PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO
2017

Inovação social na saúde pediátrica,
Porque o lugar de uma criança não é no hospital
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Sumário Executivo

A Fundação do Gil é uma instituição de utilidade pública que pretende:



Manter o carácter inovador da sua intervenção social;



Garantir o nível de sustentabilidade dos seus projectos;



Assumir um lugar de referência na promoção da saúde pediátrica em Portugal.
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Sumário Executivo
1. CASA DO Gil
 Aumento dos níveis de eficiência global do projecto
 Melhoria do desempenho da actividade clínica e social desenvolvida

 Aumento dos serviços propostos pela Casa do Gil com vista a um apoio mais
abrangente, e especializado, assente no reforço do acompanhamento psicológico e
na disponibilização de consultas de desenvolvimento infantil
 Extensão do acompanhamento à criança até um ano após a sua reintegração social.
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Sumário Executivo
2. UMAD
 Evolução gradual da UMAD para um projecto de prestação de cuidados
continuados e paliativos ao domicílio com reforço do grau de especialização das
equipas e com a adopção de uma abordagem multidisciplinar;
 Criação da Primeira Unidade de Cuidados Paliativos Pediátricos ao Domicílio;
 Prestação global de cuidados de saúde assente numa filosofia holística (emocional,
psicológica, clinica, social)
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Sumário Executivo
3. NOVOS PROJECTOS
Para 2017, faz parte da estratégia da Fundação do Gil:



O Aumento de Valências (UDI);
O Reforço da Sustentabilidade (Negócios Sociais – Multiusos)

A Fundação lançará uma campanha de angariação de fundos específica para a construção das duas
unidades – a Unidade de Desenvolvimento Infantil , que dará resposta ao aumento de valências e ao
Maria Gi (Multiusos), que permitirá reforçar os níveis de sustentabilidade.
Calendarização Prevista:

1ª FASE: Campanha de angariação de fundos + envolvimento de investidores sociais = construção dos
módulos. (1º Trimestre)
2ª FASE: Construção dos Módulos (2º trimestre + 3º trimestre)

3ª FASE: Abertura ao Publico (4º trimestre)
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Sumário Executivo


O investimento social para 2017 é de 685.605 €;



O investimento para a construção dos módulos é de 215.000 €;



Existe já uma estimativa garantida de 260.000 € correspondente à comparticipação do Estado
pela resposta social criada através da Casa do Gil e de 18.400 € referentes a apoios já
conseguidos no ano anterior.



A Fundação do Gil precisa de angariar junto da sociedade civil, do sector empresarial e dos
fundos de apoio disponíveis cerca de 250.000 € de modo a garantir na íntegra a sua
sustentabilidade e prossecução dos seus objectivos sociais.



Os Mecenas, candidaturas e outras campanhas para os Projectos Sociais desenvolvidos pela

Fundação deverão contribuir com cerca de 150.000 €. Adicionalmente, prevê-se a obtenção de
apoios em espécie na ordem dos 31.000 €.


Estima-se ainda que através dos Negócios Sociais a instituição seja capaz de gerar 50.000 € de
receita, contribuindo esta nova estratégia de forma positiva para o cumprimento dos objectivos

definidos para 2017.


Prevista está ainda uma campanha de angariação de fundos, promovida por uma marca forte,
cuja captação de fundos costuma ascender a cerca de 150.000 €.
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Projectos Sociais
1. Casa do Gil
A Casa do Gil em 2016 acolheu mais de 35 crianças e reintegrou 20, 16 delas no seu seio familiar e 4 em

novas famílias, num tempo médio de acolhimento de 10 meses.

A Casa do Gil tem sido referenciada como um centro de excelência no acolhimento temporário.

Da tipologia de crianças que a Casa do Gil tem acolhido, verifica-se um aumento considerável dos
distúrbios emocionais, dificuldades de aprendizagem e até das demências e outras patologias similares
que põem em causa o bem estar da criança e a sua autonomização. A Casa do Gil tem prestado,
quer interna, quer externamente um conjunto de apoios e terapias a esse nível.

De acordo com os relatórios do Instituto da Segurança Social, 70% das crianças em acolhimento
demonstram dificuldades comportamentais e emocionais ligeiras e 35% apresentam questões
emocionais médias ou graves.
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Projectos Sociais
1. Casa do Gil

Atenta à realidade, a Casa do Gil quer aumentar as suas valência, através da criação de uma Unidade
de Desenvolvimento Infantil que seja capaz de dar resposta a essa problemática.

Não sendo esta problemática um exclusivo da criança institucionalizada, a UDI será também aberta à
sociedade civil. Passará a constar como um projecto da Fundação, autónomo e que, poderá crescer
conforme as necessidades do país.
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Projectos Sociais
2. UMAD
10 anos volvidos de UMAD, importa repensar o modelo operacional e actualiza-lo face às
necessidades sociais e acima de tudo, face aos constrangimentos dos nossos parceiros –
os hospitais públicos.
O número de crianças visitadas tem diminuído nos últimos anos, pese embora o número de
crianças com doença crónica tenha aumentado. Esta diminuição prende-se com a falta
de enfermeiros por parte dos hospitais.

No sentido de melhorar a eficiência do projecto a Fundação do Gil estabeleceu um
protocolo de colaboração com a ARS de Lisboa e Vale do Tejo para que seja possível a
partilha de recursos entre os hospitais e os centros de saúde da Grande Lisboa,
aumentando assim os níveis de eficiência.
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Projectos Sociais
2. UMAD
Do ponto de vista logístico, também as carrinhas (já com muitos Quilómetros percorridos,
fizeram aumentar os custos de manutenção do projecto, sendo necessário em alguns
casos, substituir o veículo. Não havendo necessidade de a carrinha ser transformada como
consultório, uma vez que os cuidados são prestados em casa, a substituição far-se-á por
veículos ligeiros (mais práticos e mais económicos).

