompanhamento
Violência doméstica e/ou conflitos familiares
Falta de competências parentais
Maus tratos físicos e/ou psicológicos
Ausência de suporte familiar
Falta de condições habitacionais
Abandono
Desgaste parental face à patologia da criança 
Problema de saúde mental dos progenitores
Abuso sexual 

Apoio junto dos pais

Sem medida aplicada

Apoio junto de outro familiar

Acolhimento residencial

Gráfico 2: Motivos do Acolhimento

Gráfico 3: Medidas que antecediam  
o acolhimento  

12
5

4

4

3

1

1
1

1

4

12

2

1

1

3

https://www.fundacaodogil.pt/


14

fundacaodogil.pt

Relatório
de Gestão
e Contas
—
Relatório  
de Gestão
—
2019

estabelecido,	por	norma,	pelas	CPCJ	ou	Tribunais.	A	avaliação	da	intervenção	
efectuada	terá	sido	revelada	ineficaz	ou	insuficiente	para	afastar	o	perigo	em	
que	as	crianças	e	jovens	se	encontravam,	sendo	necessário	proporcionar-lhes	
as	condições	de	protecção	e	promoção	da	sua	segurança,	saúde,	 formação,	
educação,	 bem-estar	 e	 desenvolvimento	 integral	 e	 garantir	 a	 recuperação	
física	e	psicológica	face	a	qualquer	forma	de	exploração	ou	abuso	(artigo	34.º	
da	LPCJP).	
Com	 menor	 relevância	 estatística,	 percebe-se	 que	 tinham	 sido	 aplicadas	 
as	outras	medidas	em	meio	natural	de	vida,	no	entanto	sem	sucesso.

São	reconhecidos	familiares	de	referência,	na	maioria	dos	casos,	sendo	a	sua	
maior	incidência,	na	pessoa	dos	pais,	conforme	o	gráfico	nº4.

Desde	 logo,	 é	 procedimento	 da	 Casa	 de	 Acolhimento	 da	 Fundação	 do	 Gil,	
após	avaliação	diagnóstica	e	identificação	das	figuras	de	referência,	apostar-
se	 num	 trabalho	 directo	 e	 dirigido	 com	 os	 elementos	 centrais	 da	 família,	 
a	 partir	 de	 planos	 de	 intervenção	 que	 contemplam	 as	 diferentes	 áreas	 do	
desenvolvimento	 da	 criança.	 Aqui,	 é	 dada	 oportunidade	 da	 família	 ser	
presença	assídua	na	rotina	diária	da	criança,	através	de	acções	específicas,	
seja	a	partir	da	promoção	de	hábitos	de	higiene	e	alimentação	adequada	ou	
seja	a	partir	do	acompanhamento	a	consultas	ou	reuniões	escolares,	ajudando	
à	melhor	definição	do	projecto	de	vida.

Gráfico 4: Familiares 
de Referência
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3
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Neste	 ponto	 procede-se	 à	 análise	 da	 definição	 de	 projectos	 de	 vida	 (PV)	 
das	crianças	e	jovens	em	situação	de	acolhimento,	que	“deverá	ser	assegurada	
de	 forma	 cooperada	 entre	 as	 equipas	 multidisciplinares	 das	 diversas	
respostas	de	acolhimento	e	as	equipas	designadas	para	o	acompanhamento	
da	 execução	 das	 medidas	 de	 promoção	 e	 protecção	 sem	 nunca	 perder	 
de	vista	a	articulação	oportuna	e	eficaz	com	as	demais	entidades	envolvidas	
em	cada	situação	-	Justiça,	Segurança	Social,	Educação,	Saúde,	Poder	Local	
entre	 outras,	 num	 enredo	 de	 corresponsabilidade	 e	 sempre	 no	 respeito	
pelos	princípios	orientadores	da	intervenção	mínima	(alínea	d),	artigo	4.º	da	
LPCJP),	de	forma	a	preservar	a	criança/jovem	e	a	sua	família	de	interferências	
desnecessárias.”
Conforme	o	 gráfico	nº5,	 o	 projecto	 de	 vida	mais	 trabalhado	durante	 o	 ano	
de	2019,	na	Casa	de	Acolhimento,	 foi	 o	de	 reunificação	 familiar	na	 família	
nuclear,	seguindo-se	de	5	crianças	com	o	projecto	de	vida	de	adopção,	tendo	
em	conta	a	inexistência	de	alternativas	na	sua	família	biológica.

No	 que	 respeita	 ao	 tempo	 médio	 de	 acolhimento,	 importa	 reportar	 ao	
relatório	CASA	de	2018	3,	onde	refere	que	“relativamente	às	6.118	crianças	
e	 jovens	 acolhidas	 nas	 casas	 de	 acolhimento	 generalistas,	 apresentam	um	
tempo	médio	de	acolhimento	de	3,8	anos”.

Reunificação familiar na família nuclear

Adopção

Projecto de vida em avaliação

Reunificação familiar na família alargada

Gráfico 5: Projectos de Vida  
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3 Instituto	da	Segurança	Social,	I.P.	
(2019),	Casa	2018.	Relatório  
de Caracterização Anual da Situação 
de Acolhimento das Crianças e Jovens. 
Instituto	da	Segurança	Social.	Lisboa.

Tempo de permanência em 
acolhimento residencial generalista, 
por faixa etária (N=6.118)
Fonte: Relatório Casa de 2018, Instituto da Segurança Social, I. P.
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Efectivamente	a	Casa	de	Acolhimento	da	Fundação	do	Gil	acompanha	esta	
tendência	sendo	o	tempo	médio	de	acolhimento,	entre	1	e	2	anos,	considerando	
a	complexidade	dos	casos,	bem	como	as	problemáticas	actuais.	Verifica-se	 
a	partir	do	gráfico	nº6	que	maioria	das	crianças	encontra-se	em	acolhimento	
há	mais	de	1	ano,	sendo	que	9	crianças	estão	há	mais	de	2	anos.

No	 ano	 2019,	 a	 Casa	 de	 Acolhimento	 da	 Fundação	 do	 Gil	 continuou	 
a	beneficiar	do	apoio	de	várias	entidades	na	área	da	saúde,	nomeadamente:	
Fundação	 Nossa	 Senhora	 do	 Bom	 Sucesso,	 Centro	 de	 Desenvolvimento	 
Infantil	 Diferenças	 e	 mais	 recentemente	 com	 o	 Hospital	 dos	 Lusíadas,	 
que	 permitiu	 o	 acompanhamento	 às	 crianças,	 na	 área	 da	 Saúde	 Infantil,	 
da	Pediatria	do	Desenvolvimento,	de	Psicologia	e	Terapia	da	Fala.
Na	 clínica	 Hugo	 Madeira	 de	 Estética	 e	 Implantologia	 Avançada,	 foram	
seguidas	 a	 maioria	 das	 crianças,	 consoante	 as	 necessidades	 identificadas	 
na	área	da	saúde	oral.	

Gráfico 6: Tempo  
de Acolhimento 

Gráfico nº 7: Equipamentos de Saúde
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No	que	 respeita	às	problemáticas	de	 saúde	evidenciadas	durante	o	ano	de	
2019,	 e	 de	 acordo	 com	 o	 levantamento	 de	 dados,	 elaborado	 no	 âmbito	 da	
Carta	Social	da	Rede	de	Serviços	e	Equipamentos,	é	de	referir	se	centrou	esta	
análise	na	correlação	entre	o	grau	de	manifestação	da	patologia,	as	principais	
funções	do	corpo,	o	número	de	crianças	em	que	incide	e	respectivo	sexo,	num	
universo	de	16	indivíduos.	

Facilmente	se	dá	conta,	a	partir	do	quadro	acima,	que	a	maioria	das	crianças	
têm	limitações	a	nível	das	funções	mentais	e/ou	do	desenvolvimento,	onde	
se	 inserem	 as	 crianças	 com	 problemas	 de	 saúde	 mental,	 seguidas	 com	
regularidade	nas	consultas	de	Pedopsiquiatria,	Psicologia	ou	Terapias,	que	
de	resto	se	tem	sentido,	uma	necessidade	cada	vez	mais	comum	e	premente,	 
no	contexto	institucional.	Por	outro	lado,	3	crianças	estão	limitadas	em	todas	
as	funções	do	corpo,	estando	dependentes	de	terceiros,	com	cuidados	de	saúde	
específicos	 e	meticulosos.	 Destaca-se	 ainda,	 a	 necessidade	 de	 intervenção	
da	Intervenção	Precoce,	do	Centro	de	Educação	e	Desenvolvimento	António	
Aurélio	da	Costa	Ferreira	da	Casa	Pia	de	Lisboa	e	do	Centro	de	Reabilitação	 
de	Paralisia	Cerebral	Calouste	Gulbenkian.

De	 acordo	 com	 o	 gráfico	 nº	 8,	 pode-se	 observar	 que	 as	 crianças	 em	
acolhimento	 são	 acompanhadas	 em	 várias	 especialidades,	 sendo	 que	
quase	 todas	 as	 crianças	 são	 acompanhadas	 em	 mais	 do	 que	 uma.	 Para	
além	do	acompanhamento	no	Hospital	de	Referência,	todas	as	crianças	são	
acompanhadas	no	Centro	de	Saúde	de	Alvalade,	nas	consultas	de	vigilância	
para	a	saúde.

Quadro nº 1: Problemas de Saúde
Fonte: Questionário da Carta Social  
da Rede de Serviços e Equipamentos  
Sociais 2019
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No	 gráfico	 nº	 9	 é	 possível	 observar	 as	 diferentes	 terapias	 que	 as	 crianças	
beneficiaram	 no	 ano	 2019,	 com	 incidência	 na	 Psicologia,	 tendo	 em	 conta	
que	 tem	 vindo	 a	 aumentar	 gradualmente	 as	 crianças	 com	 problemas	
comportamentais	e	de	saúde	mental,	com	necessidade	de	consultas	semanais	
de	psicologia.	De	facto,	esta	é	a	realidade	das	crianças	em	acolhimento	a	nível	
nacional,	tendo	em	conta	que	segundo	Relatório	CASA	2018,	32%	das	crianças	
beneficiam	de	acompanhamento	psicológico	regular	e	28%	têm	problemas	
de	comportamento.

Gráfico nº 8 - Especialidades
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Gráfico nº 9: Terapias
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Corroborando	com	as	reflexões	enunciadas	no	Relatório	CASA	2018,	entende-
se	 que	 a	 escola	 é	 “umas	 das	 mais	 importantes	 e	 decisivas	 experiências	 
de	 inclusão,	 importa	 fazer	 o	 caminho	 para	 a	 construção	 de	 projetos	
educativos	 verdadeiramente	 inclusivos,	 com	 diferentes	 olhares	 para	 as	
situações	que	são	verdadeiramente	complexas.	É	fundamental	a	cooperação	
e	 mobilização	 dos	 recursos	 das	 escolas,	 das	 comunidades,	 das	 próprias	
respostas	de	acolhimento,	por	forma	a	garantir	as	melhores	aprendizagens	
e	 o	 desenvolvimento	 ao	 máximo	 do	 potencial	 de	 cada	 uma	 das	 crianças	 
e	jovens	em	acolhimento.”	

Assim,	 como	 podemos	 observar	 no	 gráfico	 nº	 10,	 a	 maioria	 das	 crianças	
estão	 integradas	em	Equipamento	escolar,	 com	 incidência	no	1º	 e	2º	 ciclo,	
tendo	 em	 conta	 as	 faixas	 etárias	 predominantes.	 No	 entanto,	 as	 crianças	
até	 aos	 2	 anos	 não	 frequentam	 equipamento	 de	 infância,	 privilegiando-se	
um	acompanhamento	mais	individualizado	por	uma	Educadora	na	Casa	de	
Acolhimento.	

Por	outro	 lado,	a	Casa	de	Acolhimento	da	Fundação	do	Gil	beneficia	de	um	
Protocolo	 de	 Colaboração	 entre	 as	 duas	 tutelas	 envolvidas	 -	 da	 Segurança	
Social	e	da	Educação,	materializado	no	Plano	Casa,	assente	no	estabelecimento	
das	 bases	 de	 um	 compromisso	 conjunto,	 e	 de	 um	 sistema	 de	 articulação	 
e	colaboração	entre	as	entidades	intervenientes.	

O	Plano	Casa,	visa	assim	a	dar	resposta	específica	às	problemáticas	inerentes	
às	crianças	e	jovens	em	acolhimento	residencial,	nomeadamente	no	reforço	
dos	seus	processos	de	formação	escolar	como	condição	indispensável	para	
um	verdadeiro	projecto	de	vida,	concretizado	através	de	apoio	pedagógico,	
com	a	colocação	de	um	Professor,	com	um	horário	distribuído	de	acordo	com	
as	necessidades	identificadas	num	total	de	15	horas	lectivas	semanais.

Gráfico nº 10 - Frequência escolar
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As	actividades	e	saídas	pedagógicas	planeadas	pela	Equipa	Educativa	da	Casa	
de	Acolhimento	são	pensadas	e	organizadas	com	o	intuito	de	proporcionar	
momentos	 especiais,	 educativos	 e	 lúdicos	 às	 crianças,	 fomentando	 um	
crescimento	saudável	e	rico	em	experiências	variadas	e	marcantes.	

Tendo	em	conta	todas	as	dificuldades	inerentes	ao	processo	de	acolhimento	
por	que	passam	estas	crianças,	pretende-se	criar	espaços	de	aprendizagem,	
construção,	 desenvolvimento,	 partilha	 e	 união,	 que	 provoquem	 bem-estar	
físico	 e	 emocional	 e	 originem	 memórias	 agradáveis	 e	 tranquilizadoras,	
perspectivando	um	futuro	melhor.	Todas	as	saídas	e	atividades	pedagógicas	
são,	 por	 isso,	meticulosamente	pensadas	 e	 adaptadas	 às	 faixas	 etárias	das	
crianças	em	questão.	

Neste	 planeamento	 tem-se	 por	 objectivos	 proporcionar	 momentos	 de	
contacto	 directo	 com	 a	 realidade	 do	 quotidiano	 de	 uma	 qualquer	 criança,	
aproximando-os	 da	 rotina	 de	 uma	 criança	 que	 vive	 com	 a	 sua	 família,	
momentos	 em	 que	 se	 apela	 mais	 ao	 lado	 intelectual	 e	 outros	 em	 que	 se	
evidencia	 a	 exercitação	 física,	 promovendo	hábitos	 para	 um	estilo	 de	 vida	
saudável	e	activo,	momentos	de	observação	e	absorção	cultural,	favorecendo	
a	 aprendizagem	 de	 forma	 lúdica	 e	 intemporal,	 e	 momentos	 de	 completa	
descontracção	e	diversão.	Para	além	destes	objetivos,	está	também	presente	
a	 importância	 de	 encontrar	 momentos	 que	 estejam	 mais	 diretamente	
relacionados	 com	 os	 gostos	 pessoais	 de	 cada	 menino	 bem	 como	 as	 suas	
preferências	e	aptidões,	sempre	que	possível.	

Através	 do	 retorno	 positivo	 que	 as	 crianças	 devolvem	 à	 Equipa	 quando	
acontece	 alguma	 actividade	 ou	 saída	 pedagógica,	 entende-se	 cada	 vez	
melhor	a	importância	das	mesmas	para	a	construção	de	uma	realidade	mais	
tranquila,	contribuindo	para	ajudar	na	formação	e	crescimento	humano	de	
crianças,	e	futuros	adultos,	mais	felizes,	saudáveis	e	com	maior	capacidade	
de	adaptação	e	resposta	a	novas	situações	e	contextos.

