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Todas as crianças e todos os jovens que
se encontrem desnecessariamente hospitalizados
por razões eminentemente sociais
têm direito a beneficiar de uma estrutura de apoio
que lhes permita melhorar a sua qualidade de vida,
acelerar o regresso à família e sonhar com a possibilidade
de recuperar em pleno os seus projetos de vida.

Relatório de Gestão e Contas

3

Sumário
Executivo

1. Sumário Executivo

O presente Relatório de Gestão e Contas tem por objetivo expor o conjunto de indicadores qualitativos
e quantitativos que refletem a atividade realizada pela Fundação do Gil durante o ano de 2011.
Aqui, serão analisados os diversos aspetos ligados à gestão, e ao trabalho social da instituição mediante a apresentação objetiva dos seguintes dados:

•

Indicadores da atividade social

•

Principais iniciativas e projetos

•

Resultados da execução financeira

•

Demonstrações financeiras

Aumento de 10%
nos rendimentos
e aumento de 3%
nos gastos

Pretende-se ainda apresentar algumas das perspetivas para 2012, com base no trabalho encetado em
2011, e no Plano de Atividades e Orçamento já definido para o novo ano.
Tal como antecipado no Relatório e Contas do exercício anterior, 2011 foi um ano particularmente
difícil para a economia e sociedade portuguesas. A deterioração dos recursos financeiros e sociais
reforçou a importância da atuação das instituições de solidariedade. Esta nova conjuntura colocou, no
entanto, o Terceiro Setor em geral, e a Fundação do Gil em particular, num novo patamar de exigência,
dada a escassez de apoios e a necessidade de manutenção dos projetos sociais em curso.
Para fazer frente a estes novos desafios, sem abrandar a sua missão nem colocar em perigo a qualidade do trabalho social desenvolvido, a Fundação do Gil foi obrigada a fazer um esforço adicional na
captação de novos apoios, diversificação de linhas de receita, redução de custos e reestruturação de
um dos seus projetos sociais, o Dia do Gil.
As medidas tomadas serviram sobretudo para minimizar o impacte das dificuldades sentidas em 2011.
Mesmo tendo o resultado líquido deste ano ficado aquém do esperado, registou-se uma variação positiva de 19% face ao ano anterior para a qual contribuiu o aumento dos rendimentos em 10%, e que
superou o aumento dos gastos (aumento de 3% face a 2010).
No que respeita o trabalho social da instituição, salienta-se o lançamento de uma terceira UMAD em
dezembro de 2011 que, em parceria com o Hospital de São João do Porto, levará apoio clínico a crianças
e jovens doentes crónicos que se encontrem na sua área de abrangência, de Vila Real a Aveiro.
Para 2012 a prioridade continuará a ser dada à qualidade dos projetos de reinserção social de crianças

Lançamento da
UMAD III com o
Hospital de São João
do Porto

internadas, desenvolvidos pela Fundação do Gil e únicos em Portugal. Para isso, estaremos ainda mais
focados na manutenção dos apoios e na captação de fundos, não só para continuar a dar resposta às
necessidades sociais mas para garantir a sustentabilidade da Fundação do Gil durante os próximos
anos.
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2.Fundação do Gil

Missão, Visão e Valores
Missão
A Fundação do Gil tem como missão desenvolver um conjunto de ações sociais, emocionais e clínicas
dirigidas a crianças e jovens desnecessariamente hospitalizados por razões sociais, com o objetivo
de ajudar o Estado a acelerar a sua reinserção familiar e a melhorar a sua qualidade de vida. Ainda no
âmbito da sua missão, a Fundação apoia as pediatrias dos diferentes hospitais na renovação dos seus
serviços e equipamentos, contribuindo, dessa forma, para o bem-estar das crianças internadas.

Visão
Consciente da crucial responsabilidade que assume como agente social, dinamizador de ações concertadas, a Fundação do Gil pretende:
•

Consolidar o seu papel de instituição de referência na melhoria da qualidade de vida das crianças e
das famílias que apoia;

•

Colaborar com o Estado através do desenvolvimento de novos modelos de resposta social a necessidades sociais e clínicas específicas de crianças e jovens;

•

Fomentar a mobilização da sociedade civil para assegurar a sustentabilidade da sua ação 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: pela condução de todos os projetos a que se propõe, e por todos os projetos de
vida que lhe são confiados;

•

Rigor: na gestão das equipas e das ações que articula de forma a chegar ao seu objetivo primário:
reintegrar as crianças e jovens que apoia, nas suas famílias ou na sociedade;

•

Transparência: na gestão das suas operações, otimização dos seus recursos e comunicação dos
seus resultados;

•

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 ações da Fundação.
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História e Atividades

Fundada em 1999 pela Parque Expo 98, S.A., e pelo Instituto para o Desenvolvimento Social, atual
Instituto da Segurança Social, a Fundação do Gil conta com 12 anos de trabalho social em Portugal. Os
seus projetos têm vindo a merecer um crescente reconhecimento por parte do Estado, da sociedade
civil e do tecido empresarial, que os consideram vitais para a recuperação dos projetos de vida de
milhares de crianças e jovens, que de outra maneira se manteriam reféns dos hospitais por não terem
condições de regresso a casa ou à família.
Partindo da constatação de que centenas de crianças permaneciam desnecessariamente internadas
nos hospitais, por tempos prolongados e por razões eminentemente sociais, a Fundação elaborou sobre esta ausência de resposta nacional e construiu alternativas.
Com projetos específicos que agregam o universo social, clínico e emocional, a Fundação tem vindo
a reforçar o seu posicionamento como agente de mudança na recuperação dos projetos de vida de
milhares de crianças.
Em 2004 foi lançado o projeto Dia do Gil, com o objetivo de estimular emocionalmente as crianças
mantendo-as ligadas à realidade exterior. Partindo de seis hospitais, este projeto chegou já a 28 pediatrias em todo o país, beneficiando uma média de 8 mil crianças por ano. No último trimestre de 2011,
a Fundação foi obrigada a redefinir o modelo financeiro do Dia do Gil, devido à conjuntura económica e
à drástica redução de apoios para execução do mesmo. Assim, decidiu-se reduzir o número de núcleos
de 28 para 20, bem como substituir a equipa de terreno por um grupo coeso de voluntários, responsável pela dinamização da Hora do Conto, da Música e da Descoberta, nos vários hospitais do país. A
intenção foi a de minimizar custos, mantendo a qualidade do projeto, e garantindo a sua continuidade
a longo prazo.
Na primavera de 2006 avançou-se com a estruturação das UMAD, Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio, tendo já libertado mais de 1000 crianças das suas camas nos hospitais, mas indo mais longe:
apoiando e formando as suas famílias, aliviando os hospitais de dia, prevenindo reinternamentos e
dando às equipas clínicas uma nova abordagem sobre as realidades dos seus doentes crónicos. Em
Dezembro de 2011, e para além das duas carrinhas existentes em Lisboa, a Fundação do Gil lançou
uma terceira UMAD em parceria com o Hospital de São João, do Porto, permitindo cobrir toda a área do
grande Porto e arredores. Esta nova parceria conta ainda com o apoio da Universidade Fernando Pessoa do Porto no que respeita à prestação de serviços de fisioterapia aos doentes crónicos abrangidos
por este projeto.
No verão desse mesmo ano a Casa do Gil abre as portas com um projeto pioneiro, de âmbito nacional
sediado em Lisboa, traduzindo uma vontade de base da Fundação: enquanto se encaminham e fomentam soluções para os casos sociais, evita-se o internamento e desvio da evolução normal de uma criança. Devolvemos-lhes assim as suas rotinas e relações, num ambiente vigiado, mas tão próximo quanto
possível da realidade das suas vidas. Em 5 anos e meio a Casa do Gil acolheu mais de uma centena de
crianças, promoveu a recuperação familiar de dezenas de famílias e estabeleceu redes sociais de apoio
em Portugal e nos PALOP.
A Fundação do Gil construiu-se, assim, com base num modelo económico tripartido, onde confluem os três
pilares de base da organização social: Estado, Mercado e Sociedade Civil. Desenvolveu projetos sociais pioneiros que hoje podem ser replicados por outras organizações do terceiro sector e mesmo pelo Estado.
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Modelo de Governação

No modelo de governação da Fundação do Gil os órgãos sociais são constituídos por um Conselho de
Administração, com uma Comissão Executiva; um Conselho Fiscal e um Conselho Geral.
Em 2011, os órgãos sociais tiveram a seguinte composição:

Conselho de Administração
Dr. Rolando Borges Martins (Presidente)
Eng. Guilherme de Magalhães (Vogal)

Comissão Executiva do Conselho de Administração
Eng. Alexandre Barbosa1 (Presidente)
Dra. Margarida Pinto Correia (Vogal)
Dra. Ana Gomes (Vogal)

Conselho Fiscal
Dr. João Vieira de Almeida (Presidente)
J. BASTOS, C. SOUSA GÓIS & ASSOCIADOS, SROC, Lda. representada por Jaime de Macedo Santos Bastos
Dr. Paulo da Costa Pinheiro

Conselho Geral
Senhora D. Maria José Ritta (Presidente)

Dra. Maria José Nogueira Pinto

Prof. Doutor Álvaro Laborinho Lúcio

Dra. Maria Leonor Beleza (Vice-presidente)

