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Indíce 



 
 
 

Com uma intervenção sustentada em modelos científicos e técnicos 

realçando os contributos da psicologia do desenvolvimento, da 

educação, da vinculação e resiliência, a Casa do Gil, durante o 

presente ano, e face ao contexto pandémico, teve necessidade de se 

reajustar no que respeita à sua forma de actuação.  

 

Como consequência de um confinamento prolongado e violento para 

todos, lentamente, a abordagem sistémica/ecológica de protecção da 

criança, valorizando-a como agente de mudança no seu projecto de 

vida, a partir da relação que estabelece com os outros e a 

comunidade, deu lugar a um trabalho de reforço pessoal, 

encontrando, em cada um, ferramentas e competências, que lhes 

permitissem a satisfação de necessidades de segurança, sociais, 

afectivas e de auto-estima.  
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1. Casa de Acolhimento 

Concretizações 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O conceito de resiliência tomou ainda maior importância, 

entendendo-o como um processo que permite ultrapassar os efeitos 

negativos da exposição ao risco, sugerindo um processo de 

reorganização pessoal, transversal a todos.  

 

Com visitas de familiares suspensas no período entre Março e Junho 

de 2020, a criança conheceu uma nova forma de comunicar com o 

exterior – que não sendo suficiente - atenuou saudades e permitiu 

não quebrar o vínculo com a família, através de videochamadas 

semanais, viabilizadas pela Casa do Gil, salvaguardando casos 

excepcionais. 

 

De escola tradicional passou-se a um espaço polivalente, na Casa do 

Jardim, onde os cuidadores assumiram a função de professores e, 

através de plataformas virtuais, continuaram a facilitar o processo 

de ensino-aprendizagem. 4 

1. Casa de Acolhimento 

Concretizações 2020 



O reajuste de funções e o desfasamento do horário da equipa da Casa 

do Gil foi essencial para dar resposta a necessidades tão específicas e 

exigentes, não descurando nunca a individualidade de cada criança, 

traduzido por um trabalho diferenciado, respeitando todos os apoios e 

terapias à distância.  

 

Também na interacção com os diferentes Agrupamentos de Escola, 

houve necessidade de fortalecer relações, tendo sido um tempo de 

união e solidariedade entre todos.  

 

 

Com as actividades extracurriculares canceladas, bem como todas as 

parcerias que envolviam teatros, ATL, espaços de lazer ou espaços 

públicos, a equipa da Casa do Gil, redefiniu o seu plano anual de 

actividades, contemplando actividades de carácter lúdico e/ou 

pedagógico dentro de casa, reinventando metodologias e técnicas, nas 

mais diversas áreas.  

Cinema, Teatro, aulas de música e expressão artística, tudo foi 

recriado no espaço da Casa do Jardim e nos Jardins da Casa. 
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1. Casa de Acolhimento 

Concretizações 2020 



Exemplos disso, foram as exposições de trabalhos de 

expressão plástica que coloriram as paredes dos corredores 

bem como as aulas interactivas, de novas parcerias que 

nasceram.  

O espaço “Casa do Jardim” tornou-se o multiuso mais 

polivalente, abarcando vários tipos de actividades, 

permitido a sensação de mudança de ambientes. 
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1. Casa de Acolhimento 

Concretizações 2020 

A utilidade deste espaço exterior vem ser ainda mais reforçada, 

quando, mais recentemente, em Dezembro de 2020, sem aviso 

prévio, a Casa do Gil é apanhada por um surto pandémico por 

Covid-19, albergando nove crianças com carga viral positiva, na 

procura de fazer a separação entre crianças saudáveis e crianças 

infectadas. 
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1. Casa de Acolhimento 

Concretizações 2020 

Com nove crianças e cinco funcionários a testar positivo, foi 

necessário reinventar rotinas, criar novos métodos de trabalho, 

reforçar serviços e recursos humanos. Através do apoio de 

entidades parceiras – Câmara Municipal de Lisboa, Protecção 

Civil, Segurança Social, Direcção Geral de Saúde e Cruz Vermelha 

Portuguesa, - foi possível, em tempo recorde, accionar 

mecanismos de forma a que o funcionamento da Casa do Gil não 

entrasse em ruptura.  

 

A nível clínico, tudo foi feito para assegurar todos os cuidados 

de saúde necessários, entre terapias e consultas. Foram 

reforçados contactos e desenhadas novas formas de parcerias, 

nomeadamente com o Centro de Saúde de Alvalade, necessárias 

ao bom desenvolvimento das crianças, considerando algumas 

patologias complexas e de difícil gestão. 