A	Casa	de	Acolhimento	conta	também	com	a	preciosa	ajuda	de	uma	equipa	
de	voluntários	que,	ao	longo	do	ano,	proporciona	às	crianças	a	oportunidade	
de	usufruírem	de	atividades	complementares	às	atividades	escolares	no	seu	
próprio	espaço.	Assim,	e	com	a	regularidade	de	uma	vez	por	mês,	as	crianças	
da	Casa	de	Acolhimento	têm	aulas	de	Yoga,	Inglês,	Desporto	e	Jiu-Jitsu,	sendo	
que,	para	a	faixa	etária	dos	0-3	anos	existe	também	a	actividade	de	expressão	
musical	“Música	para	bebés”.

Actividades Pedagógicas
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Nas	tabelas	abaixo	estão	alguns	exemplos	de	saídas	pedagógicas:

Arte e Cultura Saídas

Oceanário
Museu da Electricidade
Teatro
Festival Panda
Biblioteca Coruchéus

4
1
8
1
4

Conhecimento do Mundo

Parque de Alvalade
Quinta Pedagógica
Horta de Alvalade
Mercado de Alvalade
Parque do Mercado
Inatel
Parque Campo Grande
Parque Mata de Alvalade
Parque da Turma da Mónica
Praia
Parque das Conchas
Parque Jardim de Encantar
Parque da Serafina
Caminhada (Malveira)
Parque do Alvito
Luzes de Natal (Baixa de Lisboa)

10
2
8
7
1
1
7
4
3
3
3
1
1
1
2
1

Parques/Espaços Diversões

Wonderland
Feijão Verde
Hello Park
Princelândia
UpUp
Dotylandia
Centro Comercial de Alvalade
Lego Fun Factory
Spacio Shopping
Kidzania
Loures Shopping
Dolce Vita Tejo
Rodinhas Park

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Festas e Eventos

Festa graduação Jiu-Jitsu
Farmácia Marbel

2
1

Workshops e Ateliers

Árvore dos Bebés
Spacio Shopping

6
1
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Segundo	 Simões	 (2018:43)	 4,	 “se	 é	 verdade	 que	 é	 no	 seio	 da	 família	 que	 
a	 maioria	 das	 crianças	 portuguesas	 crescem	 em	 autonomia	 e	 dignidade,	
também	 é	 um	 facto	 que	 é	 exactamente	 nesse	 seio	 que,	 por	 razões	 quase	
sempre	multifactoriais	e	muito	complexas,	poderão	ocorrer	situações	em	que	
os	seus	direitos	fundamentais	não	são	plenamente	cumpridos,	deixando-as	
em	situação	de	vulnerabilidade	geradora	de	riscos	ou	mesmo	perigos	para	
a	sua	segurança,	bem-estar,	saúde,	formação,	educação	e	desenvolvimento.”	
Como	tal,	os	vários	serviços	e	 instituições	na	área	da	 infância	e	 juventude,	
têm	reunido	esforços	no	sentido	de	melhorar	o	acompanhamento	às	famílias,	
com	vista	a	dar	resposta	às	necessidades	 identificadas,	 tanto	na	prevenção	
de	situações	de	perigo,	com	o	apoio	em	meio	natural	de	vida,	bem	como	no	
incentivo	ao	envolvimento	das	famílias	durante	o	acolhimento	residencial	da	
criança	ou	jovem.	

A	 medida	 de	 acolhimento	 residencial	 não	 deve	 inibir	 os	 pais	 de	 assumir	
as	 suas	 responsabilidades	 parentais,	 salvo	 decisão	 do	 Tribunal,	 em	 que	
a	 protecção	 da	 criança	 implique	 o	 afastamento	 da	 sua	 família	 biológica.	
Assim	 sendo,	 durante	 o	 acolhimento,	 a	 intervenção	 social	 é	 pautada	 pelo	
envolvimento	 dos	 familiares	 ou	 pessoas	 de	 referência	 na	 vida	 da	 criança,	
nomeadamente	 através	 do	 incentivo	 à	 participação	 em	 algumas	 rotinas,	
atividades,	tarefas,	bem	como	nas	decisões	mais	importantes	relativas	à	vida	
da	mesma,	consoante	o	acordo	de	promoção	e	protecção	e	o	projecto	de	vida	
delineado.	Este	envolvimento	irá	permitir	um	melhor	diagnóstico	da	situação	
familiar	da	criança,	bem	como	capacitar	os	familiares	de	referência	ao	nível	
das	suas	competências	parentais.	

Para	tal,	sendo	a	família	um	agente	activo	ao	longo	do	processo,	o	Assistente	
Social	e	a	restante	equipa	têm	como	principio	criar	desde	logo	uma	relação	
empática	 e	 de	 confiança	 com	 os	 familiares	 de	 referência,	 essencial	 para	 
o	processo	de	mudança	e	para	o	sucesso	do	projecto	de	vida.	O	acolhimento	
residencial,	 sendo	 um	 momento	 de	 crise,	 deve	 ser	 visto	 como	 uma	
oportunidade	para	a	mudança	da	família.	Os	profissionais	“têm	o	compromisso	
de	empoderar	e	 envolver	as	 famílias	na	discussão,	planeamento,	 avaliação	 
e	intervenção	que	serão	alvos.	Os	intervenientes	devem	explicar	os	objectivos	
e	a	 intervenção	em	 função	de	cada	 família	específica,	bem	como	respeitar	
as	 suas	 escolhas,	 tendo	 por	 base	 o	 incremento	 das	 forças	 da	 família.	 
A	intervenção	é	individualizada	numa	relação	aberta,	sincera	e	colaborante	
entre	os	profissionais	e	os	diferentes	membros	da	família.”	(Shirley,	2015:39)	5

Desta	 forma,	as	equipas	 intervenientes	devem	realizar	o	diagnóstico	social	
em	conjunto	com	a	família,	de	forma	a	apoiar	no	reconhecimento	e	reflexão	
acerca	dos	 factores	de	perigo	para	a	criança	e	dos	motivos	que	 levaram	ao	

Intervenção Social

4 Simões,	Helena	(2018).	“	Acolhimento	
Residencial	e	Familiar	–	O	Novo	
paradigma”	–	Jurisdição	da	família	
e	das	crianças,	Centro	de	Estudos	
Judiciários,	Lisboa.

5 Shirley,	O	Connor	Ana	(2015).	“	
Intervenção	com	Crianças	e	suas	
Famílias:	Qual	a	melhor	estratégia?”	
–	Serviço	Social	com	famílias.	Pactor,	
Lisboa.	
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seu	acolhimento.	Por	sua	vez,	desde	logo,	deve	ser	explicado	à	criança	e	sua	
família,	o	objectivo	do	acolhimento,	as	regras	e	procedimentos	da	casa,	bem	
como	definir	o	papel	e	as	responsabilidades	de	cada	familiar.

Relativamente	 aos	 convívios	 dos	 familiares	 com	a	 criança,	 principalmente	
numa	fase	inicial,	devem	ter	objectivos	previamente	definidos,	que	permitam	
gerir	 a	 interacção	 familiar,	 para	 o	 fortalecimento	 da	 relação,	 bem	 como	
para	a	promoção	das	competências	parentais.	De	 facto,	 todos	os	contactos	
da	 criança	 ou	 jovem	com	os	 seus	 familiares,	 “devem	ser	 entendidos	 como	
oportunidades	essenciais	de	avaliação	da	relação	de	filiação	e	do	manifesto	
interesse	 parental	 e	 afectivo	 pela	 criança	 ou	 jovem,	 como	 oportunidades	
para	a	corresponsabilização	e	participação	da	família	no	processo	protectivo	 
da	criança	e,	paralelamente,	como	oportunidades	no	processo	da	sua	própria	
reorganização	familiar	e	de	aquisição	de	novas	competências	para	a	assunção	
das	suas	responsabilidades	parentais.”	6

No	 âmbito	 das	 competências	 parentais,	 segundo	 Shirley	 (2015:39),	 
é	“importante	que	a	família	venha	a	adquirir	capacidade	de	resposta	adequada	
a	 cada	 situação,	 com	 compreensão	 e	 adaptação	 dos	 processos	 cognitivos,	
alternando	 o	 pensamento	 impulsivo,	 conceptualizando	 soluções	 criativas	 
e	 adaptadas	 a	 cada	 família	 e	 a	 cada	 situação.	 Deste	 modo,	 contribuímos	
para	um	ambiente	“securizante”	e	afectivo,	capaz	de	dar	resposta	a	todas	as	
necessidades	das	crianças	(bem-estar	físico,	familiar,	social	e	escolar).”	Este	
processo	só	é	possível	se	a	família	participar	ativamente	na	vida	da	criança	
e	se	for	uma	presença	assídua	durante	o	acolhimento,	podendo	identificar-
se	 que	 o	 maior	 envolvimento	 pode	 motivar	 a	 família	 para	 o	 processo	 
de	mudança.	

Assim,	 para	 orientar	 o	 processo	 de	 capacitação	 dos	 familiares,	 após	 
a	conclusão	do	diagnóstico	social,	deve	ser	elaborado	um	plano	de	intervenção,	
com	 a	 colaboração	 e	 participação	 de	 todos	 os	 intervenientes	 no	 processo.	
Neste	plano,	é	necessário	definir	os	objectivos	a	atingir,	bem	como	as	acções	
que	competem	a	cada	elemento.	Para	 tal,	é	essencial	que	as	entidades	que	
intervém	 junto	 da	 família,	 nomeadamente	 a	 Casa	 de	 Acolhimento,	 a	 CPCJ	
ou	 Equipa	 de	 Apoio	 Técnico	 ao	 Tribunal,	 bem	 como	 o	 CAFAP,	 articulem	
regularmente	 e	 elaborem	 um	 plano	 de	 intervenção	 conjunto,	 com	 vista	 
a	ajustar	o	acompanhamento	às	necessidades	da	criança	e	respectiva	família.	

O	plano	de	intervenção	pode	incluir	diferentes	áreas	da	vida	da	criança	e	da	
família,	 dependendo	das	 necessidades/dificuldades	 identificadas.	 Ao	 longo	
deste	 processo,	 a	 família	 deve	 participar	 na	 avaliação	 do	 plano,	 podendo	 
o	mesmo	ser	reformulado,	tendo	em	conta	alterações	na	vida	familiar	ou	na	
situação	da	criança.6 Simões,	Helena	(2018).	“	Acolhimento	

Residencial	e	Familiar	–	O	Novo	
paradigma”	–	Jurisdição	da	família	
e	das	crianças,	Centro	de	Estudos	
Judiciários,	Lisboa.
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No	âmbito	do	processo	de	reunificação	familiar	e	para	melhor	conhecimento	
da	 dinâmica	 e	 reorganização	 familiar,	 durante	 o	 acolhimento,	 a	 criança/
jovem	 pode	 iniciar	 convívios	 no	 seu	 agregado,	 que	 geralmente	 são	
alargados	 de	 forma	 gradual,	 consoante	 a	 avaliação	 das	 equipas.	 Assim,	 
é	 necessária	 uma	 adequada	 supervisão	 e	 orientação	 técnica,	 que	 será	
ajustada	consoante	o	evoluir	do	processo	de	mudança.	Neste	contexto,	para	
além	do	acompanhamento	em	contexto	residencial,	é	essencial	a	intervenção	
em	meio	natural	de	vida,	no	decorrer	do	acolhimento	e	numa	fase	inicial	após	
a	reunificação	familiar,	com	vista	a	prevenir	situações	de	risco	e	a	promover	 
a	adequada	protecção	da	criança.	

Conscientes	de	uma	realidade	cada	vez	mais	exigente,	seja	do	ponto	de	vista	da	
criança	acolhida	e	das	suas	problemáticas,	seja	do	ponto	vista	do	contexto	familiar	
de	que	provém,	a	equipa	da	Casa	de	Acolhimento	começou,	no	ano	de	2019,	 
com	momentos	de	supervisão	técnica,	conforme	o	previsto	pelo	Decreto-Lei	
n.º	164/2019,	entendendo-a	como	um	elemento	constitutivo	da	competência	
técnica	 e	 profissional,	 a	 partir	 do	 apoio	 técnico,	 de	 trocas	 de	 experiências	 
e	de	construção	de	parcerias	e	articulações.	Assim,	a	socialização	de	diferentes	
conhecimentos	 entre	 profissionais	 e	 a	 indicação	 de	 referências	 teórico-
práticas	 para	 a	 intervenção	 com	 famílias,	 tem	 sido	 o	 foco	 deste	 trabalho	 
que	se	pretende	rigoroso	e	duradouro.	

Ainda	assente	nesta	 lógica	de	aperfeiçoar	e	aprofundar	a	prática	adaptada	
ao	contexto	 institucional,	 tornou-se	 imperativa	a	 reformulação	do	projecto	
educativo	da	Casa	de	Acolhimento,	ainda	em	construção,	com	vista	a	criação	
de	um	modelo	educativo	mais	focado	na	identificação	das	necessidades	que	
apontam	para	uma	população	mais	 exigente	 e	desafiante,	 despoletada	por	
uma	educação	rudimentar	e/ou	por	patologias	do	foro	da	saúde	mental.

Durante	o	ano	de	2019,	foram	realizadas	72	horas	de	sessões	de	supervisão,	
72	 horas	 de	 construção	 de	 projecto	 educativo	 e	 36	 horas	 de	 formação,	
perspectivando-se	 a	 continuação	 deste	 trabalho	 durante	 o	 ano	 de	 2020,	
acrescendo	à	contratação	de	um	psicólogo	clínico,	no	reforço	à	equipa	técnica,	
contando	 com	 o	 seu	 contributo	 no	 âmbito	 do	 aconselhamento	 técnico,	
acompanhamento	à	criança	e	respectivas	famílias	bem	como	na	articulação	
com	as	Unidades	de	Saúde.

Reflexão Final
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s	 Cuidados	 Domiciliários	 Pediátricos	 têm	 vindo	 a	 cumprir	 
o	 estipulado	 no	 Plano	Nacional	 de	 Saúde	 a	 nível	 da	 prevenção	 
da	 saúde	 infanto-juvenil,	 promovendo	 a	 plena	 integração	 da	
criança	 internada	 no	 seu	 ambiente	 familiar.	 Este	 projecto	 tem	

provas	 dadas	 no	 terreno,	 de	 assegurar	 a	 diminuição	 dos	 internamentos	
prolongados	na	área	pediátrica,	 até	 então	uma	 realidade	quase	 impossível	
nos	hospitais.	

Passados	13	anos,	continua	a	ser	um	projecto	pioneiro	em	Portugal,	que	visa	
melhorar	a	qualidade	de	vida	de	crianças	e	jovens	doentes	crónicos,	e	suas	
famílias,	devolvendo-lhes	o	ambiente	familiar.	Adaptar	os	cuidados	de	suporte	
técnico	domiciliário	à	realidade	das	famílias	e	diminuir	as	deslocações	aos	
hospitais,	através	da	vigilância	e	aplicação	de	terapêuticas	no	domicílio	são	
alguns	dos	objectivos	do	projecto.	

O	 ano	 de	 2019	 deu	 continuidade	 ao	 trabalho	 iniciado	 em	 2018,	 onde	 se	
destacou	 o	 arranque	 das	 equipas	 especializadas	 em	 Cuidados	 Paliativos	
Pediátricos	da	Fundação	do	Gil	 e	 dos	hospitais	parceiros	 a	Norte,	 projecto	
que	foi	reconhecido	com	o	1º	Lugar	do	Prémio	Manuel	António	da	Mota.	Este	
ano	ficou,	também,	marcado	pelo	alargamento	destas	equipas	aos	hospitais	
parceiros	da	Grande	Lisboa.