Dr. António Mega Ferreira

Dra. Maria Madalena Sampaio

Dra. Ana Sousa Dias2

Comendador Manuel Rui Nabeiro

Dr. Edmundo Martinho, em representação

Dra. Nicole Azevedo

do Instituto da Segurança Social
Prof. Doutor Guilherme Falcão de Oliveira
Dra. Maria de Belém Roseira

Dr. Rolando Borges Martins3
Dr. Rui Marques
Dra. Vera Pires Coelho

Em Julho de 2011 este Conselho Geral e o país perderam a valiosa participação de Maria José Nogueira
Pinto na vida nacional. Expressamos um enorme reconhecimento por todo o seu empenho e dedicação.
A sua disponibilidade, interesse e valioso contributo para o debate ajudaram esta Fundação a crescer
nas suas atitudes e nas opções de caminho. A sua visão humanista ajudou-nos a encontrar caminhos
mais válidos, sólidos e intervenientes numa sociedade fraturada e ferida. É o seu exemplo que aqui
valorizamos, agradecemos e enaltecemos, prosseguindo num caminho que ajudou a delinear. Empenhamo-nos agora em fazer jus ao legado que em nós deixou.
1 Cessou funções a 28 de julho de 2011
2 Nomeada em 28 de março de 2011
3 Suspendeu o cargo a 28 de março de 2011, passando a assumir as funções de Presidente do Conselho de Administração.
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3. Relatório de Gestão

Enquadramento
O ano de 2011 decorreu sem surpresas positivas no que à recessão, portuguesa e mundial, diz respeito. Na sequência da retração sentida em 2010, e com o Terceiro Setor a ser chamado a uma muito
maior intervenção na sociedade civil, diminuíram drasticamente as respostas de liquidez financeira e
os apoios empresariais.
O ano desenrolou-se numa constante luta por novas captações e apoios, e pelo desenvolvimento de
ideias que pudessem dar maior autonomia financeira à Fundação do Gil e garantir a sua sustentabili-

Em 2011 passaram
pela Casa do Gil
43 crianças

dade.
As bolsas de financiamento libertadas por diversas entidades públicas e privadas tornaram-se cada
vez mais competitivas, fruto do número crescente de candidatos e da redução dos fundos disponíveis.
No campo empresarial, onde a Fundação do Gil estava “instalada”, a retração foi praticamente total.
Esta situação acabou por ser determinante para o avanço de iniciativas mais inovadoras de captação
de fundos.
Tendo já uma clara noção de que o enquadramento da sustentabilidade tinha de ser feito não em pou-

Mais de 1.500
visitas efetuadas
pelas UMAD

cos que dessem muito, mas em muitos que dessem pouco, a Fundação do Gil focou--se em diferentes
iniciativas dirigidas à população em geral e às empresas. No último trimestre do ano reforçámos a
dinamização do nosso número de valor acrescentado na televisão e lançámos uma campanha de recolha de fundos junto dos clientes de algumas unidades hoteleiras e de restauração. Estas iniciativas
permitiram compensar a ausência de apoio financeiro para alguns dos projetos sociais existentes.
Com mais crianças a passar pela Casa do Gil (43) e mais a serem reinseridas (27), com o ultrapassar das
1500 visitas pelas UMAD na Grande Lisboa e a chegada ao Grande Porto em contra ciclo, viabilizada
por uma maior parceria com o Hospital de S. João, pode-se afirmar que durante 2011 a Fundação do Gil

8 337 crianças
abrangidas pelo
Dia do Gil

assegurou uma resposta social efetiva e consolidada. No Dia do Gil, apesar de aumentar o voluntariado
e se terem diminuído núcleos, tocou-se um número de crianças nunca antes registado: 8 377.
Perante um ano de contenção por parte das empresas ainda saudáveis, a Fundação conseguiu aumentar em 10% os seus rendimentos, entrando tardia mas seguramente para um caminho de recuperação
- apesar do resultado liquido negativo atingido de 246.089,61€ e um EBITDA também negativo de
171.249,26€.
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Principais indicadores de 2011
Os principais indicadores do trabalho social desenvolvido durante o ano de 2011 foram os seguintes:
•

A Casa do Gil acolheu 43 crianças (31 novas crianças mais 12 que transitaram de 2010), o que
compara positivamente com o número de 40 crianças acolhidas em 2010. Foram reintegradas na
sociedade 27 crianças. O projeto registou em 2011 uma maioria de crianças com idade de berçário
(0-3 anos) e provenientes dos PALOP;

•

As Unidade Móveis e Apoio ao Domicílio (UMAD) contaram a partir de dezembro com o arranque
da operação de uma terceira carrinha para a área do Grande Porto em parceria com o Hospital de
São João. Durante o ano de 2011 as duas carrinhas da Grande Lisboa realizaram um total de 1544
visitas a crianças e jovens, ajudando também as suas respetivas famílias;

•

O Dia do Gil envolveu cerca de 150 voluntários e 13 profissionais, chegando a 28 hospitais e a
8377 crianças durante 2011. No quarto trimestre o projeto foi reprogramado para que no início
de 2012 arrancasse exclusivamente em voluntariado. Esta alteração levou a que a atividade fosse
reduzida para 20 núcleos hospitalares.

Os principais indicadores financeiros da Fundação do Gil do ano de 2011 foram os seguintes:
•

O total de rendimentos foi de 880.600,30€, mais 10% do que registado em 2010.

•

Os rendimentos anuais da Fundação tiveram a seguinte origem: 57% de donativos, 29% da Segu-

Rendimentos:
Mais 10% do que
registado em 2010.

rança Social, 10% de padrinhos e os restantes 4% de royalties da marca Gil;
•

Os gastos operacionais foram de 1.052.849,56€, registando um crescimento residual de 3% face a
2010. Esta variação ficou a dever-se sobretudo a:
" Redução de 8% nos gastos em Fornecimentos e Serviços Externos, que passaram de um total de
556.299,68€ em 2010 para um total de 494.491,56€ em 2011, devido sobretudo a redução
nos gastos com prestadores de serviços, refeições e segurança.
" Aumento nos Gastos com Pessoal de 22%, que passaram de um total de 456.968,51€ em 2010
para um total de 556.299,68€ em 2011. Este aumento deveu-se ao processamento da indemnização por cessação do contrato de trabalho da coordenadora de voluntários do Dia do Gil, ao facto
de no ano de 2010 a coordenadora nacional do projeto Dia do Gil ter estado ausente por doença
prolongada, o que torna os dados não diretamente comparaveis com 2011, e por se ter reforçado
a estrutura da Fundação tal como previsto no Plano de Atividades 2011. Este reforço concretizou-se nas contratações de um novo diretor financeiro (que veio colmatar a vaga na estrutura desde
a saída em junho de 2010 da anterior diretora financeira), e de uma nova diretora de marketing
e angariação de fundos, com o objetivo de aumentar o potencial de angariação de fundos da
Fundação do Gil e cujos resultados se começaram a verificar com o aumento dos rendimentos
verificado em 2011.

•

EBITDA foi negativo em 171.249,26€, variando positivamente 22% face a 2010;

•

Resultado líquido foi negativo em 246.089,61€, variando positivamente 19% face a 2010;
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Atividade Social Desenvolvida
a. Casa do Gil
A Casa do Gil é um dos projetos âncora da Fundação do Gil. É o primeiro centro nacional de acolhimento
temporário com cuidados pós hospitalares, recebendo crianças dos 0 aos 12 anos sinalizadas pelos
Hospitais, Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e Tribunais de Família e Menores, com vista
à sua reinserção social. O trabalho no terreno, junto das famílias e das suas sequências preferenciais
de vida, tem sido o objetivo focado da equipa social, educativa e clínica deste projeto. Em conjunto, e
criando para cada caso especifico as redes sociais necessárias, pretende-se acompanhar a sua capacitação no exterior.
Em 2011 prosseguimos com o acolhimento de crianças de qualquer hospital público do país, tendo a
maioria chegado dos hospitais centrais, predominantemente de Lisboa devido aos Acordos de Saúde
com os PALOP, mas também do sul, centro, norte, e das ilhas.

27 crianças
reintegradas na
sociedade

De notar ainda que, com capacidade para 4 pais (camas individuais), este Centro de Acolhimento Temporário com cuidados pós hospitalares tem capacitado e educado muitos acompanhantes na prossecução de melhores cuidados de saúde, incluindo o acompanhamento básico alimentar e clínico dos seus
filhos. Este acolhimento recai exclusivamente nos custos da Fundação do Gil, já que não há apoio por
parte do Estado português para pais envolvidos em processos de reinserção dos seus filhos.
A Casa do Gil pressupõe sempre o regresso à família como parte da sua função de reintegração social.
Assim sendo acolheu um total de 43 crianças tendo reintegrado 27, acolheu também 6 pais e apoiou,
nomeadamente com refeições e transporte, outros 21 durante o ano de 2011.