 

Importa ainda referir que, durante o ano de 2020, estiveram em 

acolhimento um total de 19 crianças, registando 4 saídas e 3 

entradas, traduzindo-se, mensalmente, numa média de 16 

crianças em acolhimento. 

 

No que respeita à faixa etária predominante das crianças, é de 

referir que a maioria das crianças tem mais de 4 anos, com 

maior incidência do intervalo entre os 6 e os 12 anos. 
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2. Cuidados Domiciliários Pediátricos 

Concretizações 2020 

O desenrolar do contexto de pandemia da Covid 19 veio acentuar e agravar as 

necessidades sociais de muitas famílias abrangidas pelo projecto. A redução do 

poder de compra das famílias, acompanhada muitas vezes de situações de 

desemprego prolongado foi fragilizando a condição diária de muitas destas 

crianças.  

 

No presente contexto epidemiológico, a garantia de cuidados clínicos de 

qualidade foi um objectivo que se conseguiu assegurar. A sua operacionalização 

requereu contudo adaptações imprescindíveis surgindo igualmente novos 

desafios a que se teve de dar resposta.  

 

As equipas clínicas dos hospitais parceiros e a equipa da Fundação do Gil afecta 

ao projecto foram chamadas a desempenhar um papel central para manter a 

estabilidade da criança no seu domicílio.  



 
 
 

Pelo desconhecimento do comportamento do vírus, foi necessário 

adoptar novas regras no cuidar em casa.  

 

As equipas hospitalares aumentaram o controlo clínico através da 

tele-consulta, não excluindo, no entanto, as visitas presenciais com 

o aumento do nível de protecção necessário.  

 

Também a equipa da Fundação do Gil duplicou a sua actividade de 

apoio psicológico iniciando as consultas através de videochamada, 

para além da continuação das visitas presenciais, permitindo que as 

famílias continuassem a receber as estratégias adequadas para 

melhor lidar com a doença crónica em tempos de pandemia. Em 

relação ao apoio social, a equipa conseguiu assegurar a entrega de 

medicação e material essencial ao dia-a-dia destas famílias, 

colmatando assim as dificuldades acrescidas a que estiveram 

sujeitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Num ano de grandes desafios como o que esta pandemia nos impôs, 

o know – how da equipa da Fundação do Gil na área dos Cuidados 

Domiciliários Pediátricos, que acompanhou mais de 600 crianças 

em mais de 2.000 visitas ao longo deste ano, trouxe benefícios na 

diminuição do isolamento social das famílias e mostrou que os 

cuidados de proximidade são uma mais valia para o controlo 

sintomático das crianças/jovens e para a qualidade de vida dos 

cuidadores. 
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2. Cuidados Domiciliários Pediátricos 

Concretizações 2020 
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2. Cuidados Domiciliários Pediátricos 

Concretizações 2020 

Com a reorganização e optimização dos recursos humanos e técnicos da Fundação do Gil, 

foi possível iniciar em Abril (até à data) o apoio extra à pediatria do Hospital Garcia de 

Orta dando resposta a uma necessidade premente de mais um hospital. 

 

O custo – beneficio que o cuidar em casa representa foi ainda mais realçado com a 

pandemia e veio justificar a necessidade da existência destas equipas e do futuro desafio 

da Hospitalização Domiciliária investindo e acreditando na continuidade e validade da 

prestação de cuidados pediátricos em casa.  

 

O projecto Cuidados Domiciliários Pediátricos é tudo isto! Com provas de elevada eficácia 

na melhoria do conforto e da qualidade de vida da criança e sua família e na optimização 

dos recursos hospitalares, a Criança, sempre que possível, tem o direito de receber 

tratamentos domiciliários, mais ainda num contexto de pandemia como o que vivemos. 



 
 

O projecto de sustentabilidade Casa do Jardim da Fundação do Gil foi o 

grande marco do ano de 2019.  

 

Este projecto tem 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 Pandemia fez com que o projecto tenha estado inactivo durante quase 

todo o ano do ponto de vista da sua função geradora de receitas, como 

forma de contribuir para a sustentabilidade da Fundação.  

Apesar disso, tornou-se essencial e indispensável para colmatar as 

novas necessidades que se instalaram durante este ano. 11 

3. Casa do Jardim 

Concretizações 2020 
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Desafios  
para 2021 

Plano de Actividades  
e Orçamento 2021 



 

 

A actual pandemia que assolou o Mundo veio trazer ainda mais desafios à 

gestão da Fundação. 

Criar impacto e inovar torna-se ainda mais difícil num ambiente de 

fragilidade, de medo, de incertezas, com as empresas a retrair e a 

sociedade civil a temer novos cenários de crise. 