Estima-se	que	vivam	em	Portugal	cerca	de	8.000	crianças/adolescentes	com	
doença	 crónica	 complexa	 com	 necessidades	 paliativas	 (mais	 frequentes		
do	 foro	 neurológico,	 cardiovascular,	 oncológico	 e	 genético/perinatal).	
Anualmente	morrem,	em	média,	200	crianças	(50%	no	primeiro	ano	de	vida)	
e	a	maioria	no	hospital.	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.1

O

1 Portaria	nº	66/2018	de	6	de	
Março.	Plano	Estratégico	para	o	
desenvolvimento	dos	Cuidados	
Paliativos.	Biénio	2019-2020.	Comissão	
Nacional	de	Cuidados	Paliativos.
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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Os	 Cuidados	 Domiciliários	 Pediátricos	 têm	 a	 finalidade	 de	 não	 prolongar	 
o	internamento	hospitalar	da	criança	para	lá	do	necessário,	prestando	o	apoio	
clínico,	emocional	e	social	necessário	no	domicílio,	para	que	a	criança	possa	
voltar	ao	seu	ambiente	familiar	o	mais	depressa	possível.
 
Composto	 por	 equipas	 multidisciplinares	 que	 apoiam	 em	 permanência	
crianças	doentes	crónicas,	ou	com	fragilidade	clínica	e	suas	famílias	nas	suas	
casas,	o	projecto	funciona	com	a	equipa	da	Fundação	do	Gil	em	parceria	com	
5	hospitais	centrais	da	Grande	Lisboa	e	do	Grande	Porto:

	 •	Hospital	de	Santa	Maria;
	 •	Hospital	Prof.	Dr.	Fernando	da	Fonseca;
	 •	Hospital	Dona	Estefânia;
	 •	Hospital	de	São	João;
	 •	Centro	Materno	Infantil	do	Norte	(CMIN).

Com	 o	 apoio	 diário	 destas	 equipas	 evita-se	 e	 diminui-se	 o	 número	 de	
crianças	com	internamentos	prolongados	e	a	utilização	do	Hospital	de	Dia.	
Asseguramos	 e	 criamos,	 sempre	 que	 possível,	 condições	 nas	 suas	 casas	 
e	escolas,	recuperamos	desenvolvimento	emocional,	familiar	e	educacional.	
Com	 o	 apoio	 ao	 domicílio	 é	 possível	 despistar	 situações	 clínicas	 e	 sociais	
impossíveis	 de	 identificar	 no	 ambiente	 hospitalar,	 fazendo-se	 assim	
prevenção	na	saúde	infantil	e	formando	famílias.

Perante	o	aumento	do	número	de	crianças	com	doenças	crónicas	complexas,	
fruto	de	sobrevivências	mais	prolongadas	decorrentes	dos	avanços	médicos	
e	 tecnológicos,	 tornou-se	 urgente	 alargar	 a	 intervenção	 do	 projecto	 da	
Fundação	 do	 Gil	 aos	 Cuidados	 Paliativos	 Pediátricos	 em	 conjunto	 com	 os	
Cuidados	Continuados.

Este	 alargamento	 assimila	 um	 conjunto	 de	 melhores	 práticas,	 que	 possa	
acompanhar	de	forma	eficaz	estas	famílias	com	crianças	portadoras	de	uma	
doença	 crónica,	 através	 de	 uma	 intervenção	 integrada,	 multidisciplinar	 
e	especializada	que	contemple	o	tratamento	clínico,	o	apoio	social,	emocional	
e	 espiritual	 dado	 à	 criança	 e	 à	 sua	 família	 –	 tal	 como	 recomendado	 pelo	
European Associatian for Palliative Care (EAPC).2

De	acordo	com	a	lei	52/2012	(RNCP)	e	com	a	resolução	994/XII/3ª	aprovada	
a	14	de	maio	de	2014,	é	urgente	implementar	em	Portugal	um	conjunto	de	
medidas	 que	 contemplam	 a	 criação	 de	 uma	 rede	 de	 Cuidados	 Paliativos	
Pediátricos	hospitalares	e	no	domicílio,	acessível	a	todas	as	crianças	e	famílias	
que	deles	necessitem.

Porque o lugar de uma criança não é no hospital

2 European Associatian for Palliative Care 
(EAPC).Palliative Care for Infants, Children 
and Young People (2009).
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A	prestação	de	Cuidados	Paliativos	Pediátricos,	em	regime	de	internamento	
ou	no	domicílio,	pode	melhorar	a	qualidade	de	vida	da	criança	e	o	bem-estar	
geral	da	sua	família,	diminuindo	o	sofrimento	físico	e	emocional	e	prevenindo	
a	deterioração	da	condição	social	de	muitos	destes	agregados.

Os Cuidados Paliativos Pediátricos constituem um direito básico de 
recém-nascidos, crianças e jovens portadores de doenças crónicas 
complexas, limitantes da qualidade e/ou esperança de vida, e suas 
famílias. 3 

A	Lei	de	Bases	dos	Cuidados	Paliativos	para	Portugal	define	que	estes	cuidados	
devem	 ser	 prestados	 por	 equipas	 especializadas,	 em	 internamento	 ou	 no	
domicílio,	a	doentes	com	patologias	graves	ou	incuráveis,	em	fase	avançada	
ou	 progressiva,	 assim	 como	 às	 suas	 famílias	 com	 o	 objectivo	 de	melhorar	 
a	sua	qualidade	de	vida,	prevenir	e	aliviar	o	seu	sofrimento	físico,	psicológico,	
social	 e	 espiritual.	 Esta	 abordagem	 multidisciplinar	 torna-se	 ainda	 mais	
exigente	quando	se	trata	da	provisão	de	Cuidados	Paliativos	na	criança,	onde	
se	define	que	devem	ser	prestados	desde	o	diagnóstico	de	uma	doença	crónica	
limitante	da	qualidade	e/ou	da	esperança	de	vida.	

A	necessidade	continua	a	ser	uma	realidade,	e	porque	os	Cuidados	Paliativos	
Pediátricos	 domiciliários	 permitem	 o	 bem-estar	 clínico	 da	 criança,	
prevenindo	 em	 paralelo	 situações	 de	 degradação	 emocional	 e	 social	 da	
família,	 a	 Fundação	 do	 Gil	 continua	 a	 estruturar	 juntamente	 com	 os	 seus	
parceiros	 hospitalares	 respostas	 que	 promovam	 a	 saúde	 pediátrica	 em	
Portugal,	e	que	garantam	o	acesso	a	este	tipo	de	cuidados	de	saúde	a	todas	
as	 crianças	 que	 deles	 necessitem,	 independentemente	 da	 sua	 patologia,	
localização	geográfica	ou	condição	socioeconómica.	

Portugal	 tem	 estado	 a	 trabalhar	 na	 implementação	 de	 uma	 estrutura	 de	
Cuidados	 Paliativos	 Pediátricos.	 São	 já	 várias	 as	 manifestações	 que	 têm	
corroborado	a	urgência	de	integrar	este	tipo	de	cuidados	a	partir	dos	hospitais,	
ligando-os	com	serviços	especializados	no	domicílio.	A	legislação	nacional	da	
Resolução	sobre	Cuidados	Paliativos	Pediátricos,	aprovada	a	14	de	maio	de	
2014	4,	é	prova	dessa	vontade	de	colocar	o	nosso	país	no	atlas	das	nações	que	
implementaram	medidas	estruturantes	para	o	acompanhamento	e	suporte	
da	doença	crónica	pediátrica.	

Vários	 países	 europeus	 têm	 já	 amplamente	 desenvolvida	 uma	 estrutura	
e/ou	 diversas	 iniciativas	 na	 área	 dos	 Cuidados	 Paliativos	 Pediátricos,	 em	
Portugal	 ainda	 existem	 poucas	 equipas	 pediátricas	 com	 intervenção	 em	
cuidados	continuados	e/ou	paliativos	onde	está	incluído	o	projecto	Cuidados	
Domiciliários	Pediátricos	(anteriormente	denominado	de	UMAD)	da	Fundação	
do	Gil,	que	continua	a	ser	único	na	provisão	deste	tipo	de	apoio	ao	domicílio.5

3 In	Relatório	de	reunião	‘Cuidados	
Paliativos	Pediátricos:	Uma	reflexão.	
Que	Futuro	para	Portugal.

4	Projeto	de	Resolução	nº	994/XII/3ª,	de	
14	de	Maio	de	2014

5	In	Relatório	Gulbenkian	–	Reunião	
Cuidados	Paliativos	Pediátricos:	Uma	
Reflexão.	Que	futuro	em	Portugal.
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A	prestação	dos	cuidados	especializados,	disponibilizados	pelo	projecto,	não	
está	 associada	 apenas	 a	 uma	 fase	 terminal	 ou	 sequer	 de	fim	de	 vida,	mas	
sim	 a	 uma	 intervenção	 clínica	 e	 emocional	 continuada	 e	 adequada	 desde	 
o	diagnóstico,	com	vista	à	melhoria	da	qualidade	de	vida	da	criança,	incluindo	 
o	bem-estar	de	todo	o	agregado	familiar.	A	inexistência	deste	apoio	domiciliário	
levou	 muitas	 vezes	 à	 utilização	 inadequada	 dos	 serviços	 hospitalares,	 
a	 internamentos	desnecessários,	ao	agravamento	do	sofrimento	emocional	
da	criança	e	à	deterioração	da	saúde	física	e	mental	dos	cuidadores.

Só	 através	 desta	 abordagem	 holística	 é	 possível	 acompanhar	 eficazmente	
a	 criança,	 ao	 longo	de	 todo	o	processo	de	 tratamento,	 e	 a	 família	nas	 suas	
necessidades	sociais	e	no	seu	caminho	de	adaptação	emocional	à	doença	e	ao	
luto	pelas	várias	perdas	sofridas.	

Cuidados ao domicílio integrados e programas de Cuidados Paliativos 
Pediátricos aumentam a qualidade de vida da criança e da família, 
optimizando os recursos disponíveis. 6

Com	a	melhoria	da	articulação	de	cuidados	domiciliários	pediátricos	entre	 
o	 Hospital	 e	 a	 família,	 cada	 vez	 mais	 a	 hospitalização domiciliária	 em	
Pediatria	poderá	ser	uma	realidade.

Este	 conceito	 surgiu	 pela	 primeira	 vez	 em	 1947,	 nos	 Estados	 Unidos	 da	
América,	 com	 a	 experiência	 “Home	 Care”,	 que	 visava	 descongestionar	 os	
hospitais,	 assim	 como	 criar	 um	 ambiente	 psicológico	mais	 favorável	 para	
o	 doente.	 Já	 a	 primeira	 unidade	 a	 operar	 neste	 âmbito	 chegou	 à	 Europa	
apenas	em	1957,	a	um	hospital	francês,	sendo	que	no	ano	de	1996,	o	Comité	
Regional	 da	 Europa	 da	 Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS)	 promoveu	 
o	desenvolvimento	do	“Hospital	para	Cuidados	de	Saúde”,	também	conhecido	
como	“hospital	em	casa”,	seguindo	o	modelo	americano.	7

A	hospitalização	domiciliária	define-se	assim	como	um	modelo	de	assistência	
hospitalar	direccionado	para	a	prestação	de	cuidados	no	domicílio	a	doentes	
agudos,	 cujas	 condições	 biológicas,	 psicológicas	 e	 sociais	 o	 permitam.	 
O	público-alvo	pediátrico	centra-se	numa	população	com	elevada	prevalência	
de	doenças	crónicas	e	com	diversas	patologias.

6	EAPC	(2009).	Cuidados	Paliativos	
para	recém-nascidos,	crianças	e	
jovens.	Fundação	Maruzza	Lefebvre	
D’Ovidio	Onlus.

7	Artigo	de	opinião	de	Francisca	
Delerua,	internista	e	coordenadora	do	
NEHospDom	da	SPMI	(27/06/2019).
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Segundo	um	comunicado	da	Ministra	da	Saúde,	o	Governo	quer	manter	as	
pessoas	nas	suas	casas	e	que	o	hospital	saia	de	portas	para	ir	até	aos	utentes.	
Sendo	a	hospitalização	domiciliária	exemplo	disso.	É	como	se	 -	em	poucos	
meses	 -	 se	 construísse	um	pequeno	hospital	 com	cerca	de	100	 camas	que	
estão	espalhadas	na	casa	de	muitos	portugueses.	8

Tendo	o	projecto	Cuidados	Domiciliários	Pediátricos	13	de	anos	de	trabalho	
e	continuando	a	ser	um	projecto	pioneiro	no	“Cuidar	em	Casa”	em	Portugal,	
tornar	possível	a	Hospitalização Domiciliária	 a	 curto	prazo	pode	ser	uma	
realidade.

“...São os profissionais que devem ir a casa onde está a criança, sempre 
que seja possível, e não o contrário...” 

Prof. Dr. Caldas Afonso
Director CMIN – CHP

8	https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/
comunicacao/noticia?i=alargamento-
da-hospitalizacao-domiciliaria-a-
todos-os-hospitais-
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Durante	 o	 ano	 de	 2019	 o	 projecto	 Cuidados	 Domiciliários	 Pediátricos	
conseguiu	apoiar	555 crianças	nos	cinco	hospitais	parceiros.

No	Hospital	de	Santa	Maria	(HSM)	apoiou	86	crianças,	no	Hospital	Prof.	Doutor	
Fernando	Fonseca	(HFF)	164	crianças,	no	Hospital	Dona	Estefânia	(HDE)	91	
crianças,	no	Hospital	São	João	(HSJ)	81	crianças,	no	Centro	Materno	Infantil	
do	Norte	(CMIN)	133	crianças.

O	 número	 total	 de	 visitas	 realizadas	 em	2019	 foi	 de	 2.260	 nos	 5	 hospitais	
parceiros,	 mais	 124	 visitas	 do	 que	 no	 ano	 de	 2018.	 Especificamente	 pela	
Fisioterapia	foram	realizadas	525	visitas,	das	quais	344	foram	realizadas	pela	
Fisioterapeuta	da	Fundação	do	Gil	e	181	pela	equipa	do	HDE.

Hospital São João

Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca

Hospital de Santa Maria

CMIN

Hospital Dona Estefânia

Hospital São João

CMIN

Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca

Hospital Dona Estefânia

Fisioterapia

Hospital de Santa Maria

Trabalho realizado em 2019 pela equipa  
da Fundação do Gil e dos hospitais

Número de crianças/famílias apoiadas 

Número de visitas

164

703

473

302
292

133

525

91

490

86

81
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Relativamente	 às	 áreas	 clínicas	 predominantes	 na	 referenciação	 para	
o	 projecto	 Cuidados	 Domiciliários	 Pediátricos,	 nos	 diferentes	 hospitais	
parceiros,	temos:

•	No	HFF	as	doenças	relacionadas	com	a	Pneumologia	e	Neonatologia	
(prematuridade)	e	14	casos	de	Cuidados	Paliativos;
•	 No	 HSM	 também	 a	 área	 da	 Pneumologia	 e	 13	 casos	 de	 Cuidados	
Paliativos;
•	No	HDE	a	área	da	Gastroenterologia	e	o	seguimento	de	29	casos	de	
Cuidados	Paliativos;
•	 No	 HSJ	 as	 visitas	 da	 área	 da	 Oncologia	 (Cuidados	 Paliativos)	 
e	Neonatologia	(prematuridade);
•	No	 CMIN	 a	 área	 da	 Pneumologia,	 da	Neonatologia	 (prematuridade)	 
e	10	casos	de	Cuidados	Paliativos.	

Durante	2019	 foram	percorridos	um	total	de	71.108	Quilómetros	nas	visitas	
realizadas	por	todos	os	nossos	hospitais	parceiros.	Numa	área	que	abrange	os	
distritos	de	Lisboa,	Setúbal,	Leiria,	Santarém	e	Évora	e	com	as	equipas	do	HSM,	
HDE	e	HFF,	percorremos	um	total	de	42.378	km.	No	norte	do	país,	nos	distritos	
do	Porto,	Braga,	Viana	do	Castelo,	Vila	Real,	Bragança,	Viseu,	Guarda	e	Aveiro	
com	as	equipas	do	HSJ	e	CMIN,	foram	percorridos	28.730km	em	2019.