43 crianças
acolhidas em
2011

A maioria destes casos referira-se a crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 3 anos, existindo uma predominância do género feminino - cerca de 70%. Outro dado interessante diz respeito à
nacionalidade, cuja prevalência tem origem nos PALOP – 70% daquelas crianças são oriundas destes
países, de onde se destacam a Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe. 30% das crianças são provenientes
do território nacional.
As crianças dos PALOP chegam à Casa do Gil oriundas de contextos distintos:
•

As que já estão hospitalizadas em Portugal, independentemente da sua nacionalidade, e têm uma
rede de suporte frágil;

•

As que vêm através da parceria com a ONG espanhola AIDA, na Guiné-Bissau, em articulação com a
Direção Geral de Saúde em Portugal.

A recuperação da vida social da criança é um princípio fundamental da ação da Casa do Gil. Para que tal
aconteça, o trabalho com as famílias e com a rede social da zona de reintegração é absolutamente vital.
O sucesso de reintegração destas crianças é um dos objetivos principais da Casa. Em 2011 a recuperação dos projetos de vida que passaram por este centro de acolhimento subdividiram-se em:
•

Integração no Meio Natural de Vida: 26 crianças das quais 5 foram reintegradas no país de origem
(PALOP);

•

Integração em Instituição: 1 criança.
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Os pedidos para acolhimento na Casa do Gil vieram maioritariamente dos hospitais centrais de Lisboa,
de onde se destacam o Hospital Dona Estefânia, o Hospital de Santa Maria e o Hospital de Santa Marta.
Ao traçar o diagnóstico social destas crianças, a Casa do Gil identificou três categorias predominantes:
•

Situação sócio familiar da criança deficitária;

•

Hospital distante do local de residência da criança;

•

Falta de condições habitacionais face à patologia da criança.

Outro aspeto relevante diz respeito ao tempo médio de permanência das crianças na Casa do Gil que
em 2011 foi inferior ao registado em 2010, reduzindo agora para sete meses, em vez de oito. O custo médio de reintegração na sociedade, que resulta da divisão dos custos totais da Casa do Gil pelo
número de crianças reintegradas na sociedade em 2011 (27), foi em 2011, 17.052,87€ (cerca de

Redução
do tempo médio
de permanência
de 8 para 7 meses

1.421,07€/criança reintegrada/mês).
Face aos cuidados pós-hospitalares assegurados pela Casa do Gil, a sua estrutura de custos conta com
5 rubricas que representam 89% dos custos:
•

Custos com Pessoal: 158.726,33€

•

Fornecedores de Serviços:
" Serviço de Enfermagem (Servihospital) – 185.964,00€
" Serviços de Alimentação (Itau) – 31.310,89 €
" Serviços de Vigilância e Segurança (S.O.V.) – 17.202,81 €
" Serviços de Higiene e Limpeza (Redgold) –16.032,74 €

A complexidade da gestão da Casa do Gil explica o seu peso na estrutura de custos total da Fundação.
Em 2011, o total dos gastos operacionais da Casa do Gil ascendeu a 460.427,45 €, suportados em 55 %
pela Segurança Social (251.478,21€). O financiamento deste projeto passa ainda pela angariação de
vários donativos em espécie, produtos ou serviços, destinados a colmatar as diversas necessidades da
Casa, tais como: manutenção, equipamentos, material pedagógico, roupa e acessórios para as crianças,
utensílios vários, eletrodomésticos entre outros.
Além destes donativos em espécie, a Fundação continuou a contar em 2011 com apoios de empresas
que oferecem bens e/ou serviços, de onde se destacam os seguintes:
•

Continente – abastecimento da despensa da Casa;

•

Edifer – manutenção da Casa na área da construção civil;

•

Miranda e Associados – consultoria jurídica para os assuntos da Casa;

•

Dalkia – manutenção de sistemas de ventilação e ar condicionado;

•

Gráfica Rebelo – produção e fornecimento de material gráfico;

•

Restaurante Versalhes - fornecimento 30 refeições semanais para a Casa do Gil.
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Graças à estratégia de contenção de gastos iniciada em 2011, a Casa do Gil conseguiu reduzir a
sua estrutura de gastos em 7% face a 2010. De entre as várias rubricas com uma variação positiva
destacam-se a poupança de 14.429,43€ nos serviços de vigilância, 9.264,71€ nos serviços de alimen-

Redução de gastos
na Casa do Gil
em 7%

tação e 3.594,28 em gás.
Apesar dos apoios existentes e da política de redução de custos, a Casa do Gil não apresenta ainda
rendimentos autónomos diretos suficientes para cobrir a totalidade dos seus custos de operação, sendo, por isso necessário absorver grande parte dos fundos angariados pela Fundação, traduzindo uma
margem operacional negativa de 179.358,48€.

b. UMAD – Unidade Móvel de Apoio ao Domicilio
A UMAD é a iniciativa da Fundação com maior procura por parte dos Hospitais e a mais abrangente no
âmbito do apoio prestado. A Fundação do Gil opera atualmente três carrinhas UMAD. Duas cobrem a
zona da Grande Lisboa e arredores, trabalhando diretamente com os Hospitais de Santa Maria, D. Este-

Aumento
dos pedidos
de apoio social

fânia e Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), e uma terceira que iniciou a sua atividade apenas no final
de dezembro de 2011 para o Grande Porto. No contexto deste relatório focar-nos-emos no âmbito do
apoio prestado aos 3 hospitais da capital.

Voltou a registar-se no decurso de 2011 um aumento dos pedidos para apoio social das famílias e também das unidades pediátricas dos hospitais, em particular do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra). Este novo dado não só corrobora as dificuldades orçamentais travadas pelas várias unidades
hospitalares, bem como as crescentes necessidades das famílias que são direta ou indiretamente
abrangidas pelo projeto UMAD. Foi notório para a equipa social enquadrada no projeto UMAD (da
Fundação do Gil e dos Hospitais referenciados) que uma crescente fatia dos pedidos é agora de classe
média, excedendo em muito a necessidade anteriormente registada apenas pelas classes sociais mais
baixas.
Em 2011 as UMAD fizeram 1.544 visitas, o que se representou um aumento de 3% em relação a 2010.
Este projeto apoiou já 1.103 crianças e jovens que se encontravam hospitalizados, devolvendo-os às

1544 visitas
efetuadas em 2011

suas casas e famílias. As UMAD permitem, assim, que o tratamento de doenças crónicas, bem como de
outras patologias, ou de evoluções pós-cirúrgicas, se possa efetuar em casa sem necessidade de internamento e com deslocação para a realização de tratamentos aos hospitais. Isto não só se traduz numa
melhoria da qualidade de vida e formação para as famílias, como também na redução da sobrecarga e
dos custos dos hospitais.

Este projeto vai muito além do seu alcance clínico, já que trata também a doença social de muitas
famílias que privadas de meios, quer financeiros quer estruturais, não conseguem dar resposta às
exigências para a qualidade de vida das suas crianças e jovens. Para tal, a equipa da UMAD continua
a agilizar o apoio de vários parceiros, quer sejam empresas, particulares ou administração pública, para
juntos conseguirem propor soluções rápidas a essas famílias. Tais soluções podem passar pela entrega
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de equipamentos, de bens alimentares ou por remodelações habitacionais. Em paralelo, adjudicam-se
apoios diretos na capacitação a família iletradas ou incapazes de iniciar a regularização dos seus processos para aceder a direitos e deveres enquanto cidadãos, quer através das redes sociais agora capacitadas (estimulando Juntas de Freguesia, Centros de Saúde, Associações de Bairro e outras instituições diligentes), quer através do apoio direto da equipa, ou ainda de voluntariado individual dirigido
especificamente a casos concretos de necessidade.
O projeto UMAD quase que assegurou a totalidade dos seus gastos operacionais de100.861,69€, sendo o projeto mais equilibrado financeiramente da Fundação do Gil e confirmando a importância da
iniciativa, agora que as duas carrinhas cobrem a Grande Lisboa e que ocorreu o arranque da terceira
carrinha para o Grande Porto.
Tendo angariado um total de 103.070,73€, este projeto inicia agora uma curva crescente de custos,
não devido à operacionalidade ou gestão, mas ao desgaste dos equipamentos e sua consequente manutenção, com tendência de crescimento para os próximos anos.
Em 2011 destaca-se o apoio das seguintes empresas e organizações:
•

Bolsa de Valores Sociais

•

Nortravel

•

Abbott

•

EDP

•

Moviflor

Para além das verbas angariadas, as UMAD conseguiram ainda diversos apoios em espécie para suporte de ação operacional e social. Os principais parceiros foram:
•

Nestlé

•

Panagara

•

Ourivarzea

•

Burgausado

•

Moviflor

c. Dia do Gil
O Dia do Gil é uma iniciativa de apoio à gestão emocional das crianças internadas, atuando em áreas
de internamento, com atividades que as liguem à vida corrente da sociedade exterior. É um projeto de
estímulos emocionais através da linguagem da criança, mas com capacitação e formação para pedagogia e intervenção hospitalar.
O projeto contou em 2011 com cerca de 170 colaboradores, dos quais cerca de 150 são voluntários. Com
a ajuda dos seus contadores de histórias, músicos e outros participantes devidamente credenciados,
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a Fundação levou em 2011 este projeto até 28 núcleos hospitalares, no continente e ilhas. As crianças beneficiadas pelo Dia do Gil fazem, assim, a ponte com o mundo exterior dentro de um contexto
lúdico-pedagógico. Uma vez que esta ação decorre nas salas de pediatria, é ainda possível estimular a
interação entre as diferentes crianças internadas e retirá-las do isolamento das suas camas de hospital,
bem como apoiar os seus acompanhantes e dar-lhes formação em como melhor suportar estes tempos
de internamento.
A Fundação acredita que o Dia do Gil é, e continuará a ser, uma importante contribuição para o bem--estar das crianças internadas e uma forma de iniciar a sua preparação para a reintegração no seio
familiar. Na constatação de que era o projeto com maior dificuldade de apoios financeiros no decorrer
dos últimos dois anos, foi implementado em 2011 um processo de redução de custos, que implicou
uma diminuição de presenças nos núcleos hospitalares de 28 para 20, e a progressiva substituição de
profissionais pagos por voluntários, o que terá efeitos visíveis e absolutos em 2012.

