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Também conhecida como Casa do Gil, tem sido 
referenciada como um centro de excelência no 
acolhimento temporário. Atenta às necessidades  
e problemáticas das crianças que acolhe, procura 
proporcionar a satisfação de todas as suas 
necessidades, em condições de vida tão 
aproximadas, quanto possível, às da estrutura 
familiar e a satisfação das necessidades específicas, 
decorrentes do acolhimento residencial, através do 
acompanhamento e vigilância a nível clínico, social, 
educativo e psicológico.  
 
Em 2019 foram acolhidas 18 crianças e até ao 
momento 2 crianças concretizaram o projecto  
de vida de reunificação familiar, num tempo médio 
de acolhimento de 21 meses. 
 

 
 
 
 
Da tipologia de crianças acolhidas, verifica-se um 
aumento considerável dos distúrbios emocionais, 
dificuldades de aprendizagem, alterações 
comportamentais e outras patologias similares  
que põem em causa o bem estar da criança e a sua 
autonomização.  A Casa de Acolhimento tem 
prestado, quer interna, quer externamente um 
conjunto de apoios e terapias a esse nível.  
 
 
A saúde mental tem-se, portanto, transformado 
num dos focos principais da intervenção.  
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Atenta a esta realidade, a Casa de Acolhimento da Fundação do Gil quer 
aumentar as suas valências, através da criação de uma Unidade de 
Desenvolvimento Infantil (UDI) que seja capaz de dar resposta a essa 
problemática.  
 
Não sendo, esta questão, um exclusivo da criança institucionalizada,  
a UDI será também aberta à sociedade civil.  Passará a constar como um 
projecto da Fundação do Gil, autónomo e que, poderá crescer conforme 
as necessidades do país.  
 
Este projecto está a ser estudado com a DGS – PNSM  para que possa ser 
inovador, dê resposta às reais necessidades das crianças da Casa do Gil e 
uma verdadeira referência no nosso país.  
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Em 2019, o projecto  acompanhou mais de 500 crianças e suas 
respectivas famílias, com os Hospitais parceiros, na Grande Lisboa  
e no Grande Porto, no seu domicílio, prestando apoio clínico, social  
e emocional de forma holística e integrada. Foram realizadas mais  
de 2.000 visitas domiciliárias, continuando assim a contribuir para  
a diminuição dos dias de internamento hospitalar. 
 
A par do caminho percorrido com os Hospitais parceiros do Grande Porto,  
que passaram a intervir em Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP), dando 
assim seguimento às orientações da OMS e da DGS, em 2019, os Hospitais 
parceiros da Grande Lisboa também integraram os CPP.  
 
Este alargamento da intervenção contempla uma equipa multidisciplinar 
com formação avançada da Fundação do Gil em parceria com as equipas 
hospitalares. 
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Nos últimos 13 anos, a Fundação do Gil tem sido  
a plataforma fundamental para o acompanhamento 
da criança com doença crónica e/ou fragilidade 
clínica, e tem trazido uma melhor qualidade de vida a 
todas as famílias que tem beneficiado do apoio ao 
longo destes anos. 
 
Este projecto tem dado provas continuadas nas 
seguintes áreas : 
 
• Clínico: melhorar o estado de saúde geral da 

criança; 
• Social: fomentar a capacitação social da família; 
• Emocional: permitir um melhor equilíbrio 

emocional de todo o agregado familiar. 
 

 
 
 
 
Em suma, o trabalho de terreno realizado pela 
equipa da Fundação do Gil em parceria com as 
equipas hospitalares, apresenta-se como 
fundamental para garantir o cumprimento dos 
pressupostos necessários para um regresso a casa 
efectivo, dando continuidade à prestação de 
cuidados de saúde pediátricos em casa, investindo 
e acreditando cada vez mais que o futuro passa 
pela Hospitalização Domiciliária.  
 
O projecto foi vencedor do 1º Prémio Portugal 
Sustentável atribuído pela Fundação Manuel 
António da Mota. 
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Vídeos de depoimentos 

https://youtu.be/_6sxUPftKi8
https://youtu.be/_6sxUPftKi8
https://youtu.be/O6ZI2BK8844
https://youtu.be/NcSZirN1WXw
https://youtu.be/kXO6V--5-SI


 
 
 
O projecto de sustentabilidade Casa do Jardim da 
Fundação do Gil foi o grande marco do ano de 2019.  
 