A	 Fisioterapia	 é	 uma	 profissão	 da	 saúde	 que	 se	 estrutura	 a	 partir	 das	
ciências	da	saúde,	ciências	sociais,	humanas,	da	comunicação,	da	educação	
e	do	comportamento.	O	foco	da	intervenção	da	Fisioterapia	é	o	movimento	 
e	a	disfunção	do	movimento	e	a	sua	utilização	nas	mais	diversas	actividades	
humanas,	ao	 longo	de	todo	o	ciclo	de	vida.	A	 intervenção	pode	ser	dirigida	 
à	pessoa	nas	mais	diversas	condições	de	saúde.	9 10

Uma	das	áreas	de	intervenção	da	Fisioterapia	são	os	Cuidados	Continuados	
e	os	Cuidados	Paliativos.	A	intervenção	nesta	área	destina-se	a	pessoas	em	
situação	de	dependência	temporária	ou	permanente	e	de	um	modo	geral,	em	
Cuidados	Continuados:

•	 Promove	 a	 funcionalidade,	 prevenindo,	 reduzindo	 e	 adiando	 
as	incapacidades;
•	Promove	a	integridade	e	a	função	dos	sistemas	corporais,	essenciais	
ao	movimento	e	o	controlo	dos	sintomas	associados;
•	Maximiza	a	capacidade	na	realização	das	actividades	e	o	desempenho	
na	participação	social;
•	Dá	ênfase	à	qualidade	de	vida	em	indivíduos	ou	grupos	de	indivíduos	
com	 alterações	 do	 comportamento,	 do	 movimento	 ou	 perturbações	 
da	sua	funcionalidade;
•	Contribui	 para	 o	 objectivo	 de	 diminuir	 a	 readmissões	 hospitalares	 
e/ou	institucionalização	precoce.

Intervenção da Fisioterapia no domicílio

9	APFISIO	–	Associação	Portuguesa	
de	Fisioterapeutas:	Estatudo	Legal	
in	http://www.apfisio.pt/o-que-e-a-
fisioterapia/estatuto-legal/

10	Watson,	M.,	Lucas,C.,	Hoy,A.	&	
Wells,	J.	Oxford	Handbook	of	Palliative	
Care	(2ª	Ed.).	Oxford	University	Press	
(2009).
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A	Fisioterapia	em	Cuidados	Paliativos:
•	 Utiliza	 uma	 abordagem	 baseada	 em	 todas	 as	 áreas	 do	 saber	 
da	Fisioterapia;
•	Destina-se	a	pessoas	com	doenças	que	ameacem	a	sua	vida	e/ou	não	
respondam	a	uma	intervenção	curativa;
•	Observa	a	funcionalidade	como	uma	componente	major	da	dignidade	
humana;
•	 Tem	 como	 principal	 objectivo	 prevenir	 e	 compensar	 o	 declínio	 da	
funcionalidade,	optimizando	a	mobilidade,	a	função	e	a	qualidade	de	
vida;
•	Procura	 atingir	 os	 seus	objectivos	 através	da	prevenção	e	 alívio	de	
sintomas	 chave	 e	 do	 ensino	 e	 treino	 de	 competências	 significativas	
para	o	doente,	cuidadores	e	equipa.

Em	 Cuidados	 Paliativos,	 o	 fisioterapeuta,	 inserido	 numa	 equipa	 multi-
disciplinar,	 poderá	 intervir	 em	 qualquer	 fase	 e	 ambiente,	 oferecendo	 
a	possibilidade	de	uma	vida	tão	activa	quanto	possível	a	doentes	com	qualquer	
condição	patológica	progressiva.	11 12

Quando	 a	 cura	 é	 improvável,	 o	 doente	 pode	 obter	 ajuda	 para	 manter	 
e,	 se	 possível,	melhorar	 a	 sua	 qualidade	 de	 vida.	 O	 fisioterapeuta	 tem	um	
papel	importante	no	complemento	do	tratamento	em	cuidados	continuados	 
e	 paliativos	 com	 uma	 abordagem	 variada	 que	 visa	 o	 alívio	 dos	 sintomas	 
e,	assim,	manter/melhorar	as	funções	do	doente.	13

Em	2019	foram	realizadas	525	sessões	de	Fisioterapia	a	crianças	com	doença	
crónica	 complexa	 no	 domicílio	 com	 o	 projecto	 Cuidados	 Domiciliários	
Pediátricas.	 Destas	 525	 visitas,	 66%	 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.

11	Watson,	M.,	Lucas,C.,	Hoy,A.	&	
Wells,	J.	Oxford	Handbook	of	Palliative	
Care	(2ª	Ed.).	Oxford	University	Press	
(2009).

12		APFISIO	–	Associação	Portuguesa	
de	Fisioterapeutas:	Cuidados	
Continuados	e	Paliativos	in http://www.
apfisio.pt/areas_intervencao/cuidados-
continuados-e-paliativos/

13		Frymark,	U.;	Hallgren,	L.	&	
Reisberg,	A.	Physiotherapy	in	palliative	
Care	–	a	clinical	handbook.	in Swedish 
by Palliative Centre, Stockholms Sjukhem, 
Sweden (2009).

Hospital Dona Estefânia

Fundação do Gil

Total visitas da Fisioterapia  
pelos CDP - Jan. a Dez. 2019

181

344
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A	Fisioterapia	segue,	no	domicílio,	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	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	 intervenção	da	Fisioterapia	do	projecto	Cuidados	Domici-
liários	Pediátricos	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;
•	 Ensino	 e	 treino	 de	 estratégias	 que	 facilitem	 as	 actividades	 da	 vida	
diária	(AVDs);
•	 Maximizar	 a	 resistência	 ao	 esforço	 através	 de	 estratégias	 que	
proporcionem	um	padrão	ventilatório	estável	e	eficaz;
•	Prevenção	de	complicações	respiratórias:	desobstrução	e	permeabi-
lidade	das	vias	aéreas	respiratórias	através	de	exercícios	respiratórios	
e	técnicas	de	tosse	assistida;
•Ajuda	no	alívio	da	dor	(se	necessário	e	possível).

O	Cuidar	em	casa	de	uma	criança	doente	apresenta	enormes	desafios,	mas	
se	bem	feito,	tem	o	potencial	de	trazer	benefícios	duradouros	para	a	família	e	
para	os	profissionais	de	saúde	que	os	acompanham	no	domicílio.	
 
Como	 parte	 integrante	 da	 equipa,	 o	 fisioterapeuta	 está	 numa	 boa	 posição	
para	identificar	as	necessidades	das	crianças	e	suas	famílias,	e	articular-se	
com	 a	 restante	 equipa	 para	 juntos	 trabalharem	 nas	 respostas	 adequadas	 
às	mesmas.

Importância da Fisioterapia nos Cuidados 
Domiciliários Pediátricos

https://www.fundacaodogil.pt/
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O	 fisioterapeuta,	 com	 conhecimento	 da	 patologia	 existente	 e	 da	 criança	
portadora	da	mesma,	adopta	uma	abordagem	de	solução	de	problemas	em	
que	os	objectivos	do	tratamento	são	planeados	em	conjunto	com	a	criança/
jovem	e	sua	família.	Estes	objectivos	devem	ser	realistas	e	alcançáveis	para	 
a	fase	da	doença	e	devem	ser	continuamente	reavaliados.	

Importante	ter	em	conta	que	a	fase	paliativa	de	uma	criança	é,	por	norma,	
muito	 mais	 longa	 do	 que	 um	 adulto,	 uma	 vez	 que	 é	 activada	 a	 partir	 do	
momento	do	diagnóstico.	Há,	também,	geralmente,	muita	incerteza	em	torno	
do	prognóstico.	Crianças	em	estado	avançado	de	incapacidade	e	dependência	
correm	 alto	 risco	 de	 morrer	 de	 complicações	 (como	 complicações	
respiratórias,	 infecções,	 …),	mas	 também	 têm	 o	 potencial	 de	 viver	muitos	
anos.	

Há	 crianças	 neste	 projecto	 que	 já	 são	 acompanhadas	 pela	 Fisioterapia	 há	
mais	de	10	anos,	e	para	todas	as	famílias	este	apoio	melhorou	em	muito	a	sua	
qualidade	de	vida	e	facilitou	o	seu	dia-a-dia.

“Os cuidados paliativos domiciliários abraçam o que há de mais nobre 
na medicina: às vezes curam, aliviam sempre, apoiando até o fim.”

Gomas, J. (1993). Palliative care at home: a reality or ‘mission impossible’? 
Palliative Medicine, 7(Suppl. 1): 45–59.

No	mês	 de	 Fevereiro	 de	 2019,	 assistimos	 ao	 início	 do	 Projecto de Apoio 
Psicológico ao Domicílio em conjunto com a equipa do Hospital Prof. Dr. 
Fernando Fonseca,	que	 tem	como	objectivo,	dar	apoio	psicológico,	através	
de	visitas	domiciliárias,	a	famílias	de	crianças	com	doença	Crónica	Complexa	
que	 fazem	 parte	 da	 população	 abrangida	 pelos	 Cuidados	 Domiciliários	
Pediátricos	da	Fundação	do	Gil	e	deste	Hospital.

Este	projecto	foi	criado	para	suprir	uma	necessidade,	que	sempre	foi	sentida	
e	que	diz	respeito	à	dificuldade	de	fazer	chegar	este	tipo	de	apoio	às	famílias	
que	dele	necessitam.

As	 famílias	 acompanhadas	 pelos	 Cuidados	 Domiciliários	 Pediátricos	 estão	
sujeitas	 a	 uma	 reestruturação	 das	 suas	 dinâmicas	 familiares	 que	 envolve	
um	processo	de	adaptação	progressivo	a	novas	exigências	e	necessidades	da	
doença	crónica,	por	parte	de	 todos	os	elementos	da	 família.	Este	processo	
adaptativo	poderá	ficar	 condicionado	devido	 às	 características	da	 situação	
clínica	 da	 criança/adolescente,	 às	 condições	 socio-económicas	 e	 culturais,	

Intervenção Psicológica e Social no domicílio
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às	características	de	personalidade	dos	pais	/cuidadores	e	às	estratégias	de	
coping	 (ou	 de	 resolução	 de	 problemas)	 adoptadas	 pela	 família	 (sobretudo	
pelos	cuidadores	principais).

Os	 cuidadores	 Principais	 (mãe,	 avó,	 pai)	 tornam-se	 responsáveis	 pela	
prestação	de	cuidados	específicos	da	doença	crónica	complexa,	24	horas	por	
dia,	todos	os	dias	do	ano.	Apresentam	frequentemente,	um	elevado	nível	de	
stress	emocional	e	físico	(Burnout)	que	pode,	por	vezes,	pôr	em	causa	a	sua	
própria	saúde	e	também	a	qualidade	e	efectividade	dos	cuidados	que	prestam	
aos	seus	familiares.

“O impacto da doença no cuidador principal traduz-se em sintomas como: exaustão 
física, depressão, ansiedade, consumo abusivo de substâncias (álcool, tabaco, fármacos), 
perturbações do sono, alterações do apetite, sintomas hipocondríacos, reacções fóbicas, 
dependência e ainda problemas laborais.”  14

A	consciencialização	desta	realidade	e	o	investimento	na	sua	própria	saúde	
mental	e	física	são	questões,	muitas	vezes,	passadas	para	segundo	plano	ou	
mesmo	 esquecidas,	 por	 parte	 dos	 familiares	 cuidadores.	 A	maioria	 destes	
familiares	referem,	que	não	têm	tempo	para	se	deslocarem	ao	hospital	para	
consultas	para	si,	quando	a	prioridade	são	os	cuidados	ao	filho	doente.

“A relação familiar e a ideia de que a pessoa doente poderá morrer em breve fazem 
com que o cuidador principal não coloque as suas necessidades em primeiro lugar, nem 
mesmo quando os sinais de exaustão são evidentes e estão a influenciar negativamente 
os cuidados que consegue prestar.” 1

Para	além	da	Exaustão	do	Cuidador	Principal,	a	Comunicação	Intrafamiliar	 
e	 a	 “Conspiração	 do	 Silêncio”	 foram	 as	 problemáticas	mais	 relevantes	 na	
nossa	 intervenção	 tanto	 pela	 sua	 frequência	 como	 pela	 sua	 importante	
influência	na	qualidade	de	vida	da	criança	e	da	Família.

“A comunicação intrafamiliar permite a clarificação de pensamentos e emoções,  
a construção de objectivos comuns, a partilha de sentimentos, a resolução de conflitos 
e, no limite, as despedidas. Se todas são importantes, durante o processo da doença  
é muito importante que cada elemento da família conheça os objectivos e as expectativas 
que partilha, ou não, com a restante família. Esta partilha é fundamental para que  
o nível de conflito dentro da família se mantenha baixo.” 1

“Quando a informação não é adequada e a comunicação é deficitária há uma tendência 
para que o sofrimento pessoal se instale também no agregado familiar, o que provoca 
alterações da sua dinâmica; ao nível dos papéis e responsabilidades. A conspiração do 
silêncio pode ser entendida como uma dinâmica comunicacional desadequada em que 
existem ilhas de comunicação e uma pseudo protecção dos “mais fortes” para com os 
“mais fracos”. Surge quando todos sabem que o outro sabe, mas ninguém se encontra em 

14	Ordem	dos	psicólogos.	Linhas	de	
orientação	para	a	prática	profissional	
OPP	–	Cuidados	Paliativos.	In https://
www.ordemdospsicologos.pt/ficheiros/
documentos/lopp_no_a_mbito_dos_
cuidados_paliativos.pdf

https://www.fundacaodogil.pt/


38

fundacaodogil.pt

Relatório
de Gestão
e Contas
—
Relatório  
de Gestão
—
2019

condições de conversar abertamente com o principal envolvido; o doente. O isolamento 
ocorre muitas das vezes como resultado desse modo de comunicação.” 1

Através	das	visitas	domiciliárias,	as	famílias,	a	criança	e	mais	frequentemente,	
os	 cuidadores	 principais,	 podem	 beneficiar	 deste	 apoio	 especializado	 nas	
suas	 casas,	 num	 ambiente	 familiar	 sem	 ser	 necessário	 deslocarem-se	 ao	
Hospital.	

O apoio psicológico dirigido à especificidade de cada família e à especi-
ficidade de cada necessidade sentida pela equipa de saúde permite 
melhorar a qualidade do trabalho realizado nos Cuidados Domiciliários 
Pediátricos.

As intervenções psicológicas realizadas têm como principais objectivos 
específicos:

•	Avaliação	e	prevenção	da	exaustão	do	cuidador	principal;
•	 Avaliação	 da	 rede	 de	 apoio	 existente	 para	 descanso	 do	 cuidador	
principal;
•	Avaliação	e	promoção	da	comunicação	intrafamiliar	e	prevenção	da	
“Conspiração	do	Silêncio”;
•	Valorização	pessoal	“Histórias	de	Vida”	e	experiências	pessoais;
•	Gestão	das	espectativas	e	preparação	para	o	luto;
•	Avaliação	das	dinâmicas	familiares;
•	Avaliação	e	promoção	da	adesão	terapêutica.