Apesar das medidas anteriormente referidas, o Dia do Gil esteve em 2011 presente em 28 núcleos
hospitalares:

•

Casa da Criança (Tires)

•

Casa do Gil (Lisboa)

•

Centro de Medicina e de Reabilitação de Alcoitão

•

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia

•

Estabelecimento Prisional de Tires (Casa das Mães)

•

Hospital D. Estefânia

•

Hospital da Cruz de Carvalho (Funchal – Madeira)

•

Hospital de Doutor Manuel Constâncio (Abrantes)

•

Hospital do Divino Espírito Santo (Ponta Delgada – Açores)

•

Hospital de Nossa Senhora do Rosário (Barreiro)

•

Hospital de S. Bernardo (Setúbal)

•

Hospital de S. João (Porto)

•

Hospital de São Francisco Xavier

•

Hospital de Santa Cruz

•

Hospital de Santa Maria

•

Hospital de Santa Marta

•

Hospital de Santo António (Porto)

•

Hospital do Barlavento Algarvio (Portimão)
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•

Hospital do Outão (Setúbal)

•

Hospital do Sotavento Algarvio (Faro)

•

Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra)

•

Hospital Garcia de Orta

•

Hospital Maria Pia (Porto)

•

Hospital Pediátrico de Coimbra

•

Hospital Pedro Hispano (Matosinhos)

•

Hospital Reynaldo dos Santos (Vila Franca de Xira)

•

Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil (Porto)

•

Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil (Lisboa)

Com frequência semanal em diversos pontos do país e ilhas, o Dia do Gil chegou diretamente em 2011
a 8.337 crianças e a 7.119 adultos. Este projeto tem um custo anual médio por núcleo na ordem dos

Dia do Gil chegou
a 8.337 crianças,
e a 7.119 adultos

4.854,26€, cerca de 15,38€ por criança apoiada. O que se traduziu, em 2011, num investimento total
de 128.201,17€, mais 8.593,32€ do que em 2010, diferença que se justifica pelo gasto com o processamento da indeminização por cessação do contrato de trabalho da coordenadora de voluntários
do Dia do Gil, pelo facto do no ano de 2010 a coordenadora nacional do projeto Dia do Gil ter estado
ausente por doença prolongada. Em sentido inverso joga o plano de contenção de gastos de que resultou uma redução dos fornecimentos e serviços externos de 20.343,78€.
Em 2011 o projeto apenas conseguiu angariar um total de 83.660,55€ em fundos diretos, fruto do apoio
financeiro do Barclays (20.000 €) do Continente através da Missão Sorriso (26.000,00€) e de outros
pequenos donativos. A parceria de longa data que a Fundação do Gil detém ainda com a Direção Geral
do Livro e da Biblioteca não foi executada em 2010, tendo aquela Direção Geral justificado com falta de
liquidez a sua falha. Em 2011, apenas uma parte do compromisso anual de 26.000,00€ foi pago.
O Dia do Gil conta ainda com um conjunto de apoios em espécie que contribuem para fazer face a
alguns dos custos operacionais inerentes ao projeto. É de salientar em 2011 o recurso aos protocolos
celebrados com a Sata (6 viagens por ano), Hotel Vila Galé Porto e Grupo Bem Saúde (estada em regime de meia pensão), que permitem a coordenação e formação regular aos voluntários.
Os gastos deste projeto ascenderam, em 2011, a 128.201,17 €, traduzindo-se numa margem operacional negativa de 44.540,62 €.
Sendo o projeto que, no âmbito da atividade da Fundação, a mais crianças e respetivas famílias chega,
o Dia do Gil continua, no entanto, a carecer de apoio financeiro adicional para permitir a sua manutenção, dado que os custos superam fortemente as suas receitas diretas. Assim, e por decisão do Conselho de Administração, no último trimestre do ano iniciou-se a dispensa dos profissionais remunerados.
Foi também extinto o cargo de apoio à coordenação do projeto, que em muito assegurava a gestão dos
voluntários. Fica neste Relatório de Gestão e Contas um louvor expresso à colaboradora Alda Areal,
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que com dedicação e empenho levou a cargo essa tarefa, sendo a alteração introduzida unicamente
devida à inviabilidade financeira da sua continuidade no projeto e na Fundação do Gil.
Prosseguiremos em 2012 a tentativa de sensibilizar e envolver novos parceiros que permitam inverter
esta situação.

d. Outros projetos
Além dos 3 projetos anteriormente descritos, a Fundação está ainda envolvida noutros projetos atuais
e futuros, visando o reforço do seu posicionamento como instituição de referência na inovação social.
De entre os projetos atuais merece menção o projeto Saúde em Família, a Norte, que presta apoio a
famílias que não se encontram devidamente estruturadas para fazer frente às necessidades das suas
crianças. Para tal procede-se, em primeiro lugar, a um levantamento de necessidades, recolhendo pedidos específicos, quer junto dos hospitais quer junto da Segurança Social, atuando depois nas seguintes
áreas: acompanhamento das famílias na sua rotina hospitalar (deslocações, refeições, apoio domiciliário, vacinação, tratamentos específicos, medicamentos, dietas alimentares, roupas, alimentação, equipamentos) e apoio direto aos hospitais visando facilitar a interação com as famílias.
Além deste projeto a Fundação do Gil está ainda envolvida noutras iniciativas que reforçam o seu
posicionamento, quer na área dos cuidados pós hospitalares, quer na sua posição de agente social, no
âmbito da sua missão.
Durante 2011 a Fundação marcou a sua presença em diversas reuniões da Plataforma Saúde em Diálogo, colaborou com diversos eventos nacionais, no âmbito da reinserção social, do trabalho do Terceiro
Sector e do enquadramento da criança em regime de acolhimento, e reforçou ainda o seu envolvimento
com outras instituições, tendo sido igualmente admitida na Bolsa de Valores Sociais, cotando o projeto
UMAD para angariação de fundos. Dinamizou ainda a Plataforma de Celebração dos Direitos da Criança,
entretanto convertida em Fórum dos Direitos da Criança, onde se mantém ativa e atenta, e constituiu-se
membro fundador do Observatório Abrigo, para a Criança.
Em termos de projetos futuros, a grande aposta da Fundação continua a ser o desenvolvimento do
projeto para a instalação de uma nova Casa do Gil no terreno cedido pela Parque EXPO (protocolo celebrado a 3 de Dezembro de 2009), no Parque das Nações. Esta aposta tem naturalmente de ser adiada,
pelo menos até 2013, devida à situação atual da Fundação.
Com uma área bruta de construção de cerca de 2500m2, a futura Casa do Gil no Parque das Nações
prevê um conjunto de serviços de apoio social e de cuidados de saúde, visando promover a autonomia,
melhorando a funcionalidade da criança em situação de dependência, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social.
Em reforço da viabilidade futura deste projeto está o reconhecimento que o mesmo ganhou através de
uma manifestação de intenções expressa pelo Instituto da Segurança Social, traduzido em Memorando
de Intenções, como sendo de superior interesse nacional a criação daquele centro de cuidados continuados e paliativos pediátricos, pioneiro em Portugal.
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Mecenato e Contribuições à Exploração
A Fundação do Gil financiou a sua atividade de 2011 através da contribuição direta à exploração da
Casa do Gil por parte do Instituto da Segurança Social, de donativos de pessoas individuais e coletivas
e da exploração comercial da marca Gil.
Os donativos recebidos foram de 581.736,24€, dos quais são de destacar o contributo da Delta,
Fundação EDP, Missão Sorriso, Parque Expo, Nortravel, Barclays, DGLB, dos nossos Padrinhos - REN e
Mota Engil -, e de todas as pessoas que ligaram para o 760 300 330 da Fundação do Gil em parceria
com a Ar Telecom.
A exploração comercial da marca Gil registou uma evolução bastante positiva, passando de 16.455,19€
em 2010 para 32.520,33 € em 2011, o que representa um crescimento de 98%.
O quadro abaixo apresenta a listagem das principais instituições que em 2011contribuíram para a
Fundação do Gil:
Descrição

Donativos em Espécie

Donativos em Numerário

Total de Donativos

NOVADELTA - Comércio e Indústria de Cafés, S.A.

-

50.000,00

50.000,00

Fundação EDP/BVS

-

50.000,00

50.000,00

AR Telecom - Acessos e Redes de Telecom., S.A.

-

31.141,92

31.141,92

Tecnifar-Indústria Técnica Farmacêutica, S.A.