No Porto, a UMAD pretende crescer para o Centro Materno Infantil do Norte (Hospital de
Santo António), a maior maternidade do País, que presta um serviço de excelência e que,
pretende apoiar em casa as suas crianças com doença crónica e posteriormente,
caminhar numa evolução para cuidados paliativos. Também o apoio nas terapias
complementares à criança (UDI) poderá ser uma realidade neste Centro.
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Projectos Sociais
2. UMAD
A 1ª Unidade Móvel de Cuidados Paliativos Pediátricos, desenhada em parceria com a
Pediatria do IPO de Lisboa, acabou por não avançar tendo em conta a mesma
problemática – A falta de enfermeiros para alocar ao projecto.

A FdG decidiu constituir uma equipa autónoma e especializada, junto de parceiros
credíveis nesta área, para arrancar com o projecto. Todos os profissionais terão formação
especifica e adequada, querendo a Fundação ter um projecto de referencia nacional.
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Novos Projectos
A Fundação do Gil pretende reforçar as competências dos seus projectos sociais, indo
ao encontro das necessidades das crianças e suas famílias.Nesse sentido, 2017 será um
ano de lançamento de novas valências:


Unidade de Desenvolvimento Infantil (UDI) , núcleo de apoio ao desenvolvimento na
infância. Esta unidade disponibilizará diferentes consultas de especialidade às
crianças residentes na Casa do Gil e abrirá portas à sociedade civil;
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Novos Projectos - UDI

Principais Terapias:
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social,



Psicologia Clínica;



Psicopedagogia;



Terapia da Fala,



Educação Especial ;



Terapia Ocupacional;



Intervenção Precoce;

UnidadeProjectos
Desenvolvimento
Novos
- UDI Infantil
A UDI será um novo espaço de apoio à infância aberto a toda a comunidade.

A funcionar nas instalações da Casa do Gil em Lisboa, esta nova área de intervenção
disponibilizará um serviço profissionalizado para o acompanhamento de crianças com
dificuldades de desenvolvimento, propondo consultas nas seguintes áreas:



Psicologia Clínica -

Aconselhamento e apoio

psicológico a crianças e suas famílias em situação
de risco que afectam o seu quotidiano;



Psicopedagogia – Apoio a crianças nas suas
dificuldades académicas procurando de forma
global integrar os processos cognitivos, emocionais,
orgânicos, familiares, sociais e pedagógicos que

interferem no processo de aprendizagem;

Novos projectos - UDI



Terapia da Fala – Prevenção, avaliação e tratamento das perturbações da
comunicação;



Educação Especial – Avaliação e intervenção à criança com necessidades

educativas especiais de caracter permanente;


Terapia Ocupacional / Psicomotricidade – Intervenção ao nível das alterações
cognitivas, afectivas, perceptivas e psico-motoras decorrentes ou não de distúrbios
genéticos, traumáticos e/ou doenças adquiridas;



Intervenção Precoce – Intervenção com crianças até 7 anos de idade ao nível das
necessidades educativas especiais.

Novos Projectos - UDI

105 m2
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UDI
Novos Projectos - UDI

Aumento
Capacidade
- UDI
Novos Projectos
- UDI

Novos Projectos - Multiusos

A estruturação de modelos de financiamento da actividade passa também pela

delineação de projectos inscritos numa lógica de negócio social. Nesse sentido, a
Fundação do Gil reforça este vector da sua estratégia de sustentabilidade, mantendo
alguns dos projectos já iniciados e outros que se encontram em fase de lançamento.



Baby Gil – organização regular de workshops lúdico-pedagógicos destinados a
crianças dos 0-5 anos de idade;



Happy Gil – disponibilização dos jardins da Casa do Gil para a realização de festas

de aniversário infantis;
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Novos Projectos - Multiusos
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Novos Projectos - Multiusos

Novos Projectos - Multiusos

141 m2
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Orçamento 2017
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Orçamento 2017
Previsão de Fecho 2016 vs Anos Anteriores

FUNDAÇÃO DO GIL

2016

2016

2015

2014

Prev Fecho

PAO

Real

Real

RENDIMENTOS

669.082

716.421

798.911

789.252

GASTOS

612.445

688.168

717.317

818.223

EBITDA

56.637

28.253

81.594

-28.971
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Orçamento 2017
Orçamento 2017
2017

2016

2015

2014

PAO

Prev.

Real

Real

718.636

669.081

798.911

789.252

40.000

42.638

29.210

35.329

DONATIVOS

301.000

200.046

324.879

452.391

COMPART. & OUTR. REND.

377.636

426.397

444.822

301.532

GASTOS

685.605

612.445

717.317

818.223

0

0

4.610

16.421

GASTOS COM PESSOAL

385.855

371.147

378.661

506.756

FSE & OUTR. GASTOS OPER.

299.750

241.298

334.046

295.045

33.031

56.636

81.594

-28.971

RENDIMENTOS
VENDAS - PREST. SERV. & ROYALTIES

C.M.V.

EBITDA
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Orçamento 2017
Orçamento 2017 – Investimentos
2017
PAO
RENDIMENTOS

220.000

DONATIVOS

220.000

GASTOS

215.000

UDI
. Projecto + Licenciamento
. Obra
. Mobiliário

0
6.000
85.000
8.000

MULTIUSOS
. Projecto + Licenciamento
. Obra
. Mobiliário
EBITDA

6.000
100.000
10.000
5.000
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