Desde	 o	 início	 do	 projecto	 foram	 realizadas	 23	 visitas	 domiciliárias	 a	 6	
diferentes	 famílias.	 A	 maioria	 das	 referências	 para	 intervenção,	 dizem	
respeito	a	visitas	de	avaliação	e	prevenção	da	exaustão	do	cuidador	principal.	
Em	três	famílias/casos	foram	realizadas	visitas	de	seguimento,	para	além	da	
visita	de	avaliação	inicial,	no	âmbito	da	prevenção	da	exaustão	do	cuidador	
principal,	 valorização	 pessoal	 e	 promoção	 da	 comunicação	 intra-familiar.	
Nos	restantes	casos	foram	realizadas	apenas	1	ou	mais	visitas	de	avaliação.	
Actualmente	estão	a	ser	seguidas	4	famílias	em	visitas	de	seguimento.	

Total: 23 visitas

Apoio Psicológico
44 4

3

2 2 2

11

0 0 0
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A	frequência	de	casos	que	podem	vir	a	ter	uma	intervenção	psicológica	está,	
de	qualquer	maneira,	sujeita	a	grandes	flutuações	que	estarão	relacionadas	
com	 as	 patologias	 mais	 referenciadas	 para	 os	 Cuidados	 Domiciliários	
Pediátricos	 em	 determinado	 momento,	 (neonatologia	 ou	 pediatria),	 com	 
o	 tipo	 de	 intervenção	 (Avaliação,	 seguimento	 ou	 encaminhamento),	 com	 
o	número	de	altas	das	visitas	domiciliárias	e	também	com	a	possível	existência	
de	outros	apoios	a	decorrer	(apoios	comunitários),	na	área	da	Saúde	Mental.

As	famílias	que	beneficiam	deste	projecto	referem	a	sua	satisfação	com	esta	
possibilidade	 de	 um	 apoio	mais	 especifico,	 feito	 à	medida	 de	 cada	 família	 
e	 direccionado	 à área da Saúde Mental, uma área, ainda, com pouca 
expressão no apoio domiciliário pediátrico em Portugal.

Relativamente	 aos	 apoios	 sociais	 específicos	 e	 durante	 2019,	 conseguimos	
ajudar	 22	 famílias	 das	mais	 desfavorecidas	 economicamente	 da	 região	 de	
Lisboa,	 com	 diversos	 tipos	 de	 mobiliário	 e	 também	 com	 ajudas	 técnicas	
directamente	ligadas	à	doença	crónica.

Em	 relação	 ao	 ano	 de	 2018	 verificámos	 um	 número	 bastante	 superior	 de	
Apoios	 Específicos	 efectuados	 devido	 a	 uma	 crescente	 possibilidade	 de	
avaliação	e	 resposta	às	necessidades	das	 famílias	e	 também	devido	a	uma	
consolidada	 referenciação	 das	 equipas	 dos	 hospitais	 parceiros	 da	 área	 de	
Lisboa.

Conseguimos	 também	 apoiar	 135	 famílias	 com	 as	 entregas	 de	 cabazes	 de	
produtos	alimentares	e	de	higiene.	Este	ano	foi	possível	alargar	o	nosso	apoio	
às	famílias	da	região	do	Norte	na	época	do	Natal,	a	24	famílias	do	CMIN	e	do	
Hospital	de	São	João.		

Actualmente,	as	equipas	Hospitalares	podem	contar	com	a	nossa	equipa	para	
uma	rápida	articulação	dos	vários	apoios	sociais	existentes.	

Este	 tipo	 de	 apoio	 continua	 a	 ser	 uma	 grande	mais-valia	 na	 vida	 de	 todas	
as	famílias,	que	têm	maiores	necessidades	económicas	e	que	assim	podem	
aliviar	o	seu	esforço	financeiro	e	por	consequência	melhorar	a	sua	qualidade	
de	vida.	

Nº. Famílias Apoiadas

Apoios Específicos 22

12

2018 2019
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O	ano	de	2019	foi	um	ano	de	consolidação	e	de	preparação	estratégica	para	 
os	próximos	anos.		

O	impacto	que	um	projecto	de	Cuidados	Domiciliários	Pediátricos	pode	trazer	
para	o	hospital,	para	a	 família	e	para	a	própria	sociedade	reforça	por	si	só	 
a	premência	de	implementação	destas	redes	de	apoio	em	Portugal.	Prova	disto	
foi	o	1º	prémio	atribuído	ao	Projecto	na	10ª	Edição	do	Prémio	Manuel	António	
da	Mota	15	e	a	parceria	estabelecida	com	a	Câmara	Municipal	de	Lisboa.

Os	 Cuidados	 Domiciliários	 Pediátricos	 têm	 representado	 uma	 mais-valia,	
na	medida	em	que	cada	vez	mais	se	aponta	para	o	facto	de	que	tratar	estes	
doentes	em	casa	traz	efeitos	benéficos,	quer	a	nível	psico-afectivo,	quer	na	
evolução	da	própria	doença,	bem	como	a	nível	sócio-económico,	sendo	sem	
dúvida	uma	mais-valia	tanto	para	os	cuidadores	como	para	os	profissionais	
que	 seguem	estas	 crianças.	Dada	 a	 ausência	 de	 respostas	na	 comunidade,	
e	 a	 falta	 de	 recursos	 nos	 hospitais	 e	 centros	 de	 saúde,	 a	 ampla	 actividade	
deste	projecto	tem	sido	transversal	a	todas	as	áreas	da	Pediatria,	 incluindo	
actualmente	a	actividade	no	âmbito	dos	Cuidados	Paliativos	Pediátricos,	com	
o	 intuito	de	 fazer	chegar	às	 famílias	a	benéfica	possibilidade	de	Cuidar	em	
Casa.	

Para	 responder	 às	 necessidades	 pediátricas,	 o	 sistema	 de	 saúde	 deve	
apoiar-se	nos	cuidados	de	saúde	primários,	como	prestadores	privilegiados	 
de	cuidados	em	parceria	com	o	sistema	educativo	e	com	o	terceiro	sector,	indo	
ao	encontro	das	orientações	europeias	com	uma	nova	concepção	de	políticas	
activas	que	visam	criar	respostas	integradas	entre	a	saúde	e	a	área	social.		16

Deseja-se	uma	filosofia	de	trabalho	de	parceria,	onde	os	cuidados	se	devem	
dirigir	mais	à	criança/jovem	e	sua	família	do	que	à	doença,	e	com	uma	equipa	
afecta	só	aos	Cuidados	Domiciliários	Pediátricos,	permitindo	que	este	projecto	
se	torne,	também,	pioneiro	na	Hospitalização	Domiciliária.

Conclusão

15	http://premiomam.mota-engil.pt/

16	Relatório	de	Outono	2018	–	Secção	
Cuidados	Paliativos	Pediátricos.	
Observatório	Português	dos	Cuidados	
Paliativos.	CATÓLICA	–	INSTITUTO	DE	
CIÊNCIAS	DA	SAÚDE.
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4#	All	–	Healyh	&	Safety	
Alexandre	Santos
Altice	Arena	
Aluga	Tudo	
Ana	Arrebentinha
Ana	Barros
Antunes	e	Duarte,	Lda.
Arquitecto	Hugo	Igrejas	
Árvore	de	Bebes	
Banho	ao	Cão	
Bairrista	
Bel	Portugal
Bimbo
Bolinhos	à	medida
Bombeiros	de	Alvalade
Boticário	
BP 
BSHP	Electrodomésticos
BUS	
Byfurcação	
Câmara	Municipal	de	Lisboa
Catering4you	by	Lara	Rodrigues
Castelbell
Centrifuga	
Centro	de	Desenv.	Infantil	Diferenças
Cin	
Cinemacity
Clinica	Doutor	Hugo	Madeira	
Clinica	Veterinária	Vanessa	Carvalho	
Codeprime	
Colgate	-	Palmolive	Portugal
Companhia	da	Esquina	
Condi
Continente-	Dep.	Resp.	Social
Creche	Patatina	
Cruzarelevo
Cryptodefender	
DanCake
Dance	Spot	

Delta
Domino´s	Pizza	
Dotylandia	
Engimov
Espazo	
Externato	o	Poeta	
Fabrica	dos	Óculos
Fada	Juju
Feijão	verde
Fernando	Rocha
Firmar,	Lda
Flauta	Mágica
Flora	Garden
Fonte	Viva
Fundação	Ageas
Fundação	Manuel	António	da	Mota
Fundação	Nossa	Sra	do	Bom	Sucesso	
Fujitsu
Gallo	Portugal
Gesmetodo	
Guilherme	Cabral
Guilherme	Duarte
Hellopark
Henrique	Sá	Pessoa
Hippotrip
Hospital	dos	Lusíadas	
Hotéis	Vila	Galé
Horex
Huawei
Inês	Dionísio
Inês	Simas
Inventors
Ilídio	Moreira	-	FLY	Produções
Jardim	Zoológico	(ATL)	
Joaquim	Barata
João	Nuno	Martins
JNM	Events
João	Seabra
João	Só
Joana	Reymão	Nogueira	Doçarias
Jorge	Lotra	
Junta	de	Freguesia	de	Alvalade
Kid	2	Kid
Kidzania
KPMG
Lactogal
Leitaria	Quinta	do	Paço
Lemon	Live	Entertainment
LIDL	
LMGE	
Lu.Ca
Lusitânia	Seguros	
LX	Kids	(ATL)	Maria	Glória	S.	Neto
Marta	Mendes
Mazda
Medicare
Médis
Meganimal	
Mercearia	Pomar	da	Daniela	
Miguel	7	Estacas
Miguel	Ribeiro	Fernandes
Miranda	Advogados	
Modos	de	Ver	

Mónica	Jardim
Monte	d´Oiro	
Museu	da	Electricidade
Museu	da	Marioneta
My	Cake	Store	
Nilton
Nuno	Duarte	(Jel)	
O	Bolo	Da	Marta	
Oceanário	de	Lisboa	
Oeiras	Internacional	School
Otis	
Padaria	Portuguesa
Palcos	Azuis
Panificadora	Areeiro
Paula	Figueiredo
Paula	Serra
Paulo	Fazenda
Pedro	Farelo	Brand	Studio
Pedro	Larcher
Phillips
Phone	House
Pingo	Doce	-	Dep.	Resp.	Social
Plano	6
Precision
Princelândia
Renault	Portugal
Rentokill
Revigres
Rio	Gráfica	
Rio	Paiva	Portugal	
Ryanair
Rodinhas	Park
Rui	Xará	
Salgados	e	Docinhos
Salsa
SAM	Croissants	
Sana	Hotels
Sanitana	
Sapa	Portugal	S.A.
Science	4	you	(ATL)	
SLB	
Staples
Sumo	Portugal	
System	air
Teatro	Bocage
Teatroesfera
Tecniquel	
Teresa	Costa	Cabral
Terra	dos	Sonhos
Tigran	Kalberer
TIL	-	Teatro	Infantil	de	Lisboa
Torre	do	Frade
Unicre	
Up	Up
Veolia	
Vieira	de	Almeida	
Vista	Alegre
Vital	Aire
Kia
Yellow	Star	Company
Your	Image	
World	Crew	Events
Zé	Diogo	Quintela

Agradecimentos
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Em	2019	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	14	colaboradores	distribuídos	pelas	seguintes	funções:

	 •	Directora	de	Projectos	Sociais	(1)
	 •	Director	Técnico	(1)
	 •	Coordenador	Pedagógico	(1)
	 •	Assistente	Social	(1)
	 •	Técnico	de	Apoio	à	Família	(1)
	 •	Educadoras	Sociais	(2)
	 •	Auxiliar	de	Educação	(1)
	 •	Técnico	Operacional	(1)
	 •	Administrativos	(2)
	 •	Motoristas	(2)
	 •	Fisioterapeuta	(1)

Recursos Humanos

https://www.fundacaodogil.pt/
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m	Fevereiro	de	2020,	quando,	pela	primeira	vez	escrevi	este	texto,	
ele	focava	a	esperança	num	2020	muito	produtivo,	alavancado	pelo	
projecto	da	Casa	do	Jardim	–	o	grande	projecto	de	sustentabilidade	
financeira	da	Fundação	do	Gil.

Tão	 sonhado,	 tão	 planeado,	 viu	 finalmente	 a	 luz	 em	 Setembro	 de	 2019,	
entrando,	desde	logo,	em	funcionamento.	Em	pouco	mais	de	3	meses,	ficou	
provado	 o	 sucesso	 deste	 projecto.	Muito	 procurado	 pelas	 empresas	 e	 pela	
sociedade	civil,	mas	também,	permitindo	programação	própria	da	Fundação	
do	Gil,	a	Casa	do	Jardim	deu	um	contributo	financeiro	muito	positivo.
As	projecções	para	2020	eram	sorridentes,	tanto	a	nível	dos	alugueres	como	
no	desenvolvimento	da	nossa	programação	própria	 em	áreas	 inerentes	 ao	
ADN	 da	 Fundação.	 Desde	 formações	 específicas	 na	 área	 das	 crianças	 em	
risco,	até	palestras	sobre	empreendedorismo	em	geral,	a	nossa	programação,	
alavancada	por	um	media	partner	e	parceiros	pontuais	 trazia	a	 certeza	de	
que	tudo	correria	pelo	melhor.

Falava	 também,	 na	 premência	 da	 área	 da	 saúde	mental	 na	 infância,	 área	
estratégica	de	reflexão	da	Fundação.	No	caminho	percorrido	pela	Casa	do	Gil	
e	no	trabalho	que	está	a	ser	desenvolvido	com	um	conjunto	de	profissionais	
de	referência	na	área.	Falava	na	celebração	dos	20	anos	da	Fundação,	onde	
podíamos	publicamente	agradecer	aqueles	que	durante	20	anos	caminharam	
ao	 lado	 da	 Fundação	 nesta	 construção	 que	 tanto	 orgulho	 temos,	 e	 onde	
inauguraríamos	oficialmente	a	Casa	do	Jardim.
Mas,	 estamos	 em	 Março,	 e	 este	 texto	 de	 perspectivas	 para	 2020	 mudou	
totalmente	o	seu	rumo…	perdeu	a	validade.	Importa,	neste	momento,	em	que	
desenhamos	 vários	 planos	 de	 actuação	 e	 contingência,	 em	que	 colocamos	
equipas	em	casa	(em	quarentenas	profiláticas)	,	para	poderemos	ter	sempre	
quem	tome	conta	das	nossas	crianças,	importa	garantir	que	todos	estão	bem.	
Profissionais,	 crianças,	 parceiros.	 Importa	 que	 cuidemos	 verdadeiramente	
uns	 dos	 outros,	 sem	deixar	 cair	 ninguém.	 Importa	 olharmos	 todos	 juntos,	
na	 convicção	 de	 que	 sairemos	 disto	mais	 fortes,	 embora	 financeiramente	
fragilizados,	embora	com	as	perspectivas	financeiras	já	desajustadas…	tudo	
isso	é	o	menos	relevante	neste	momento.

Hoje,	30	de	março,	aquilo	que	pretendemos	enquanto	equipa	é	que	possamos	
todos	 ficar	 bem,	 que	 façamos	 as	 análises	 devidas	 e	 que	 retiremos	 deste	
período	atribulado,	os	ensinamentos	que	conseguirmos	para	nos	 focarmos	
sempre	no	essencial.	E	o	essencial	é,	como	sabemos,	“invisível	aos	olhos“.
Vai	ficar	tudo	bem!	Vamos	todos	ficar	bem!

30	de	março	de	2020,
Patrícia	Boura
Presidente	Executiva

Perspectivas para 2020

E
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Gastos, Financiamento, Mecenato e Contribuições à Exploração

O	ano	de	2019	caracterizou-se	por	um	resultado	líquido	do	exercício	no	valor	
de	 1	 130,74€,	 afirmando	 o	 caminho	 de	 consolidação	 da	 sustentabilidade	
financeira	da	instituição.

O	total	de	receitas	angariadas	fixou-se	nos	741	434,20€	e	os	gastos	operacionais	
nos	669	965,01€,	contribuindo	assim	para	um	EBITDA	de	71	469,19€.