-

30.000,00

30.000,00

Missão Sorriso 2011

-

26.000,00

26.000,00

Nortravel - Agência de Viagens e Turismo, S.A.

-

20.000,00

20.000,00

PARQUE EXPO, 98, S.A.

-

24.822,90

24.822,90

Barclays Bank

-

20.000,00

20.000,00

Direção - Geral do Livro e das Bibliotecas

-

17.500,00

17.500,00

17.004,02

-

17.004,02

Cartão Solidário

-

16.800,00

16.800,00

Abbott Laboratórios

-

15.000,00

15.000,00

Jornal i - Sojormedia Capital, S.A.

-

12.500,00

12.500,00

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

-

10.000,00

10.000,00

Decisões e Soluções

-

10.000,00

10.000,00

Fundação Manuel António da Mota

-

10.000,00

10.000,00

Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.

Outros Donativos
TOTAL

52.667,73

168.299,67

220.967,40

69.671,50

512.064,49

581.736,24

Perspetivas para 2012
O que distingue uma empresa de uma instituição de solidariedade social é a aplicação da receita gerada. Ora, se para a primeira esta serve para distribuir os lucros pelos acionistas, ou reinvestir na atividade da empresa, para a segunda pretende-se sobretudo gerar valor para a comunidade e aumentar a
capacidade de resposta social.
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Foi com base neste pressuposto, e na constatação de que o apoio em regime de mecenato ao denominado Terceiro Sector tende a diminuir, que a Fundação do Gil concentrou grande parte da sua estratégia de angariação de fundos em 2011 no desenvolvimento de iniciativas que lhe permitam a médio,
longo prazo, aumentar a sua capacidade financeira sem se concentrar apenas no apoio das empresas.
Apesar do clima económico recessivo, cremos que 2012 trará resultados promissores para a Fundação
do Gil fruto do trabalho iniciado nos últimos 12 meses. Prova disso é a implementação de um conjunto
de atividades, que para além de reforçarem o posicionamento da Fundação, enquanto instituição de
referência nacional, pretendem igualmente diversificar as linhas de receita mediante uma nova abordagem estratégica ao mercado. Para suportar esta afirmação destacamos o lançamento do primeiro
cartão oferta do Gil, do complexo multivitamínico do Gil, do quarto temático do Gil e ainda de um conjunto de seminários do Gil dedicado às temáticas da infância. Para além destes projetos a instituição
pretende ainda ter um contato mais próximo com a população, encontrando-se por isso a avaliar algumas iniciativas para o segundo semestre de 2012 que envolvam mecânicas de angariação de fundos
associadas a campanhas ou eventos específicos.
Apesar da materialização de alguns projetos e produtos, a via da sustentabilidade adivinha-se árdua
e muito imprevisível. É por isso que a Fundação do Gil continuará a trabalhar proativamente, e com
qualidade, em várias frentes e de acordo com o Plano de Atividades e Orçamente definido e aprovado
para 2012.
Para o próximo ano iremos por isso respeitar as seguintes linhas orientadoras no que concerne a abordagem ao mercado e as necessidades prementes de financiamento:
•

Tentativa de captação de novos Padrinhos e apoios;

•

Diversificação das linhas de receita;

•

Continuação do desenvolvimento de novos produtos e iniciativas do Gil

•

Reforço do contato com a população através de ações no terreno, ou através das redes sociais;

•

Intervenções estratégicas da Fundação do Gil nos diferentes órgãos de comunicação social, ou em
eventos-chave;

•

Otimização dos recursos gerais da instituição;

•

Continuação da política de redução de custos;

No que respeita aos objetivos da sua atuação social, a Fundação do Gil pretende consolidar, otimizar e
garantir o financiamento dos projetos em curso, e caso exista viabilidade alargar a sua capacidade de
resposta social através do incremento de alguns projetos já existentes.
É importante realçar o trabalho de resposta ao Censo às Fundações, regulado pela Lei nº1 de 2012,
que teve início no final de 2011 e conclusão em fevereiro de 2012 e cujo resultado da avaliação será
fundamental para o futuro da Fundação.
Mesmo que o atual contexto económico não seja, de todo, o mais favorável à manutenção de apoios e
à captação de fundos, acreditamos que se continuarmos com o mesmo empenho, dedicação e espírito
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empreendedor, conseguiremos inverter o ciclo negativo dos últimos anos, elevando lenta, mas gradualmente, o patamar de sustentabilidade da Fundação do Gil e mantendo a qualidade de todos os projetos
sociais em vigor.

Proposta de Aplicação de Resultados
O Resultado Líquido do Exercício de 2011 é negativo em 246 089,61€. O Conselho propõe que o Resultado Liquido seja transferido para Resultados Transitados.

Nota Final
Ao encerrar o Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2011, o Conselho de Administração expressa mais uma vez o seu profundo agradecimento a todos os que apoiaram e ajudaram a Fundação do Gil
a desenvolver o seu trabalho:
•

aos instituidores Parque EXPO e Instituto de Segurança Social pelo apoio, confiança e colaboração
demonstrados ao longo deste exercício;

•

aos mecenas e padrinhos da Fundação, pelo precioso apoio e renovada confiança na nossa capacidade de, em ajuda a crianças e famílias, maximizar o impacte social das suas contribuições;

•
•

aos órgãos sociais, pela colaboração e disponibilidade que sempre demonstraram;
aos parceiros e aos voluntários dos vários projetos, cuja ajuda se revelou, este ano novamente, vital
para a viabilização das ações sociais desenvolvidas;

•

aos colaboradores da Fundação que, através da sua extraordinária dedicação, do seu carinho e do
seu empenho, são os principais responsáveis pelo sucesso atingido junto das crianças e das suas
famílias;

•

a todos os que, em menor ou maior escala, se empenharam em ajudar a Fundação a lutar pela reinserção das crianças.

Lisboa, 5 de março de 2012

Rolando Borges Martins

Guilherme de Magalhães

João Falcato

Margarida Pinto Correia
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Demonstrações
Financeiras

3. Demonstrações Financeiras
Balanço
BALANÇO EM DEZEMBRO / 2010

NOTAS

Unidade:

Euros

2011

2010

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

8

Activos intangíveis

7

1 179 869,61

1 252 219,86

3 074,28

4 095,38

1 182 943,89

1 256 315,24

44 516,76

14 148,89

265 121,05

212 160,87

Activo corrente
Inventários
Clientes

14

Estado e outros entes públicos

14

Outras contas a receber

14

Diferimentos

15

Caixa e depósitos bancários

4 e 14

Total do activo

65,80

21 793,03

15 479,64

264 432,61

509 996,08

595 863,45

751 851,28

1 778 807,34

2 008 166,52

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital realizado

14

498 797,90

498 797,90

Resultados transitados

14

(77 326,93)

225 303,61

Outras variações no capital próprio

14

1 415 939,98

1 415 939,98

Resultado líquido do período

14

(246 089,61)

(302 630,54)

1 591 321,34

1 837 410,95

1 459,30

1 459,30

1 459,30

1 459,30

Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente
Outras contas a pagar

14

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos

14

86 924,15

95 685,69

14 e 15

24 844,08

23 001,13

11,22

-

Financiamentos obtidos

14

Outras contas a pagar

14

Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

O Técnico Oficial de Contas

74 247,25

50 609,45

186 026,70

169 296,27

187 486,00

170 755,57

1 778 807,34

2 008 166,52

		

O Conselho de Administração
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Demonstração dos Resultados por Naturezas

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM DEZEMBRO / 2010

Unidade:
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Euros

2011

2010

Vendas e serviços prestados

10

8 180,72

9 809,77

Subsídios à exploração

12

253 722,38

296 632,84

(343,20)

(7 637,20)

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

9

Fornecimentos e serviços externos

15

(494 491,56)

(536 286,86)

Gastos com o pessoal

15

(556 299,68)

(456 968,51)

Aumentos / reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

28,20

(161,25)

6, 10 e 15

14

618 697,20

495 030,19

15

(1 743,32)

(21 318,34)

(172 249,26)

(220 899,36)

(74 325,45)

(82 347,81)

(246 574,71)

(303 247,17)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização

7, 8 e 15

Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

10

910,62

955,81

Juros e gastos similares suportados

15

(425,52)

(339,18)

(246 089,61)

(302 630,54)

-

-

(246 089,61)

(302 630,54)

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do periodo
Resultado liquido do periodo

O Técnico Oficial de Contas

O Conselho de Administração
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Demonstração das Alterações no Capital Próprio

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM DEZEMBRO / 2010					
DESCRIÇÃO

NOTAS

POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2010

1

Fundo Social

Resultados
transitados

498 797,90

349 780,55

-

-124 476,94

-

-124 476,94

Unidades:

Outras variações
no capital próprio

Euros

Resultado líquido
do período

Total

-124 476,94

2 140 041,49

-

124 476,94

-

-

124 476,94

-

-302 630,54

-302 630,54

-178 153,60

-302 630,54

-

-

1 415 939,98

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações no capital próprio
2

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL 		

3

4=2+3

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL
NO PERÍODO

POSIÇÃO NO FIM DE 2010

5

6=1+2+3+5

-

-

498 797,90

225 303,61

-

1 415 939,98

-302 630,54

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM DEZEMBRO / 2011					
DESCRIÇÃO

NOTAS

POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2011

1

Unidades:

1 837 410,95

Euros

Fundo Social

Resultados
transitados

Outras variações
no capital próprio

Resultado líquido
do período

Total

498 797,90

225 303,61

1 415 939,98

-302 630,54

1 837 410,95

-

-302 630,54

-

302 630,54

-

-

-302 630,54

-

302 630,54

-

-246 089,61

-246 089,61

56 540,93

-246 089,61

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações no capital próprio
2

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL 		

3

4=2+3

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL
NO PERÍODO

POSIÇÃO NO FIM DE 2011

O Técnico Oficial de Contas

6=1+2+3+5

5

-

-

-

-

-

498 797,90

-77 326,93

1 415 939,98

-246 089,61

1 591 321,34

		

O Conselho de Administração
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Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM DEZEMBRO / 2011
									Exercícios
Notas

2011

2010

Fluxos de caixa das actividades operacionais:
Recebimentos de Clientes

19 469,05

8 788,89

Pagamentos a Fornecedores

(383 764,81)

(537 572,23)

Pagamentos ao Pessoal

(522 740,44)

(478 900,26)

(887 036,20)

(1 007 683,60)

		Caixa gerada pelas operações
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento

32,84

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional

641 885,27

705 221,36

(245 150,93)

(302 429,40)

(954,10)

(166,87)

(954,10)

(166,87)

910,62

955,81

		SubTotal

910,62

955,81

		Fluxos de caixa das actividades de investimento [2]

(43,48)

788,94

11,22

-

11,22

-

(380,28)

(339,18)

		SubTotal

(380,28)

(339,18)

		Fluxos de caixa das actividades de financiamento [3]

(369,06)

(339,18)

Variação de caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3]

(245 563,47)

(301 979,64)

-

-

509 996,08

811 975,72

264 432,61

509 996,08

		Fluxos de caixa das actividades operacionais [1]
Fluxos de caixa das actividades de investimento:
Pagamentos respeitantes a:
		

Activos fixos tangíveis

		SubTotal
Recebimentos respeitantes a:
		

Juros e rendimentos similares

Fluxos de caixa das actividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
		

Financiamentos obtidos

		SubTotal
Pagamentos respeitantes a:
		

Juros e custos similares

Efeitos das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

O Técnico Oficial de Contas								

4

O Conselho de Administração
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Anexo às Demonstrações Financeiras
1. Nota introdutória
A Fundação do Gil foi constituída no dia 02 de Dezembro de 1999, no 3º Cartório Notarial de Lisboa e, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 1ª secção sob o n.º 322/2002, com o número de pessoa coletiva
504.729.292.
Tem a sua sede social Avenida D. João II, lote 1 07 2 1 em Lisboa, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho
de Lisboa. No entanto toda a atividade é coordenada a partir do Parque da Saúde, onde esta situada a Casa do Gil.
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. Ainda no âmbito da sua missão, a Fundação apoia as pediatrias dos diferentes
hospitais na renovação dos seus serviços e equipamentos contribuindo, dessa forma, para o bem-estar das crianças
e jovens internados.
Estas demonstrações financeiras individuais foram aprovadas pelo Conselho de Administração, na reunião de 06 de
Março de 2011. 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 individuais anexas, à semelhança das apresentadas para o período findo em 31 de
Dezembro de 2010, foram preparadas nos termos do Sistema de Normalização Contabilística - SNC, nomeadamente,
conforme o Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho, e de acordo com a estrutura conceptual e de relato financeiro
e normas interpretativas, consignadas nos Avisos 15652/2009, 15655/2009 e 15653/2009, de 27 de Agosto de
2009.
Sempre que o SNC não responda a aspetos particulares de transações ou situações específicas, serão aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas 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 respetivas interpretações
SIC-IFRIC.
Assim, as Demonstrações Financeiras são apresentadas em euros, por esta ser a moeda principal das operações da
entidade.
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A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC requer o uso de estimativas, pressupostos
e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela Fundação do Gil, com
impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período
de reporte.
Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência do Conselho de Administração e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir
destas estimativas. As áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou áreas em que pressupostos e estimativas sejam significativos para as demonstrações financeiras são apresentadas na Nota 5.

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

2.3 Comparabilidade das demonstrações financeiras
Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras são, na sua totalidade, comparáveis com os do
exercício 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 exercícios apresentados, salvo indicação
contrária.

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

3.2. Ativos intangíveis (AI)
Os ativos 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 período de vida útil estimado de três anos. Não é considerada qualquer quantia residual.
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Se existe algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um ativo,
é revista a amortização desse ativo de forma prospetiva para refletir as novas expetativas.

3.3. Ativos fixos tangíveis (AFT)
Os ativos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas e eventuais perdas
por imparidade. Este custo inclui o custo estimado à data de transição para o SNC, 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.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em anos):
Edifícios e outras construções		

30

Equipamento básico 			

2 a 15

Equipamento de transporte 		

2 a 10

Equipamento administrativo 		

2 a 10

Outros AFT 				

(em função da vida útil estimada)

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 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 que
estão disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.
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”.

3.4. Custos de financiamento
Os custos com empréstimos obtidos são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício de
acordo com o pressuposto do acréscimo, regra geral.
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3.5. Inventários
As mercadorias são valorizadas ao custo de aquisição, deduzido do valor dos descontos de quantidade concedidos, o
qual é inferior ao respetivo valor de mercado.
Á data de fecho do ano, a Fundação não regista qualquer valor no seu ativo relativo a inventários.

3.6. Rédito
Os réditos obtidos no decurso da atividade desenvolvida pela Fundação, são divididos em: venda de bens, juros,
royalties e donativos.
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.
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.

3.7. Ativos 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 um benefício económico futuro.
A Fundação do Gil beneficiará de um terreno no Parque das Nações cedido pela Parque Expo por altura do 10 aniversário
da Fundação (protocolo assinado em 3 de Dezembro de 2009), para o qual está a ser projetada a segunda Casa do Gil.
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3.8. Imposto sobre o rendimento
A Fundação beneficia de isenção prevista no nº 2 do artigo 10º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas). Esta isenção foi reconhecida em 17 de Novembro de 2005, com aplicação retrospetiva a 04 de
Fevereiro de 2002.
Neste contexto a Fundação é um sujeito passivo que não exerce a título principal uma atividade comercial, industrial
ou agrícola.
Beneficiando de isenção de IRC, a Fundação não regista qualquer valor ativo/passivo, bem como gasto/rendimento a
título de impostos diferidos.

3.9. Instrumentos financeiros
Clientes
A maioria das vendas é realizada em condições normais de crédito, e os correspondentes saldos de clientes não incluem juros debitados ao cliente.
No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência
objetiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida a respetiva perda por imparidade. As
perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma
quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação de mercado que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem
como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.
Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e
o efeito do desconto é considerado imaterial (método do custo).

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

3.11. 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.
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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:
2011

2010

3 236,83

2 220,73

253 988,75

456 618,83

7 207,03

51 156,52

264 432,61

509 996,08

Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Outros instrumentos financeiros

Os Outros instrumentos financeiros, são compostos por unidades de participação. Estas unidades estão registadas
pelo seu justo valor, o qual é obtido a partir dum mercado ativo, sendo reconhecido diretamente em resultados as
suas variações positivas ou negativas.

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas
e erros
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2011 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face às
consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2010.

6. Partes relacionadas
A Fundação considera que as transações mais relevantes com entidades relacionadas são as que constam da tabela
seguinte:
Transações efetuadas entre Partes Relacionadas

Valor da
Transacção

Saldo Pendente

Operaçoes Ativas:
Donativos recebidos da entidade PARQUE EXPO, 98, S.A.

24 822,90

-

24 822,90

-

6.1 Remuneração dos colaboradores chave da gestão
Conselho Fiscal
A Fundação do Gil pagou, até 31 de dezembro de 2011, o montante de 4.000 €, valor idêntico ao registado no ano
anterior, à J. Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC, Lda, pelos serviços de Certificação Legal de Contas.
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Conselho de Administração
Remunerações
Remunerações
Encargos com Remunerações
Seguros de acidente de trabalho e doenças profissionais
Outros

2011

2010

49 674,48

49 600,86

9 783,31

10 242,13

228,20

227,12

1 783,57

1 544,93

61 469,56

61 615,04

7. Ativos intangíveis
Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2010 e 2011, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos
ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:
									2011
Programas
Computador

Propriedade
Industrial

Total

Saldo inicial

6 517,20

2 052,88

8 570,08

Saldo Final

6 517,20

2 052,88

8 570,08

Saldo inicial

4 474,70

-

4 474,70

Amortizações do exercício

1 021,10

-

1 021,10

Saldo final

5 495,80

-

5 495,80

Ativos líquidos

1 021,40

2 052,88

3 074,28

Ativo Bruto

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade

									2010
Programas
Computador

Propriedade
Industrial

Total

Saldo inicial

6 517,20

2 052,88

8 570,08

Saldo Final

6 517,20

2 052,88

8 570,08

Saldo inicial

3 453,60

-

3 453,60

Amortizações do exercício

1 021,10

-

1 021,10

Saldo final

4 474,70

-

4 474,70

Ativos líquidos

2 042,50

2 052,88

4 095,38

Ativo Bruto

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade
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8. Ativos fixos tangíveis
Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2010 e 2011, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos
ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