Conseguir apoios para os projectos sociais tem sido cada vez mais difícil e 

o grande projecto de sustentabilidade acabou por não ter podido 

contribuir positivamente para a sustentabilidade da organização como 

previsto.  

 

 

 

 

Mais uma vez se impõe uma capacidade de resiliência, criatividade e 

acima de tudo muita ética e muita consciência social. 

 

É isso que procuramos fazer todos os dias! 
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Enquadramento 

Desafios 2021 



 

 

 

1. Implementação de um Modelo Educativo próprio da Casa do Gil, com particular destaque na área da saúde mental infantil; 

 

2. Casa do Jardim como um meio para a sustentabilidade dos  projectos da Fundação;  

 

3. Consolidação da prestação de Cuidados Paliativos Pediátricos no domicílio e empowerment da equipa da Fundação do Gil  na sua intervenção junto 

da criança e sua família. Desenho do projecto para o 1º Hospital Domiciliário Pediátrico do país.  
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Grandes Linhas  

Plano de Actividades  
e Orçamento 2021 

Desafios 2021 



 
 
 

1. 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 Social próprio, com especial destaque na 

área da saúde mental infantil.  

 

• Neste sentido, a Fundação do Gil contratou um especialista nesta área – Dr. André Tavares Rodrigues (PHD) que tem vindo a desenvolver o trabalho 

de criar, em parceria com a FdG, o modelo educativo a aplicar. Este trabalho estará concluído no primeiro trimestre de 2021.  
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Grandes Linhas 

Plano de Actividades  
e Orçamento 2021 

Desafios 2021 



 
 

 

2. 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. 

 

• Logo que possível, 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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Grandes Linhas 

Desafios 2021 



 

 

 

3. Consolidação da prestação de Cuidados Paliativos Pediátricos no domicílio e formação permanente 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. (um psicólogo a tempo 

inteiro) 

• Por incapacidade de resposta (falta de recursos humanos) o projecto reduziu a sua actividade em alguns hospitais, tendo mesmo parado no Hospital 

Fernando da Fonseca. Como forma de rentabilizar os recursos disponíveis, a FdG iniciou uma nova parceria com o Hospital Garcia de Orta, que 

abrange as crianças do Sul do Tejo que não tinham qualquer resposta na área dos cuidados continuados e paliativos pediátricos.  

         A parceria será mantida enquanto houver recursos disponíveis. 

• A Hospitalização Domiciliária é cada vez mais uma realidade de curto prazo que o projecto de Cuidos Domiciliários Pediátricos pode impulsionar. 

Para isso, a Fundação está já a estudar a hipótese de criar o 1º Hospital Domiciliário Pediátrico do país. Daremos os primeiros passos no esboço de 

um projecto em 2021. 
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Plano de Actividades  
e Orçamento 2021 

Orçamento para 2021 

Fundação do Gil 2020 (prev.) 2019 2018 2017 2016 

Rendimentos 688.000€ 741.432€ 693.704€ 728.127€ 744.020€ 

Gastos 652.000€ 669.963€ 627.362€ 588.044€ 582,516€ 

EBITDA 36.000€ 71.469€ 66.342€ 140.083€ 161.504€ 

Previsão de fecho vs. anos anteriores 



20 
Plano de Actividades  
e Orçamento 2021 

Orçamento para 2021 

Receita Gastos EBITDA 

Estrutura 150.000€ 130.000€ 20.000€ 

Casa de Acolhimento 415.000€ 405.000€ 10.000€ 

Cuidados Domiciliários 80.000€ 120.000€ -40.000€ 

Casa do Jardim 50 .000€ 10.000€ 40.000€ 

Total 695.000€ 665.000€ 30.000€ 

2021 (prev.) 



 

 
 

• O investimento social para 2021 é de 665.000 €;  
 
• Existe já uma estimativa garantida de 285.000 € respeitante à comparticipação do Estado pela resposta social 

criada através da Casa de Acolhimento; 
 
• Estima-se que a Casa do Jardim seja capaz de gerar 50.000€ de receita, contribuindo de forma positiva para o 

cumprimento dos objectivos definidos para 2021. 
 

• 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 50.000€. 
 

• A Fundação do Gil precisa de angariar junto da sociedade civil, do sector empresarial e dos fundos de apoio 
disponíveis cerca de mais 180.000€ para garantir a sua sustentabilidade e prossecução dos seus objectivos 
sociais. 
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Orçamento 2021 

Plano de Actividades  
e Orçamento 2021 

Desafios 2021 
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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 

Plano de Actividades  
e Orçamento 2021 



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 
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