Este projecto terá 3 vectores distintos: 
 
• Disponibilização do espaço à sociedade civil; 
• Disponibilização do espaço ao sector empresarial; 
• Programação própria (nas áreas de intervenção 

da Fundação do Gil) 
 
 
A Casa do Jardim terá um Plano de Actividades próprio. 
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Time lapse da Construção 

https://youtu.be/_6sxUPftKi8
https://youtu.be/nOFyFVwQzcY
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A Fundação do Gil dedica-se há quase duas décadas 
a cuidar de crianças com expressivas fragilidades 
sociais e de saúde, actuando em ambiente 
residencial (Casa de Acolhimento) e ambiente 
domiciliário por meio dos Cuidados Domiciliários 
Pediátricos. 

 

Na sua intervenção, feita em parceria com grandes 
hospitais públicos e sempre em ligação com as 
autoridades públicas do sector social e judicial, tem 
sido possível seguir a importância crescente que a 
Saúde Mental assume na compreensão das atitudes e 
comportamentos das crianças assistidas e dos seus 

cuidadores. 

 

 

 

A Fundação do Gil acredita que esta experiência 
acumulada, em meios de extrema dificuldade 
clínica e social, pode constituir um relevante 
contributo para as Estratégias que estão a ser 
concebidas na decisiva área da Saúde Mental 
Infantil em Portugal e na implementação  
e consolidação das directrizes da Organização 
Mundial de Saúde, no que diz respeito à  prestação 
dos Cuidados Paliativos Pediátricos no domicílio. 
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1. Reconhecimento da Fundação do Gil como um importante player na área do Desenvolvimento Infantil  
e da Saúde Mental na Infância; 
 
2. Implementação de um Modelo Educativo próprio da Casa do Gil, com particular incidência na área da saúde 
mental infantil; 
 

3. Criação de um Comité Científico;  
 
4. Casa do Jardim como um meio para a sustentabilidade dos  projectos da Fundação;  
 
5. Criação de um  projecto inovador na área da saúde mental na infância e adolescência (em parceria com a DGS-
PNSM); 
 
6. Consolidação da prestação de Cuidados Paliativos Pediátricos no domicílio e empowerment da equipa  
dos Cuidados Domiciliários Pediátricos da Fundação do Gil  na sua intervenção junto da criança e sua família. 
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1. Reconhecimento da Fundação do Gil como um importante player na área do Desenvolvimento Infantil  
e da Saúde Mental na Infância; 
 
• produção e disponibilização de conteúdos próprios sobre a área da saúde mental, nas redes sociais  

e site da Fundação do Gil; 
• parceria com um jornal online  com destaque para esta temática; 
• realização de talks sobre estas áreas de intervenção; 
• criação de um comité cientifico com foco na área na área da saúde mental infantil.  

 
 

14 

Grandes Linhas 

Plano de Actividades  
e Orçamento 2020 

Desafios 2020 



 
 
 
2. Implementação de um Modelo Educativo próprio da Casa de Acolhimento, com particular incidência na área da 
saúde mental infantil: 
 
• A Casa de Acolhimento da Fundação do Gil pretende ser inovadora criando o 1º modelo de intervenção, com 

especial enfoque na área da saúde mental infantil.  
 

• Neste sentido, a Fundação do Gil contratou um especialista nesta área que tem vindo a desenvolver o trabalho 
de criar  
o modelo em parceria com a equipa, dar formação nas áreas especificas de intervenção e supervisionar os 
casos das crianças da Casa de Acolhimento.  
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3. Criação de um Comité Cientifico: 
 
• A Fundação do Gil quer credibilizar cada vez mais a sua intervenção.   

 
• Tem sempre baseado a sua acção / intervenção em estudos da Organização Mundial de Saúde, da Direcção 

Geral de Saúde, da Segurança Social e outros organismos de referência.  
 

• A Fundação do Gil quer criar internamente um grupo de pessoas de reconhecimento mérito nas áreas  
de intervenção em que opera e produzir estudos e referências internas que orientem os próximos passos, 
credibilizando assim, cada vez mais, a actuação da Fundação do Gil. 
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4. Casa do Jardim como um meio para a sustentabilidade dos projectos da Fundação do Gil: 
 
• A sustentabilidade da Fundação do Gil é SEMPRE a grande preocupação por detrás de cada passo dado. 

 
• A Casa do Jardim vai permitir reduzir a dependência de terceiros na sustentabilidade da organização. Para 

além da disponibilização do espaço ao sector empresarial e à sociedade civil,  a Fundação do Gil fará 
activamente programação própria, nas seguintes áreas: 

 — Saúde Mental e Desenvolvimento Infantil (talks, debates, formações) 
 — Infância Saudável (Actividades lúdico-pedagógicas para bébes e crianças) 
 — Empreendedorismo, Cidadania e Sustentabilidade (talks, debates, formações) 
 — Nutrição e Alimentação (workshops específicos para doenças crónicas; workshops genéricos) 
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5. Criação de um projecto inovador inovador (hospital de dia ?) na área da saúde mental na infância e 
adolescência. 
 