2011

Edifícios

Equipamentos
Básico

Equipamentos
de Transporte

Equipamentos
Administrativo

Outros AFT

AFT em curso

1 318 555,80

154 598,46

69 206,57

20 017,37

33 468,66

32 838,33

1 628 685,19

Aquisições

-

455,10

-

499,00

-

-

954,10

Transferências e Abates

-

-

32 838,33

-

-

-32 838,33

-

1 318 555,80

155 053,56

102 044,90

20 516,37

33 468,66

-

1 629 639,29

193 926,50

89 084,59

49 860,84

17 343,22

26 250,18

-

376 465,33

43 907,91

18 123,87

8 689,27

1 153,05

1 430,25

-

73 304,35

237 834,41

107 208,46

58 550,11

18 496,27

27 680,43

-

449 769,68

1 080 721,39

47 845,10

43 494,79

2 020,10

5 788,23

-

1 179 869,61

Edifícios

Equipamentos
Básico

Equipamentos
de Transporte

Equipamentos
Administrativo

Outros AFT

AFT em curso

1 318 555,80

154 598,46

69 206,57

19 850,50

33 468,66

32 879,58

1 628 559,57

Aquisições

-

-

-

166,87

-

-

166,87

Regularizações

-

-

-

-

-

-41,25

-41,25

1 318 555,80

154 598,46

69 206,57

20 017,37

33 468,66

32 838,33

1 628 685,19

150 018,59

71 003,39

36 406,58

15 671,74

22 038,32

-

295 138,62

43 907,91

18 081,20

13 454,26

1 885,45

3 997,89

-

81 326,71

-

-

-

-213,97

213,97

-

-

193 926,50

89 084,59

49 860,84

17 343,22

26 250,18

-

376 465,33

1 124 629,30

65 513,87

19 345,73

2 674,15

7 218,48

32 838,33

1 252 219,86

Total

Ativos
Saldo inicial

Saldo Final

Amortizações acumuladas
e perdas por imparidade
Saldo inicial
Depreciações do exercício
Saldo Final
Ativos líquidos

2010
Total

Ativos
Saldo inicial

Saldo Final

Amortizações acumuladas
e perdas por imparidade
Saldo inicial
Depreciações do exercício
Transferências e Abates
Saldo Final
Ativos líquidos
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9. Inventários
Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010, os inventários tinham a seguinte composição:

2011
Mercadorias

M.Prima, Subs.
Consumo

Total

Inventários iniciais
Compras

343,20

-

343,20

Regularizações

-

-

-

Inventários finais

-

-

-

343,20

-

343,20

CMVMC

2010
Mercadorias

M.Prima, Subs.
Consumo

Total

Inventários iniciais

6 616,57

-

6 616,57

Compras

1 020,63

-

1 020,63

Regularizações

-

-

-

Inventários finais

-

-

-

7 637,20

-

7 637,20

CMVMC

10. Rédito
O reconhecimento do rédito na venda de bens, ocorre quando os riscos e vantagens inerentes ao bem são transmitidos aos clientes, fundamentalmente.
Assim, em 31 de Dezembro de 2011 tinha sido reconhecido o valor de 8.180,72 €, relativo à venda de bens, conforme
quadro seguinte:
Vendas e Prestações de Serviços

2011

2010

Vendas de Mercadorias

8 180,72

9 809,77

Total Vendas

8 180,72

9 809,77
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Os restantes réditos reconhecidos, respeitam a juros, royalties e donativos, e o seu critério de reconhecimento, encontra-se descrito no ponto 3.5. A sua valoração e descrição apresenta-se no quadro seguinte:

Juros, Royalties e Donativos

Juros

2011

2010

910,62

955,81

910,62

955,81

32 520,33

16 445,19

32 520,33

16 445,19

581 736,24

470 609,96

-

7 975,04

Total Donativos (3)

581 736,24

478 585,00

Total (4)=(1)+(2)+(3)

615 167,19

495 986,00

Total Juros (1)

Royalties
Total Royalties (2)

Donativos
Outros

11. Ativos contingentes
A Fundação do Gil beneficiará de um terreno no Parque das Nações cedido pela Parque Expo por altura do 10 aniversário da Fundação (protocolo assinado em 3 de Dezembro de 2009), para o qual está a ser projetada a segunda Casa
do Gil.

12. Subsídios e apoios
Os subsídios estatais são reconhecidos apenas quando existir segurança de que a Fundação cumprirá as condições
inerentes à sua atribuição designadamente o investimento efetivo nas aplicações relevantes, e que os subsídios
serão recebidos.
Os subsídios à exploração, recebidos com o objetivo de compensar a sociedade por gastos incorridos, são registados
na demonstração dos resultados de forma sistemática durante os períodos em que são reconhecidos os gastos que
aqueles subsídios visam compensar, bem como o valor acumulado dos períodos anteriores ao reconhecimento inicial
do subsídio.
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
hospedada na casa.

Relatório de Gestão e Contas

37

Em 2010, A Fundação candidatou-se e foi-lhe atribuído um apoio do Alto Comissariado da Saúde, para projetos inovadores
na área da saúde. No quadro seguinte, apresenta-se uma discriminação detalhada dos subsídios recebidos e a receber:
2011
Subsídios
Atribuido pela Segurança Social
Atribuido pelo IEFP

Montante

Montante

recebido

não recebido

Total

251 478,21

-

251 478,21

2 244,17

-

2 244,17

253 722,38

-

253 722,38

2010
Subsídios
Atribuido pela Segurança Social
Atribuido pelo Alto Comissariado da Saúde

Montante

Montante

recebido

não recebido

Total

244 931,58

-

244 931,58

-

51 701,26

51 701,26

244 931,58

51 701,26

296 632,84

Do valor reconhecido em 2010 relativo a subsídio do Alto Comissariado da Saúde, encontra-se, à data de 31 de
Dezembro de 2011, pendente de recebimento o montante de 28.651,57 €.

13. Acontecimentos após a data do balanço
Até à data da conclusão deste relatório não ocorreram fatos significativos, que mereçam destaque, uma vez que não
distorcem as demonstrações financeiras.

14. Instrumentos financeiros
Categorias de instrumentos financeiros
As categorias de ativos e passivos financeiros em 31 de Dezembro de 2010 e 2011 são detalhadas conforme se segue:
Ativos Financeiros
Clientes

2011

2010

44 516,76

14 148,89

Estado e outros entes públicos

-

65,80

Outras contas a receber

265 121,05

212 160,87

Caixa e depósitos bancários

264 432,61

509 996,08

574 070,42

736 371,64

2011

2010

Fornecedores

Passivos Financeiros

86 924,15

95 685,69

Estado e Outros Entes públicos

24 844,08

23 001,13

11,22

-

75 706,55

52 068,75

187 486,00

170 755,57

Financiamentos Obtidos
Outras contas a pagar de terceiros
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Conforme descrito no ponto 3.9, as várias rubricas de instrumentos financeiros estão registados pelo método do custo, exceto quanto a outros instrumentos financeiros que estão registados pelo seu justo valor. Estes são compostos
por unidades de participação Barclays e o seu justo valor é obtido a partir dum mercado ativo, sendo reconhecido
diretamente em resultados as suas variações positivas ou negativas. No presente exercício, registou um ganho de
28,20 € comparativamente ao ano anterior em que teve uma perda de 161,25 €.
Da rubrica de outras contas a receber salientamos os valores relativos a donativos contratualizados, mas que à data
de relato ainda se encontravam pendentes de cobrança – 197.500,18 €, bem como valores a receber relativos a subsídios contratualizados com o Alto Comissariado da Saúde – 28.651,57 € e do protocolo estabelecido com a Fundação
EDP, através da Bolsa de Valores Sociais – 37.460,00 €.
Na rubrica de outras contas a pagar estão incluídos essencialmente valores relativos a remunerações a liquidar ao
pessoal – 68.835,00 €, que embora só venham a ser processados no ano seguinte, são gasto do ano de relato de
acordo com o pressuposto da especialização dos exercícios. Estão ainda contemplados nesta rubrica alguns gastos
relativos ao exercício de 2011, cuja faturação apenas ocorrerá em 2012 – 4.849,84 € e despesas a reembolsar aos
funcionários no valor de 2.021,71 €.
De seguida apresentamos o detalhe da rubrica de clientes, em função da sua antiguidade:

Antiguidade de Saldos - CLIENTES
2011
Quantia Bruta
Não vencido

Imparidade Acumulada

Quantia escriturada liquida

40 000,00

-

40 000,00

3 049,76

-

3 049,76

-

-

-

1 467,00

-

1 467,00

44 516,76

-

44 516,76

Vencido:
0-30 dias
30-90 dias
> 90 dias

2010
Quantia Bruta
Não vencido

Imparidade Acumulada

Quantia escriturada liquida

-

-

-

0-30 dias

5 230,79

-

5 230,79

30-90 dias

2 432,10

-

2 432,10

> 90 dias

6 486,00

-

6 486,00

14 148,89

-

14 148,89

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

Antiguidade de Saldos - FORNECEDORES
2011
Quantia Bruta
Não vencido

Imparidade Acumulada

Quantia escriturada liquida

26 712,90

-

26 712,90

0-30 dias

39 903,59

-

39 903,59

30-90 dias

16 858,17

-

16 858,17

3 449,49

-

3 449,49

86 924,15

-

86 924,15

Vencido:

> 90 dias

2010
Quantia Bruta
Não vencido

Imparidade Acumulada

Quantia escriturada liquida

50 555,89

-

50 555,89

0-30 dias

22 760,60

-

22 760,60

30-90 dias

19 494,12

-

19 494,12

2 875,08

-

2 875,08

95 685,69

-

95 685,69

Vencido:

> 90 dias

Instrumentos de capital próprio
O Fundo Social da Fundação, é de 498.797,90 € realizado pelos fundadores, a saber:
•

Em 85% pela Parque Expo 98, SA

•

Em 15% pelo Instituto para o Desenvolvimento Social (atual Instituto da Segurança Social)

O valor relativo a resultados transitados, corresponde aos resultados acumulados ao longo dos vários anos de atividade.
As outras variações no capital próprio, são compostos por donativos que tiveram por base activos duradouros, nomeadamente na adaptação da Casa do Gil – Parque da Saúde, além de duas viaturas afetas a atividade da Fundação.
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15. Outras informações consideradas relevantes
15.1 Estado e outros entes públicos
A Fundação beneficia de isenção prevista no nº 2 do artigo 10º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas). Esta isenção foi reconhecida em 17 de Novembro de 2005, com aplicação retrospetiva a 04 de
Fevereiro de 2002.
Neste contexto a Fundação é um sujeito passivo que não exerce a título principal uma atividade comercial, industrial
ou agrícola.
No final do período findo em 31 de Dezembro de 2010 e 2011, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos, apresentavam a seguinte composição:

2011
Ativo

2010
Passivo

Ativo

Passivo

Imposto sobre o rendimento

-

-

65,80

-

Retenção de impostos sobre rendimentos

-

6 257,67

-

5 018,30

Imposto sobre o valor acrescentado

-

8 379,30

-

2 391,06

Contribuições para a segurança social

-

10 207,11

-

15 591,77

-

24 844,08

65,80

23 001,13

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

2011
Ativo
Seguros

2010
Passivo

Ativo

Passivo

21 793,03

-

15 479,64

-

21 793,03

-

15 479,64

-
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15.3 Fornecimentos e serviços externos
A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos é detalhada conforme se segue:
Fornecimentos e serviços externos
Subcontratos

2011

2010

235 824,19

235 411,61

185 964,00

185 963,73

Serviços de refeitório

31 310,89

40 575,60

Outros

18 549,30

8 872,28

122 756,68

167 216,28

15 850,74

23 812,82

Serviços de enfermagem

Serviços especializados
Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda

9 558,21

7 610,67

Vigilância e segurança

17 202,81

31 452,24

Honorários

57 472,63

77 959,06

Comissões

2 133,45

-

Conservação e reparação
Outros

Materiais

14 223,92

12 642,46

6 314,92

13 739,03

16 577,06

16 182,32

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

1 852,05

3 069,40

Material de escritório

2 384,22

11 887,39

200,00

-

12 140,79

1 225,53

23 983,74

23 867,25

10 339,46

10 756,19

Combustíveis

9 885,86

10 187,39

Água

3 718,42

2 923,67

40,00

-

Artigos de oferta
Outros

Energia e fluídos
Eletricidade

Outros

Deslocações, estadas e transportes

36 089,94

42 325,64

Deslocações e estadas

35 498,45

39 613,22

Transporte de pessoal

444,40

-

13,98

-

133,11

2 712,42

59 259,95

51 283,76

2 808,00

3 721,84

18 877,40

15 564,50

3 854,87

4 614,73

Transporte de mercadorias
Outros

Serviços diversos
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado

615,26

388,93

Despesas de representação

13 047,52

7 656,29

Limpeza, higiene e conforto

16 709,85

16 749,68

Outros serviços

3 347,05

2 587,79

494 491,56

536 286,86
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15.4 Gastos com o pessoal
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2011 a rubricas de Gastos com o pessoal apresentava a seguinte composição:
Gastos com o pessoal
Remunerações dos órgãos sociais
Remunerações do pessoal
Indeminizações
Encargos sobre remunerações
Seguros de acidente de trabalho e doenças profissionais
Outros

2011

2010

49 674,48

49 600,86

395 704,08

320 500,48

6 944,00

-

86 888,47

69 955,24

2 579,51

-

14 509,14

16 911,93

556 299,68

456 968,51

O número médio de empregados durante o ano de 2011 foi de 19 colaboradores, sendo que no ano transato era de
16 colaboradores.
Importa referir que a Fundação do Gil, concede a todos os colaboradores, o direito a um seguro de saúde.
O aumento de 22% registado nos Gastos com Pessoal deveu-se ao processamento da indeminização por cessação
do contrato de trabalho da coordenadora de voluntários do Dia do Gil, pelo facto de no ano de 2010 a coordenadora
nacional do projeto Dia do Gil ter estado ausente por doença prolongada – com um impacte de redução de gastos - e
ao reforço da estrutura da Fundação previsto no Plano de Atividades 2011. Este reforço concretizou-se na contratação de um novo diretor financeiro (que veio colmatar a vaga na estrutura desde a saída em junho de 2010 da anterior
diretora financeira), e de uma nova diretora de marketing e angariação de fundos, com o objetivo de aumentar o
potencial de angariação de fundos da Fundação do Gil e cujos resultados se começaram a verificar com o aumento
dos rendimentos verificado em 2011.

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 2010 e 2011 é conforme se segue:
Outros rendimentos e ganhos

2011

Rendimentos suplementares
Royalties
Donativos
Outros

Outros gastos e perdas

2010
-

7 126,32

32 520,33

16 445,19

581 736,24

470 609,96

4 440,63

848,72

618 697,20

495 030,19

2011

2010

Impostos e taxas

532,80

182,96

Correções relativas a periodos anteriores

484,04

3 185,35

Quotizações

500,00

500,00

Outros

226,48

17 450,03

1 743,32

21 318,34
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15.6 Juros e gastos similares
Os gastos e perdas de financiamento, reconhecidas no decurso dos anos de 2010 e 2011, embora residuais, são
detalhados conforme segue:

Juros e gastos similares suportados

2011

Juros suportados
Outros gastos de financiamento

2010
-

10,83

425,52

328,35

425,52

339,18

15. 7 Depreciações e amortizações
O detalhe da rubrica de Gastos/reversões de depreciação e de amortização nos exercícios findos em 31 de Dezembro
de 2010 e 2011 é conforme se segue:

Depreciações e amortizações

Intangíveis
Ativos fixos tangíveis

2010

1 021,10

1 021,10

73 304,35

81 326,71

74 325,45

82 347,81

O Conselho de Administração

RÁCIOS

O Técnico Oficial de Contas								

2011
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Relatório e Certificação
Legal de Contas

J. BASTOS, C. SOUSA GÓIS & ASSOCIADOS, SROC Lda.

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
Introdução
1. Examinámos as demonstrações financeiras da FUNDAÇÃO DO GIL, as quais compreendem o
Balanço em 31 de Dezembro de 2011, (que evidencia um total de 1.778.807 euros e um total de
capital próprio de 1.591.321 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 246.090 euros) a
Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração das alterações no capital próprio, a
Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data e o correspondente Anexo.
Responsabilidades
2. É da responsabilidade da Administração a preparação de demonstrações financeiras que apresentem
de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Fundação o resultado das suas operações e
os fluxos de caixa, bem como a adopção de critérios e políticas contabilísticas adequados e a
manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no
nosso exame daquelas demonstrações financeiras.
Âmbito
4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de
Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja
planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as
demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido
exame inclui:
• a verificação numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das
demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos
pela Administração, utilizadas na sua preparação;
• a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação,
tendo em conta as circunstâncias;
• a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
• a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações
financeiras.
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante
do relatório de actividades com as demonstrações financeiras.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sede: Rua S. Domingos de Benfica, 33 , R/c. 1500-556 Lisboa
Capital Social: € 37.500
NIPC: 502 844 787
Inscrição na O.R.O.C. – Nº 104
Endereço : Alameda dos Oceanos, Lote 1.07.1Y - 3.4, 1990-203 Lisboa Tel. 218464790 Fax 218460570 jbsroc@iberauditauditores.com
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J. BASTOS, C. SOUSA GÓIS & ASSOCIADOS, SROC Lda.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa
opinião.
Opinião
7. Em nossa opinião as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira de FUNDAÇÃO DO
GIL, em 31 de Dezembro de 2011, o resultado das suas operações e fluxos de caixa do exercício
findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em
Portugal.
Relato sobre outros requisitos legais
8. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as
demonstrações financeiras do exercício.
Lisboa, 08 de Março de 2012

_________________________________________

J. BASTOS, C. SOUSA GÓIS & ASSOCIADOS, SROC, Lda.
representada por Jaime de Macedo Santos Bastos
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Morada Escritórios e Casa do Gil:
Av. do Brasil, 53 D - Pavilhão 13
Parque de Saúde de Lisboa
1700-063 Lisboa
Telefones:
Geral: 21 3552450 | Fax: 21 3552459
Casa do Gil: 21 7981180 | Fax: 21 7981189
www.fundacaodogil.pt