As	principais	rubricas	de	gastos	foram:
Gastos com Pessoal
 •	Remunerações	 	 	 	 	 	277	586,53€
 •	Encargos	Sociais	 	 	 	 	 58	187,83€

Fornecimentos e Serviços Externos no valor de 320 793€ dos quais se 
destacam:
 •	Honorários			 	 	 	 	 	 125	451,00€
 •	Serviços	Especializados			 32	689,00€
 •	Limpeza,	Higiene	e	Conforto			 23	893,00€
 •	Combustíveis			 20	530,00€
 •	Conservação	e	Reparação			 	 11	707,00€
 •	Electricidade		 	 7	999,00€

A	composição	das	principais	fontes	de	financiamento	em	2019	foi	a	seguinte:

Donativos em Numerário:   
Doador	Indiferenciado	 	 	 	 	 107	746,20€
Fundação	Manuel	António	da	Mota	 	 	 	 75	000,00€
Weshare	-	Serviços	De	Gestão,	S.A.	 	 	 	 6	500,00€
KPMG	&	Associados	-	Sroc,	S.A.	 	 	 	 6	150,00€
Médis	-	Companhia	Portuguesa	de	Seguros	de	Saúde	 6	000,00€
Fundação	Ageas	-	Agir	com	Coração	 	 	 	 4	400,00€
Otis	Elevadores,	Lda.	 	 	 	 	 	 2	300,00€
Lidl	&	Cia	 	 	 	 	 	 	 2	000,00€
Toldo	Design	Comércio	de	Toldos	e	Publicidade,	Lda.	 1	295,00€
Lusíadas,	S.A.	 	 	 	 	 	 	 1	000,00€
Miguel	Mexia	Ferreira	Galão	 	 	 	 	 1	000,00€
Total     243 079,14€

Sustentabilidade Financeira
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Subsídios à Operação:
Comparticipação	da	Segurança	Social	 	 	 290	614,00€ 
Camara	Municipal	de	Lisboa		 	 	 	 	 55	000,00€
Junta	de	Freguesia	de	Alvalade	 	 	 	 5	000,00€
Total  350 614,00€

Outros Rendimentos:
Reconhecimento	Proveito	da	Cedência	Casa	do	Gil	 	 32	964,00€
Reconhecimento	Proveito	do	terreno	Casa	do	Gil	 	 11	145,00€
Outros	Rendimentos	Diversos		 12	799,00€
Total  56 908,00€

Donativos em Espécie:
BP	Portugal-Comér.	Combustíveis	e	Lubrificantes	S.A.	 15	000,00€
Centro	Hospitalar	do	Porto	 	 12	000,00€
F.	&	J.	Lotra,	Lda.	 	 4	630,00€
Jet	Cooler	-	Àguas	e	Cafés,	S.A.	 	 4	009,42€
NOS	Comunicações,	S.A.	 	 3	856,17€
A	Goldinox	-	Sociedade	Unipessoal,	Lda.	 	 3	133,01€
Antunes	&	Duarte,	Lda.	 	 2	763,09€
Securilabor-Centro	de	Segurança	Médico	Laboral	 	 2	335,00€
Espazo	Plus	Self	Storage,	Lda.		 2	106,00€
Doce	Convite	-	Pastelaria	Unipessoal,	Lda.	 	 5	743,70€
Cleanstation,	S.A.	 	 1	451,26€
Systemair,	S.A.		 1	438,56€
Panificadora	do	Areeiro,	Lda.	 	 1	429,40€
Riberalves-Com.	e	Ind.	de	Produtos	Alimentares,SA.		 1	369,52€
Gallo	Worldwide,	Lda.	 	 1	165,20€
Sanitana-	Fábrica	de	Sanitários	de	Anadia,	S.A.	 1	145,96€
Total      63 108,62 €
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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.

https://www.fundacaodogil.pt/
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Não	aplicável.

Eventos Subsequentes

A	Organização	Mundial	de	Saúde	qualificou	no	passado	dia	11	de	Março	de	
2020,	a	emergência	de	saúde	pública	ocasionada	pela	doença	COVID-19	como	
uma	pandemia	internacional.	Esta	situação	tem	evoluído	muito	rapidamente,	
pelo	que	têm	sido	adoptadas	internacionalmente	medidas	de	forte	restrição	
dos	 direitos	 de	 circulação	 e	 às	 liberdades	 económicas,	 procurando	 assim	
prevenir	a	 transmissão	do	vírus.	A	generalidade	dos	governos,	autoridades	
e	agentes	económicos	estão	a	implementar	um	conjunto	de	iniciativas	com	
impacto	muito	relevante	nas	populações	e	na	actividade	económica	global	e	
nacional.	

Na	 sequência	 desta	 situação,	 foi	 declarado	 em	 Portugal	 o	 estado	 de	
emergência	a	partir	do	dia	18	de	Março	de	2020	e	por	um	prazo	inicial	de	15	
dias	implicando	a	aplicação	de	medidas	extraordinárias	e	de	carácter	urgente	
de	restrição	de	direitos	e	liberdades,	em	especial	no	que	respeita	aos	direitos	
de	circulação	e	às	liberdades	económicas,	em	articulação	com	as	autoridades	
europeias,	com	vista	a	prevenir	a	transmissão	do	vírus	com	impacto	relevante	
no	desempenho	e	na	actividade	dos	diferentes	negócios	e	indústrias.	
Procurando	 minimizar	 os	 possíveis	 riscos	 associados,	 a	 Fundação	 do	 Gil,	
com	o	objectivo	de	garantir	a	segurança	dos	seus	colaboradores	e	dos	seus	
utentes,	bem	como	assegurar	a	continuidade	das	operações,	tomou	medidas	
restritivas	ao	acesso	às	suas	instalações	tendo	também	reforçado	as	medidas	
de	protecção	da	integridade	física	dos	seus	colaboradores/cuidadores.
A	referida	situação	de	pandemia	está	a	causar	uma	considerável	incerteza	nos	
mercados	o	que	poderá	ter	impacto	na	operação	da	Fundação	uma	vez	que,	
em	condições	adversas	como	a	que	se	vive	actualmente,	 serão	expectáveis	
reduções	 no	 volume	 dos	 donativos,	 principal	 fonte	 de	 rendimentos	 da	
Fundação.	Adicionalmente,	a	Fundação	está	a	avaliar	com	os	seus	principais	
credores	 a	 possibilidade	 de	 renegociar	 os	 prazos	 de	 pagamento,	 embora	
disponha	 de	 liquidez	 que	 lhe	 permite	 assumir	 as	 suas	 responsabilidades	
durante	os	próximos	12	meses.	

O	Conselho	de	Administração	e	os	restantes	órgãos	sociais	da	instituição	estão	
a	acompanhar	a	 evolução	dos	 impactos	desta	pandemia	 tendo	 já	 encetado	
contactos	com	os	seus	principais	financiadores.

Negócios entre a Instituição  
e os seus Administradores
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De	acordo	com	as	normas	contabilísticas,	estes	eventos	foram	considerados	
eventos	subsequentes	não	ajustáveis.	Desta	forma,	a	avaliação	efectuada	pelo	
Conselho	de	Administração	não	toma	em	consideração	o	potencial	efeito	dos	
eventos	descritos	e	considera	que	os	principais	financiadores	vão	continuar	
a	apoiar	a	causa	da	Fundação.

Continuidade	das	operações:
Num	 ambiente	 em	 rápida	 mudança	 existe	 incerteza	 e	 imprevisibilidade	
sobre	os	impactos	que	esta	situação	poderá	ter	nas	operações	da	Fundação.	
Considerando	o	impacto	social	do	trabalho	da	Fundação,	e	apesar	da	elevada	
e	 natural	 dependência	 de	 donativos	 e	 financiamentos,	 é	 entendimento	
do	 Conselho	 de	 Administração	 que	 apesar	 dos	 impactos	 inevitáveis	 desta	
situação	a	continuidade	das	operações	não	se	encontra	colocada	em	causa	
sendo	 que	 a	 Fundação	 dispõem	 de	 liquidez	 que	 lhe	 permita	 assumir	 as	
suas	 responsabilidades	 durante	 os	 próximos	 12	 meses.	 O	 Conselho	 de	
Administração	 irá	 continuar	 a	 monitorizar	 estes	 impactos	 e	 a	 adoptar	 as	
medidas	que	permitam	minimizar	os	impactos	desta	situação	no	balanço	e	
nos	fluxos	de	caixa.	

Proposta de Aplicação de Resultados

O	Conselho	de	Administração	propõe	que	o	resultado	líquido	positivo	 
de	1	130,74€	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	2020

https://www.fundacaodogil.pt/
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Demonstrações Financeiras
Balanço (modelo reduzido) do periodo findo em 31-12-2019

Ativo   
Ativo não corrente   
Ativos	fixos	tangíveis	 	 	
Ativos	intangíveis	 	 	
Investimentos	financeiros	 	 	 	
  
Ativo corrente    
Inventários	 	 	
Clientes		 	
Estado	e	outros	entes	públicos	
Outros	créditos	a	receber	 	
Diferimentos	 	 	
Caixa	e	depósitos	bancários	 	 	 	
  
Total ativo   

Fundos Patrimoniais e Passivo  
Fundos Patrimoniais       
Fundos	 	 	 	
Resultados	transitados	 	 	 	
Outras	variações	nos	fundos	Patrimoniais	 	
  
Resultado	líquido	do	período	 	 	 	
Total do Fundo de Capital   
 
Passivo    
Passivo não corrente    
Financiamentos	Obtidos		 	 	
Passivo corrente    
Fornecedores	 	 	 	
Estado	e	outros	entes	públicos	 	 	
Financiamentos	Obtidos		 	 	
Outras	dividas	a	pagar	 	 	 	
Diferimentos	 	 	 	
    
Total do passivo    
Total do Fundo de Capital e do passivo 

2019
   

1	005	875,80€
291	729,44€
2	034,85€

1 299 640,09€
  

4	097,90€
5	507,02€
2	686,92€
18	502,01€
2	806,89€

320	197,47€
353 798,21€

1 653 438,30€

498	797,90€
(176	181,96)€
1	083	186,38€

1 130,74€
1 406 933,06€

92	366,97€

27	703,15€
11	829,84€
13	320,00€
76	929,28€
24	356,00€

154 138,27€
246 505,24€

1 653 438,30€

2018
   

868	968,08€
302	874,84€
1	474,20€

1 173 317,12€

4	214,00€
6	986,43€
742,82€

107	460,65€
3	300,74€

253	455,62€
376 160,26€

1 549 477,38€

498	797,90€
(182	809,61)€
1	117	967,02€

6 627,65€
1 440 582,96€

0,00€

26	087,63€
9	628,26€
16	483,26€
56	695,27€

0,00€
108 894,42€
108 894,42€

1 549 477,38€

Rúbricas Notas Períodos

2019

9
8
7

10
14
15
14
15
4;14

2019

14
14
12

14

14
15
14
14
15

O	Contabilista	Certificado O	Conselho	de	Administração
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Demonstrações Financeiras
Demonstração dos Resultados por Naturezas  
(modelo reduzido) do periodo findo em  31-12-2019 
  

Ativo     
Vendas	e	serviços	prestados	 	
Subsídios,	doações	e	legados	à	exploração	 	
Custo	das	mercadorias	vendidas	e	das	matérias	consumidas	 	
Fornecimentos	e	serviços	externos	 	
Gastos	com	o	pessoal	 	
Outros	rendimentos	 	
Outros	gastos		 	
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos 
Gastos/reversões	de	depreciação	e	de	amortização	 	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 
Juros	e	rendimentos	similares	obtidos	 	
Juros	e	gastos	similares	suportados	 	
Resultado antes de impostos  
Resultado líquido do período  

2019
	 27	723,06€

656	801,92€
-116,10€

-320	792,88€
-340	373,40€
56	909,22€
-8	682,63€
71 469,19€
-68	554,56€

2 914,63€
35,24€

-1	819,13€
1 130,74€
1 130,74€

2018
	 18	147,21€

599	594,94€
-688,00€

-290	368,77€
-319	731,98€
75	961,77€
-17	224,90€
65 690,27€
-59	090,15€

6 600,12€
27,53€
0,00€

6 627,65€
6 627,65€

Rendimentos e Gastos Notas Períodos

2019
11

11;12
10
15
6;15
15
15

8;9;15

11
15

O	Contabilista	Certificado O	Conselho	de	Administração
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Demonstrações Financeiras
Demonstraçoes das alterações nos fundos patrimoniais  
do periodo findo em 31-12-2019  

Posição no início do período 2018

Alterações	no	período	

Aplicação	do	resultado	liquido	do	ano	anterior	

Outras	alterações	reconhecidas	nos	fundos	patrimoniais

Resultado	líquido	do	período							

Resultado	entensivo	4=2+3	

Operações	com	instituidores	no	periodo	5		

Posição no fim do período 2018  6=1+2+3+5                                                      

                 

       

Posição no início do período 2019

Alterações	no	período	

Aplicação	do	resultado	liquido	do	ano	anterior	

Outras	alterações	reconhecidas	nos	fundos	patrimoniais

Resultado	líquido	do	período							

Resultado	entensivo	4=2+3	

Operações	com	instituidores	no	periodo	5		

Posição no fim do período 2019  6=1+2+3+5                                                      

                 

       

Descrição

Descrição

Notas

Notas

Fundos

Fundos

Resultados 
Transitados

Resultados 
Transitados

Outras variações 
nos Fundos 

Patrimoniais

Outras variações 
nos Fundos 

Patrimoniais

Resultado  
Líquido  

do Período

Resultado  
Líquido  

do Período

Total  
do Fundo  
de Capital

Total  
do Fundo  
de Capital

1

2

2

3

1

2

2

3

498 797,90€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

498 797,90€

498 797,90€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

498 797,90€

(272 641,82€)

0,00€

89	832,21€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

(182 809,61€)

(182 809,61€)

0,00€

6	627,65€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

(176 181,96€)

1 162 068,92€

0,00€

0,00€

(44	101,90€)

0,00€

0,00€

0,00€

1 117 967,02€

1 117 967,02€

0,00€

0,00€

(34	780,64€)

0,00€

0,00€

0,00€

1 083 186,38€

89 832,21€

0,00€

(89	832,21€)

0,00€

6	627,65€ 

(83	204,56€)

0,00€

6 627,65€

6 627,65€

0,00€

(6	627,65€)

0,00€

1	130,74€

(5	496,91€)

0,00€

1 130,74€

1 478 057,21€

0,00€

0,00€

(44	101,90€)

6	627,65€

(37	474,25€)

0,00€

1 440 582,96€

1 440 582,96€

0,00€

0,00€

(34	780,64€)

1	130,74€

(33	649,90€)

0,00€

1 406 933,06€

O	Contabilista	Certificado O	Conselho	de	Administração
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Demonstrações Financeiras
Demonstração dos Fluxos de Caixa do periodo  
findo em 31-12-2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais 
Recebimentos	de	clientes	e	utentes	 	 	
Pagamentos	a	fornecedores		 	 	
Pagamentos	ao	pessoal	 	 	
Caixa gerada pelas operações   
Outros	recebimentos/pagamentos		 	 	
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)  
 
Fluxos de caixa das atividades de investimento  
Pagamentos	respeitantes	a:	 	 	   
Investimentos financeiros    
Recebimentos	provenientes	de:	 	 	   
Ativos fixos tangíveis   
Juros e rendimentos similares    
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)  
 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento  
Recebimentos	provenientes	de:	 	 	
Financiamentos Obtidos   
Pagamentos	respeitantes	a:	 	 	
Ativos fixos tangíveis   
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)  
Variação	de	caixa	e	seus	equivalentes	(1+2+3)	 	 	
Caixa	e	seus	equivalentes	no	início	do	exercício	 	 	
Caixa	e	seus	equivalentes	no	fim	do	exercício	 	
 

2019
733	373,03€
-187	268,18€
-335	093,31€
211 011,54€
-49	427,40€
161 584,14€

  
  
  
	 -560,65€
  
	 0,00€

35,24€
-525,41€

  
  

100	000,00€
  

-194	316,88€
-94 316,88€
66	741,85€
253	455,62€
320	197,47€

2018
482	236,04€
-202	354,22€
-316	611,38€

-36 729,56€
-37	249,37€
-73 978,93€

-512,52€

6	504,06€
27,53€

6 019,07€

0,00€

2	923,31€
-2 923,31€
-70	883,17€
324	338,79€
253	455,62€

Rúbricas Notas Períodos

O	Contabilista	Certificado O	Conselho	de	Administração
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Demonstrações Financeiras
Anexo

1. Nota Introdutória

A	Fundação	do	Gil	foi	constituída	no	dia	2	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	redacção	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	
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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.