Em parceria com a DGS – PNSM, em particular com o dr. Pedro Pires – pedopsiquiatra (Garcia de Orta), a FdG está 
a trabalhar para criar um projecto inovador na área da saúde mental, que possa responder em simultâneo às 
necessidades das crianças da Casa de Acolhimento da Fundação do Gil e às crianças com necessidades especiais, 
que não estão em acolhimento. 
 
Este conceito será trabalhado em sede de comité cientifico. 
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6. Consolidação da prestação de Cuidados Paliativos Pediátricos no domicílio e empowerment da equipa dos 
Cuidados Domiciliários Pediátricos da Fundação do Gil na sua intervenção junto da criança e sua família. 
 
• A Fundação do Gil tem feito crescer a sua intervenção social e psicológica junto das famílias em cuidados 

domiciliários.  
 

• O projecto poderá crescer para uma nova parceria com o Hospital Garcia de Orta, que abrange as crianças do 
Sul do Tejo que continuam sem qualquer resposta na área dos cuidados continuados e paliativos pediátricos, 
se a FdG encontrar sponsor para o projecto. A Hospitalização Domiciliária é cada vez mais uma realidade de 
curto prazo que o projecto de Cuidos Domiciliários  Pediátricos pode impulsionar. 
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Fundação do Gil 2019 (prev.) 2018 2017 2016 2015 

Rendimentos 789.000€ 693.704€ 728.127€ 744.020€ 798.911€ 

Gastos 657.000€ 627.362€ 588.044€ 582.516€ 717.317€ 

EBITDA 132.000€ 66.342€ 140.083€ 161.504€ 81.594€ 

Previsão de fecho vs. anos anteriores 
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Orçamento para 2020 

2020 PAO 2019 (Prev.) 2018 

Rendimentos 685.000€ 789.000€ 693.704€ 

Vendas – Prest. Serv. & Royalties 70.000€ 20.000€ 18.147€ 

Donativos 265.000€ 419.000€ 317.964€ 

Compart. & Outros Rendimentos 350.000€ 350.000€ 357.593€ 

Gastos 665.000€ 657.000€ 627.362€ 

C.M.V. 10.000€ 4.000€ 688€ 

Gastos com Pessoal 355.000€ 353.000€ 319.901€ 

FSE & Outros Gastos Operacionais 300.000€ 300.000€ 306.773€ 

EBITDA 20.000€ 132.000€ 66.342€ 



 

 
 

• O investimento social para 2020 é de 665.000 €; 
 

• Existe já uma estimativa garantida de 280.000€ respeitante à comparticipação do Estado pela resposta social 
criada através da Casa de Acolhimento; 
 

• Já contratualizado um apoio da CML de 20.000€ para o projecto de CDP e de 20.000€ para a Casa. 
 

• Estima-se que através dos Negócios Sociais e da utilização no novo espaço, a Fundação seja capaz de gerar 
70.000€ de receita, contribuindo de forma positiva para o cumprimento dos objectivos definidos para 2020. 
 

• Os Mecenas, candidaturas e outras campanhas para os Projectos Sociais, deverão contribuir com cerca  
de 100.000€. Adicionalmente, prevê-se a obtenção de apoios em espécie na ordem dos 40.000€. 
 

• A Fundação do Gil precisa de angariar junto da sociedade civil, do sector empresarial e dos fundos de apoio 
disponíveis cerca de mais 135.000€ para garantir a sua sustentabilidade e prossecução dos seus objectivos 
sociais. 
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"Há muito trabalho a fazer (…)  
há muito mais crianças  

onde podemos chegar (…)  
Se todos trabalharmos um 

bocadinho e nos empenharmos 
nisto podemos dar uma melhor 

qualidade de vida a estas 
crianças." 

Dra. Susana Pinto 
CMIN 
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Av. do Brasil, 53 D,  
Parque de Saúde de Lisboa,  
Pavilhão 13 
1700-063 Lisboa 
Portugal 

+351 21 355 24 50  
geral@fundacaodogil.pt 
fundacaodogil.pt 

mailto:geral@fundacaodogil.pt
http://www.fundacaodogil.pt/
https://www.facebook.com/fundacaodogil/
https://www.instagram.com/fundacaodogil/
https://www.youtube.com/user/fundacaodogil
https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-do-gil/?originalSubdomain=pt