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	período	económico	
de	2012,	no	entanto,	a	Fundação	do	Gil	optou	por	aplicar	as	normas	do	SNC	
desde	o	período	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	30	de	Marco	2020	e 
foram	 preparadas	 de	 acordo	 com	 os	 pressupostos	 da	 continuidade	 e	 do	
regime	 do	 acréscimo,	 no	 qual	 os	 itens	 são	 reconhecidos	 como	 activos,	
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	características	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	
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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	 e	 na	 aplicação	dos	
princípios	contabilísticos	são	apresentadas	na	Nota	3.14.

 2.2. Derrogação das Disposições do SNC
Não	existiram,	no	decorrer	do	período	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	período	anterior.

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	períodos	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 Intangíveis (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	activo	
de	forma	prospectiva	para	reflectir	as	novas	expectativas.	Não	é	considerada	
qualquer	quantia	residual.
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 3.3. Ativos 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.	

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

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	activos	fixos	
tangíveis	são	calculadas	segundo	o	método	da	linha	recta,	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	activos	fixos	tangíveis	apenas	
se	 for	 provável	 que	 deles	 resultarão	 benefícios	 económicos	 futuros	 para	 a	
Fundação,	ou	seja	quando	aumentam	a	vida	útil	dos	activos	ou	resultem	em	
benfeitorias	ou	melhorias	significativas.

Os	ativos	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	
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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	activo	e	da	sua	alienação	no	fim	da	sua	vida	útil.

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”.

Activos	fixos	tangíveis	atribuídos	a	título	gratuito
Os	activos	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	
activo	e	passivo	pelo	justo	valor	da	propriedade	locada,	ou	se	inferior,	ao	valor	
presente	dos	pagamentos	mínimos	da	locação.	Os	custos	directos	iniciais	do	
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locatário	são	adicionados	à	quantia	reconhecida	como	activo.	

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.

 3.4. Custos de Financiamento
Os	 custos	 com	 financiamentos	 obtidos	 são	 reconhecidos	 como	 gasto	 na	
demonstração	 dos	 resultados	 do	 período	 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	respectivo	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	 efetivo	 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.
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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,	exceto	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	2019,	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.

As	 diferenças	 entre	 os	montantes	 recebidos	 e	 pagos	 e	 as	 correspondentes	
receitas	e	despesas	geradas	são	registadas	nas	rubricas	de	“Diferimentos”	ou	
“Outras	dívidas	a	pagar	ou	créditos	a	receber”.

Gastos/Rendimentos	de	financiamentos
Os	 gastos/rendimentos	 de	 financiamentos	 incluem	 os	 juros	 pagos	 pelos	
financiamentos	 obtidos,	 os	 juros	 recebidos	 de	 aplicações	 efectuadas	 antes	
dos	financiamentos	 serem	utilizados	 (quando	 tal	 acontece),	 e	 rendimentos	
e	 gastos	 similares	 obtidos	 e	 suportados	 que	 digam	 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	ativos	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	ativos	contingentes	não	são	reconhecidos	nas	demonstrações	financeiras	
da	entidade	mas	são	objeto	de	divulgação	quando	é	provável	a	existência	de	
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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	Outras	variações	nos	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	período,	
devem	ser	reconhecidos	como	rendimentos	desse	mesmo	período.	

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

 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	4	
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	activo	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	activo	financeiro	ou	passivo	financeiro	é	efectuada	
ao	justo	valor.	Os	custos	de	transacção	directamente	atribuíveis	à	aquisição	
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do	activo	financeiro	ou	à	emissão	do	passivo	financeiro	devem	ser	incluídos	
no	 justo	valor,	no	caso	dos	activos	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	activos	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	 financiamentos	 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	 Fundação	 designa,	
no	momento	do	reconhecimento	inicial,	para	serem	mensurados	ao	
custo	menos	perdas	de	imparidade;
•	 Activos	 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
•	Activos	financeiros	não	derivados	a	serem	detidos	até	à	maturidade,	
os	quais	deverão	ser	mensurados	ao	custo	amortizado.

Um	 activo	 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.	
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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	ativo	a	quantia	que	exceda	a	quantia	não	descontada	
dos	benefícios.

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.
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 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	 correspondentes	
montantes	faturados	são	registados	nas	rubricas	de	diferimentos.

 3.14. 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	do	Gil	e	o	resultado	das	suas	operações	em	todos	os	aspectos	
materialmente	relevantes.

Vida	 útil	 estimada	 e	 valor	 residual	 dos	 activos	 fixos	 tangíveis	 e	 ativos	
intangíveis:
A	vida	útil	estimada	e	valor	residual	do	activo	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	
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	
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destas	 estimativas	podem	 implicar	 a	determinação	de	diferentes	níveis	de	
imparidade	e,	consequentemente,	diferentes	impactos	nos	resultados.

 3.15. 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	activos	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.

Continuidade	das	operações:
Num	 ambiente	 em	 rápida	 mudança	 existe	 incerteza	 e	 imprevisibilidade	
sobre	os	impactos	que	esta	situação	poderá	ter	nas	operações	da	Fundação.	
Considerando	o	impacto	social	do	trabalho	da	Fundação,	e	apesar	da	elevada	
e	 natural	 dependência	 de	 donativos	 e	 financiamentos,	 é	 entendimento	
do	 Conselho	 de	 Administração	 que	 apesar	 dos	 impactos	 inevitáveis	 desta	
situação	a	continuidade	das	operações	não	se	encontra	colocada	em	causa	
sendo	 que	 a	 Fundação	 dispõem	 de	 liquidez	 que	 lhe	 permita	 assumir	 as	
suas	 responsabilidades	 durante	 os	 próximos	 12	 meses.	 O	 Conselho	 de	
Administração	 irá	 continuar	 a	 monitorizar	 estes	 impactos	 e	 a	 adoptar	 as	
medidas	que	permitam	minimizar	os	impactos	desta	situação	no	balanço	e	
nos	fluxos	de	caixa.	
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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:

 

5. Politicas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros

Durante	o	período	findo	em	31	de	dezembro	de	2019	não	ocorreram	alterações	
de	políticas	contabilísticas,	face	às	consideradas	na	preparação	da	informação	
financeira	relativa	ao	período	de	2018.

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,	o	valor	dos	honorários	para	o	
exercício	de	2019	foi	de	10	000€.
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	2019.

Conselho	de	Administração

 

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

Remunerações

Encargos	com	Remunerações

54	273,61€

11	860,42€

66 134,03€

2019 2018

52	610,08€

13	055,19€

65 665,27€

Numerário

Depósitos	bancários	imediatamente	mobilizáveis

541,97€

319	655,50€

320 197,47€

2019 2018

278,15€

253	177,47€

253 455,62€
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7. Investimentos Financeiros

Os	 investimentos	 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.

8. Ativos Intangíveis

Durante	o	período	findo	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018	o	movimento	
ocorrido	 na	 quantia	 escriturada	 dos	 ativos	 intangíveis,	 bem	 como	 nas	
respetivas	amortizações	acumuladas	e	perdas	por	imparidade,	foi	o	seguinte:

 

Ativo Bruto

Saldo	inicial

Aquisições

Alienações

Saldo	Final

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade

Saldo	inicial

Amortizações	do	exercício

Saldo	final

Ativos líquido

 

347	438,88€	

	-	

	-	

	347	438,88€

	44	564,04€

	11	145,40€	

	55	709,44€

 291 729,44€

 

6	517,20€	

	-	

	-	

	6	517,20€

	6	517,20€

	-	

	6	517,20€

	-	

2019 Programas 
Computador

Propriedade 
Industrial Total

 

353	956,08€	

	-	

	-	

	353	956,08€

	51	081,24€	

	11	145,40€

	62	226,64€	

 291 729,44€

Ativo Bruto

Saldo	inicial

Aquisições

Alienações

Saldo	Final

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade

Saldo	inicial

Amortizações	do	exercício

Saldo	final

Ativos líquido

 

	347	438,88€	

	-	

	-	

	347	438,88€

	33	423,04€	

	11	141,00€	

	44	564,04€

 302 874,84€ 

 

	6	517,20€	

	-	

	-	

	6	517,20€

	6	517,20€	

	-	

	6	517,20€	

	-	

2018 Programas 
Computador

Propriedade 
Industrial Total

 

	353	956,08€

	-	

	-	

	353	956,08€	

	39	940,24€

	11	141,00€	

	51	081,24€

 302 874,84€ 

https://www.fundacaodogil.pt/


68

fundacaodogil.pt

Relatório
de Gestão
e Contas
—
Relatório  
de Contas
—
2019

O	 Ministério	 da	 Finanças	 concedeu	 em	 2008	 à	 Fundação	 do	 Gil	 um	
terreno	na	Avenida	do	Brasil	para	 instalação	e	construção	da	Casa	do	Gil	e	
realização	das	suas	atividades	de	cariz	social.	Este	direito	de	concessão	foi	
obtido	 pela	 Fundação	 durante	 um	 período	 de	 40	 anos,	 que	 está	 registado	
na	 rúbrica	 de	 propriedade	 industrial.	 A	 Fundação	 do	 Gil	 determinou	 
o	Justo	Valor	do	Terreno	no	montante	de	345	386€.

9. Ativos Fixos Tangíveis

Durante	o	período	findo	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018	o	movimento	
ocorrido	 na	 quantia	 escriturada	 dos	 ativos	 fixos	 tangíveis,	 bem	 como	 nas	
respetivas	depreciações	acumuladas	e	perdas	por	imparidade,	foi	o	seguinte:

 

	1	669	798,96€	

194	316,88€	

-	64	858,90€

	1	799	256,94€

	800	830,88€

	57	409,16€	

-	64	858,90€

	793	381,14€

 1 005 875,80€ 

Ativo Bruto

Saldo	inicial

Aquisições

Transferências	e	Abates

Saldo	Final

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade

Saldo	inicial

Depreciações	do	exercício

Transferências	e	Abates

Saldo	Final

Ativos líquido

Ativo Bruto

Saldo	inicial

Aquisições

Regularizações

Saldo	Final

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade

Saldo	inicial

Depreciações	do	exercício

Saldo	Final

Ativos líquido

 

	33	468,66€	

	8	951,35€

	0,00€	

	42	420,01€

	33	468,66€	

	385,03€

	0,00€	

	33	853,69€	

 8 566,32€ 

 

		33	468,66€	

	0,00€	

	0,00€	

	33	468,66€

	33	468,66€	

	0,00€	

33	468,66€

0,00€		

 

	20	516,37€	

	0,00€	

0,00€	

	20	516,37€

	20	516,37€	

0,00€	

	0,00€	

	20	516,37€

	0,00€

 

		20	516,37€	

	0,00€	

	0,00€	

	20	516,37€

	20	392,62€	

	123,75€

	20	516,37€	

0,00€

 

	139	705,32€	

	26	135,00€

-	64	858,90€

	100	981,42€

	90	141,76€	

	20	728,49€

	-	64	858,90€

46	011,35€

 54 970,07€ 

 

109	052,24€	

	30	653,08€

0,00€	

	139	705,32€	

	75	574,60€

	14	567,16€	

	90	141,76€

 49 563,56€ 

 

	157	552,81€	

	7	380,00€	

	0,00€	

	164	932,81€	

	155	290,35€	

	1	433,61€

	0,00€	

	156	723,96€	

 8 208,85€ 

 

156	353,56€	

1	199,25€

	0,00€	

	157	552,81€	

	154	996,01€

	294,34€	

	155	290,35€

 2 262,46€ 

 

1	318	555,80€	

	151	850,53€	

	0,00€	

	1	470	406,33€

	501	413,74€	

	34	862,03€

	0,00€

	536	275,77€	

 934 130,56€

 

		1	318	555,80€	

	0,00€	

	0,00€	

	1	318	555,80€

	468	449,84€	

	32	963,90€	

	501	413,74€	

 817 142,06€ 

2019

2018

Edifícios Equipamento  
de Transporte

Equipamento 
Administrativo

Outros 
AFT

Equipamento 
Básico

Total

 

		1	637	946,63€	

	31	852,33€

	0,00€

	1	669	798,96€	

752	881,73€

	47	949,15€		

 800 830,88€ 

 868 968,08€

A	principal	aquisição	de	2019	refere-se	à	construção	da	Casa	do	Jardim.
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 10. Inventários

Em	 31	 de	 dezembro	 de	 2019	 e	 2018,	 os	 inventários	 tinham	 a	 seguinte	
composição:

O	 montante	 de	 mercadorias	 refere-se	 essencialmente	 a	 merchandising	 
da	Fundação,	nomeadamente	bonecos	e	livros	do	Gil.
 

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	 2019	 tinha	 sido	 reconhecido	 o	 valor	 de	 
27	468,35€,	a	título	de	prestações	de	serviços	e	o	valor	de	254,71€,	relativo	 
a	venda	de	bens,	conforme	quadro	seguinte:

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:

Os	 donativos	 são	 efectuados	 em	 numerário	 e	 em	 espécie,	 estando	 o	 seu	
detalhe	enumerado	acima.

Inventários	iniciais

Compras

Regularizações

Inventários	finais

CMVMC

Inventários	iniciais

Compras

Regularizações

Inventários	finais

CMVMC

31/12/19 31/12/18Mercadorias Mercadorias

	4	214,00€	

	0,00€	

	0,00€	

	4	097,90€

116,10€

	4	902,00€	

0,00€	

	0,00€

	4	214,00€	

688,00€

Vendas	de	Mercadorias

Prestação	Serviços

Total

Juros

Total Juros

Donativos	

Total Donativos 

Total 

	254,71€	

	27	468,35€	

 27 723,06€

	35,24€ 

	35,24€	

306	187,76€

	306	187,76€	

 306 223,00€

2019

2019

Vendas e Prestações de Serviços

Juros e Donativos

2018

2018

	950,23€	

	17	196,98€	

 18 147,21€ 

	27,53€	

	27,53€

317	964,08€	

	317	964,08€

317 991,61€ 
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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.

 

13. Acontecimentos após a data do Balanço

A	Organização	Mundial	de	Saúde	qualificou	no	passado	dia	11	de	Março	de	
2020,	a	emergência	de	saúde	pública	ocasionada	pela	doença	COVID-19	como	
uma	pandemia	internacional.	Esta	situação	tem	evoluído	muito	rapidamente,	
pelo	que	têm	sido	adoptadas	internacionalmente	medidas	de	forte	restrição	
dos	 direitos	 de	 circulação	 e	 às	 liberdades	 económicas,	 procurando	 assim	
prevenir	a	 transmissão	do	vírus.	A	generalidade	dos	governos,	autoridades	
e	agentes	económicos	estão	a	implementar	um	conjunto	de	iniciativas	com	
impacto	muito	relevante	nas	populações	e	na	actividade	económica	global	e	
nacional.	

Na	 sequência	 desta	 situação,	 foi	 declarado	 em	 Portugal	 o	 estado	 de	
emergência	a	partir	do	dia	18	de	Março	de	2020	e	por	um	prazo	inicial	de	15	
dias	implicando	a	aplicação	de	medidas	extraordinárias	e	de	carácter	urgente	
de	restrição	de	direitos	e	liberdades,	em	especial	no	que	respeita	aos	direitos	
de	circulação	e	às	liberdades	económicas,	em	articulação	com	as	autoridades	
europeias,	com	vista	a	prevenir	a	transmissão	do	vírus	com	impacto	relevante	
no	desempenho	e	na	actividade	dos	diferentes	negócios	e	indústrias.	

Procurando	 minimizar	 os	 possíveis	 riscos	 associados,	 a	 Fundação	 do	 Gil,	
com	o	objectivo	de	garantir	a	segurança	dos	seus	colaboradores	e	dos	seus	
utentes,	bem	como	assegurar	a	continuidade	das	operações,	tomou	medidas	
restritivas	ao	acesso	às	suas	instalações	tendo	também	reforçado	as	medidas	
de	protecção	da	integridade	física	dos	seus	colaboradores/cuidadores.

Atribuido	pela	Segurança	Social

Atribuido	por	Outras	Entidades

Total

Atribuido	pela	Segurança	Social

Atribuido	por	Outras	Entidades

Total

Subsídios - 31/12/19

Subsídios - 31/12/18

Montante 
recebido

Montante 
recebido

290	614,16€

60	000,00€

350 614,16€

275	604,48€

6	026,38€

281 630,86€
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A	referida	situação	de	pandemia	está	a	causar	uma	considerável	incerteza	nos	
mercados	o	que	poderá	ter	impacto	na	operação	da	Fundação	uma	vez	que,	
em	condições	adversas	como	a	que	se	vive	actualmente,	 serão	expectáveis	
reduções	 no	 volume	 dos	 donativos,	 principal	 fonte	 de	 rendimentos	 da	
Fundação.	 Adicionalmente,	 à	 data	 de	 aprovação	 das	 demonstrações	
financeiras	a	Fundação	já	havia	renegociado	com	os	seus	principais	credores	
os	 prazos	 de	 pagamento,	 embora	 disponha	 de	 liquidez	 que	 lhe	 permite	
assumir	as	suas	responsabilidades	durante	os	próximos	12	meses.

O	Conselho	de	Administração	e	os	restantes	órgãos	sociais	da	instituição	estão	
a	acompanhar	a	 evolução	dos	 impactos	desta	pandemia	 tendo	 já	 encetado	
contactos	com	os	seus	principais	financiadores.

De	acordo	com	as	normas	contabilísticas,	estes	eventos	foram	considerados	
eventos	subsequentes	não	ajustáveis.	Desta	forma,	a	avaliação	efectuada	pelo	
Conselho	de	Administração	não	toma	em	consideração	o	potencial	efeito	dos	
eventos	descritos	e	considera	que	os	principais	financiadores	vão	continuar	
a	apoiar	a	causa	da	Fundação.
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14. Instrumentos Financeiros 

Categorias de instrumentos financeiros
As	categorias	de	activos	e	passivos	financeiros	em	31	de	dezembro	de	2019	 
e	2018	são	detalhadas	conforme	se	segue:

 

Na	rubrica	de	Outras	contas	a	pagar	estão	incluídos	essencialmente	valores	
relativos	a	 remunerações	a	 liquidar	ao	pessoal,	nomeadamente,	acréscimo	
de	 férias	e	subsídios	de	 férias,	no	montante	de	41	170,08€,	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	período	de	2019,	cuja	
faturação	apenas	ocorrerá	em	2020	no	montante	de	1	800,00€.

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:

 

E	 à	 contratualização	 de	 um	 financiamento	 bancário	 no	 montante	 de	
100.000,00€	que	foi	destinado	à	construção	da	Casa	do	Jardim,	a	31/12/2019	a	
Fundação	ainda	devia	o	montante	de	93	272,10€,	sendo	9	120€	de	curto	prazo,	
o	financiamento	foi	contratualizado	a	10	anos	e	a	uma	taxa	de	juro	de	2,5%.

Menos	de	um	ano

Entre	um	a	cinco	anos

Total

		4	200,00€	

	8	214,87€	

 12 414,87€ 

31/12/19Pagamentos futuros 31/12/18

	3	874,80€	

	12	608,46€	

 16 483,26€ 

Clientes	

Outros	créditos	a	receber	

Caixa	e	depósitos	bancários	

Total

Fornecedores	

Financiamentos	de	curto	prazo	obtidos

Financiamentos	de	longo	prazo	obtidos	

Outras	contas	a	pagar		 	

Total

	5	507,02€	

	18	502,01€

	320	197,47€

 344 206,50€ 

		27	703,15€	

	13	320,00€

92	366,97€

	76	929,28€

 210 319,40€ 

31/12/19

31/12/19

Ativos Financeiros 

Passivos Financeiros 

31/12/18

31/12/18

	6	986,43€	

	107	460,65€

	253	455,62€	

 367 902,70€ 

	26	087,63€	

	16	483,26€

0,00€	

	56	695,27€

 99 266,16€ 
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De	seguida	apresentamos	o	detalhe	da	rubrica	de	clientes,	em	função	da	sua	
antiguidade:
 

Imparidades

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	desreconhecer	a	divida	do	cliente	Promosocial	como	
sendo	 de	 cobrança	 duvidosa	 porque	 o	 cliente	 tem	 estado	 a	 regularizar	 
a	mesma.

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

 

Vencido

0-30	dias

30-90	dias

>	90	dias

Vencido

0-30	dias

30-90	dias

>	90	dias

	0,00€

	0,00€	

	0,00€	

	10	205,79€	

 10 205,79€ 

	0,00€	

	0,00€	

	0,00€

	10	205,79€	

 10 205,79€ 

	0,00€	

	75,79€	

	0,00€	

	15	637,02€

 15 712,81€ 

	0,00€	

	79,20€	

	738,00€

	16	375,02€	

 17 192,22€ 

Antiguidade de Saldos - Clientes
2019

2018

Quantia 
Bruta

Quantia 
Bruta

Imparidade 
Acumulada

Imparidade 
Acumulada

Quantia 
escriturada 

liquida

Quantia 
escriturada 

liquida

	0,00€	

	75,79€	

	0,00€	

5	431,23€	

5 507,02€ 

	0,00€	

	79,20€	

	738,00€

	6	169,23€

 6 986,43€ 

Clientes

Clientes

	0,00€

0,00€

	0,00€

		0,00€

	0,00€

0,00€	

	0,00€	

	0,00€

	10	205,79€	

 10 205,79€ 

	10	205,79€	

 10 205,79€ 

Reversões

Reversões

Reforços

Reforços

Saldo inicial

Saldo inicial

Imparidades - Clientes
2019

2018

Saldo Final

Saldo Final

	10	205,79€	

 10 205,79€

	10	205,79€	

 10 205,79€ 
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Instrumentos de Fundos Patrimoniais
A	31	de	dezembro	de	2019	o	Fundo	Patrimonial	da	Fundação	é	de	498	797,90€	
totalmente	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	o	terreno	e	as	obras	de	
adaptação	da	Casa	do	Gil.	O	montante	de	44	109,30€	registado	em	2019	diz	
respeito	à	amortização	do	subsídio	da	campanha	Swatch	para	a	construção	
da	Casa	do	Gil	e	ao	 terreno	concedido	pelo	Ministério	das	Finanças	que	se	
encontram	 a	 ser	 reconhecidos	 linearmente	 pelo	 período	 de	 40	 anos	 (Nota	
15.5).

A	 variação	 em	 2019	 dos	 Resultados	 Transitados	 refere-se	 à	 aplicação	 do	
Resultado	Líquido	de	2018	no	valor	de	6	627,65€.

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	

Não	vencido

0-90	dias

90-180	dias

>	180	dias

Vencido

0-30	dias

30-90	dias

>	90	dias

0,00€

	0,00€

	0,00€	

0,00€

0,00€	

	0,00€

	0,00€

	0,00€	

0,00€

0,00€	

	0,00€	

	21	006,15€	

	5	060,59€

	1	636,41€	

 27 703,15€ 

	0,00€ 

	11	968,86€	

	6	080,09€

	8	038,68€	

 26 087,63€ 

Antiguidade de Saldos - Fornecedores
2019

2018

Quantia 
Bruta

Quantia 
Bruta

Imparidade 
Acumulada

Imparidade 
Acumulada

Quantia 
escriturada 

liquida

Quantia 
escriturada 

liquida

	0,00€ 

	21	006,15€	

	5	060,59€

	1	636,41€

 27 703,15€ 

	0,00€ 

	11	968,86€	

	6	080,09€

	8	038,68€	

 26 087,63€
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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.

No	final	do	período	findo	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018,	as	rubricas	de	
Estado	e	Outros	Entes	Públicos,	apresentavam	a	seguinte	composição:

  15.2. Diferimentos
A	rubrica	de	diferimentos	apresenta	a	seguinte	decomposição:

 

 

Retenção	de	impostos	sobre	rendimentos	

Imposto	sobre	o	valor	acrescentado

Contribuições	para	a	segurança	social

Total

Retenção	de	impostos	sobre	rendimentos	

Imposto	sobre	o	valor	acrescentado

Contribuições	para	a	segurança	social

Total

		0,00€ 

	2	686,92€	

0,00€ 

 2 686,92€ 

	0,00€	

742,82€	

	0,00€ 

742,82€ 

	4	845,01€	

	0,00€ 

	6	984,83€

 11 829,84€ 

	3	749,70€	

	0,00€ 

	5	878,56€

 9 628,26€ 

Ativo

Ativo

Passivo

Passivo

2019

2018

Seguros

Trabalhos	especializados

Outros	gastos	diferidos

Total

Patrocinio	CESCE

Outros	rendimentos	diferidos

Total

	78,33€	

	588,14€

	2	140,42€	

 2 806,89€ 

	14	356,00€	

	10	000,00€

 24 356,00€

		78,33€	

	588,14€

	2	634,27€

 3 300,74€  

0,00€ 

	0,00€

0,00€

Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

2019 2018
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 15.3. Fornecimentos e Serviços Externos
A	rubrica	de	Fornecimentos	e	Serviços	Externos	é	detalhada	conforme	se	segue:

 

De	destacar	que	na	 rubrica	de	honorários	estão	 incluídos,	nomeadamente,	
os	custos	com	auxiliares	de	educação	da	Casa	de	Acolhimento	que	trabalham	
por	turnos	e	a	recibos	verdes.

Subcontratos
Outros
Serviços especializados                                                                                                                                   
Trabalhos	especializados																																																																																																																																			
Publicidade	e	propaganda																																																																																																																																						
Vigilância	e	segurança																																																																																																																																				
Honorários																																																																																																																																							
Conservação	e	reparação																																																																																																																																								
Outros
Materiais                                                                                                                                             
Ferramentas	e	utensílios	de	desgaste	rápido																																																																																																																																											
Material	de	escritório																																																																																																																																							
Outros
Energia e fluídos                                                                                                                                          
Eletricidade																																																																																																																																		
Combustíveis																																																																																																																																					
Água								
Deslocações, estadas e transportes                                                                                                                                      
Deslocações	e	estadas																																																																																																																																										
Serviços diversos                                                                                                                                         
Rendas	e	alugueres																																																																																																																																								
Comunicação																																																																																																																																		
Seguros																																																																																																																																										
Contencioso	e	notariado																																																																																																																																								
Limpeza,	higiene	e	conforto																																																																																																																																									
Outros	serviços	
Total                                                                                                                                                 
                                       

1 722,00€
1	722,00€

227 950,01€
32	689,22€
7	620,55€
922,50€

125	451,30€
11	707,24€
49	559,20€
12 250,87€
2	027,04€
2	362,82€
7	861,01€

32 702,70€
7	999,52€
20	530,77€
4	172,41€
7 554,66€
7	554,66€

38 612,64€
8	805,98€
5	214,47€
187,95€
135,80€

23	893,89€
374,55€

320 792,88€ 

1 845,00€
1	845,00€

214 308,47€
14	415,41€
5	191,84€
1	166,34€

108	612,98€
10	549,39€
74	372,51€

2 573,06€
190,66€

1	395,95€
986,45€

27 900,21€
8	405,41€
16	042,01€
3	452,79€
6 457,45€
6	457,45€

37 284,58€
6	468,65€
6	215,43€
631,04€
456,38€

20	635,08€
2	878,00€

 290 368,77€ 

2019 2018Fornecimentos e serviços externos                                                                                                                                    
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 15.4. Gastos com o Pessoal
Em	 31	 de	 dezembro	 de	 2019	 e	 2018	 a	 rubricas	 de	 Gastos	 com	 o	 pessoal	
apresentava	a	seguinte	composição:

O	número	médio	de	empregados	durante	o	ano	de	2019	foi	de	16	colaboradores,	
sendo	que	no	ano	transato	era	de	15	colaboradores.
As	 remunerações	do	pessoal	 chave	da	Gestão	 encontram-se	divulgadas	na	
Nota	6.

 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	2019	e	2018	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.

Remunerações	dos	órgãos	sociais

Remunerações	do	pessoal

Encargos	sobre	remunerações

Outros

Total

	54	273,61€	

	223	312,92€

	58	187,83€	

	4	599,04€

 340 373,40€ 

		52	610,08€	

	204	847,71€

	61	184,61€	

	1	089,58€

 319 731,98€ 

2019Gastos com o pessoal 2018

Subsidio	ao	Investimento	Casa	Gil

Subsidio	ao	Investimento	Terreno

Correcções	Exercicios	Anteriores

Alienação	AFT

Outros

Total

Impostos	e	taxas

Correções	relativas	a	periodos	anteriores

Outros

Total

		32	963,90€	

	11	145,40€

	1	145,39€	

	6	000,00€

	5	654,53€	

 56 909,22€ 

	650,56€	

	20,76€

	8	011,31€	

 8 682,63€ 

				32	960,90	

	11	141,00	

	50,00	

	6	504,06	

	25	305,81	

 75 961,77  

	979,39€	

	8	455,35€

	7	790,16€	

 17 224,90€ 

2019

2019

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

2018

2018
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 15.6. Depreciações e Amortizações
O	detalhe	da	rubrica	de	Gastos/reversões	de	depreciação	e	de	amortização	
nos	períodos	findos	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018	é	conforme	se	segue:

O	detalhe	da	 rubrica	de	 Juros	e	Gastos	Similares	Suportados	nos	períodos	
findos	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018	é	conforme	se	segue:	

 15.7. Juros e gastos similares suportados
O	 detalhe	 da	 rubrica	 de	 Juros	 e	 gastos	 similares	 suportados	 nos	 períodos	
findos	em	31	de	dezembro	de	2019	e	2018	é	conforme	se	segue:

 15.8 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	1	130,74€	
seja	aplicado	em	resultados	transitados;

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

a)		Fundação	não	tem	contribuições	em	dívida	à	Segurança	Social;	e
b)	A	Fundação	não	tem	impostos	em	mora	ao	Estado.

O	Contabilista	Certificado O	Conselho	de	Administração

Ativos	fixos	tangíveis

Ativos	fixos	intangíveis

Total

		57	409,16€	

	11	145,40€

 68 554,56€ 

	47	949,15€	

	11	141,00€ 

 59 090,15€

2019Depreciações 2018

Financiamentos	bancários

Total

	1	819,13€	

 1 819,13€ 

0,00€	

	0,00€				

2019Juros e gastos similares suportados 2018
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o que ignoramos um oceano.
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