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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.
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1. Sumário Executivo

O presente Relatório de Gestão e Contas relativo ao exercício de 2012 tem por missão expor de forma transparente e objetiva os resultados qualitativos e quantitativos resultantes do trabalho social, clínico e emocional desenvolvido pela Fundação do Gil.
Assim, apresentamos de forma detalhada os diversos aspetos e variáveis ligados ao trabalho social e à gestão
da Fundação do Gil, que têm por base a análise das seguintes áreas:

•

Indicadores da atividade social;

•

Principais iniciativas e projetos;

•

Resultados da execução financeira;

•

Demonstrações financeiras .

Neste mesmo documento adiantamos algumas das perspetivas sociais e financeiras previstas para o ano de
2013 assentes no Plano de Atividades e Orçamento delineado para o novo ano.
O ano de 2012 foi sem dúvida um ano que colocou à prova a capacidade financeira, social e emocional de muitas famílias portuguesas em geral, e das que têm a seu cargo crianças doentes ou com necessidades clínicas
específicas, em particular. A Fundação do Gil não poupou por isso toda a sua equipa a um esforço conjunto,
tanto em intensidade como em meios, para garantir o apoio às crianças e famílias que se encontram fragilizadas clínica e socialmente. Tratou-se de um ano complexo de trabalho e de contínua luta pela sustentabilidade
financeira dos projetos sociais em curso: Casa do Gil, Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio e Dia do Gil. Não
obstante, e apesar de um resultado líquido ainda negativo, a Fundação do Gil registou uma variação bastante
positiva face ao resultado líquido registado em 2011 – mais 62% –, e beneficiou através da sua da ação
social cerca de 7500 crianças em 2012.
No que respeita ao trabalho social, o lançamento da terceira UMAD, no Porto, contribuiu significativamente
para alargar o alcance do apoio clínico e social prestado à criança doente crónica em casa. A campanha Nós –
Unidos por uma causa, promovida pela Modalfa, permitiu o reequilíbrio financeiro do orçamento anual da Casa
do Gil, já que o valor angariado reverteu, na íntegra, para apoiar este projeto.
Em 2013 queremos, em parceria com os hospitais portugueses, prosseguir no apoio à criança em risco clínico
e social, promovendo a sua reintegração na sociedade, reduzindo tempo de internamento, libertando camas
de hospital, permitindo o seu regresso a casa e melhorando a sua qualidade de vida.
No novo ano que começa pretendemos com a inestimável ajuda de parceiros e da sociedade civil desbravar um
caminho que promete ser árduo mas essencial na atual conjuntura económica e social.
Por último, não podemos deixar de manifestar o nosso profundo agradecimento a todos os que continuam
a acreditar na Fundação do Gil e no seu projeto social de apoio a crianças e famílias portuguesas em risco.
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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 que se mantêm 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 na renovação de equipamentos e a sociedade civil na aquisição de diversos bens
ou serviços essenciais ao bem-estar das crianças.

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: responsabilidade pela condução de todos os projetos a que se propõe, e por todos os
projetos de vida que lhe são confiados;

•

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

•

Dedicação: dedicação de toda uma equipa que trabalha diariamente para ultrapassar barreiras, coordenar
esforços e criar estruturas que permitem apoiar, melhorar e até salvar as vidas de todos aqueles que beneficiam das ações da Fundação.
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História e Atividades

Em dezembro de 1999 e com o intuito de potenciar o capital associado à mascote da Expo’98, a Parque Expo
e o então Instituto para o Desenvolvimento Social – hoje Instituto da Segurança Social – criam a Fundação do
Gil com o objectivo de capacitar o regresso a casa e a reinserção de crianças indevidamente hospitalizadas,
reféns da sua situação social.
Em 13 anos de trabalho intenso na sociedade civil, estabeleceram-se as traves mestras deste caminho do
hospital para casa, fomentando variados projetos que devolveram, à Fundação do Gil, um reconhecimento
inabalável por parte de parceiros institucionais, sociais e empresariais.
Em dezembro de 1999 e com o intuito de potenciar o capital associado à mascote da Expo’98, a Parque Expo
e o então Instituto para o Desenvolvimento Social – hoje Instituto da Segurança Social – criam a Fundação do
Gil com o objectivo de capacitar o regresso a casa e a reinserção de crianças indevidamente hospitalizadas,
reféns da sua situação social.
Em 13 anos de trabalho intenso na sociedade civil, estabeleceram-se as traves mestras deste caminho do
hospital para casa, fomentando variados projetos que devolveram, à Fundação do Gil, um reconhecimento
inabalável por parte de parceiros institucionais, sociais e empresariais.
Foi sobretudo o preenchimento do vazio social nesta área de atuação que pautou a ação da instituição, proporcionando o regresso à sua estrutura familiar de base a milhares de crianças desde então.
Desde o arranque da sua atividade que, respondendo a reptos hospitalares, a Fundação do Gil apostou na
reinserção de casos individuais, a pedidos dos hospitais públicos, disponibilizando a sua destreza e conhecimento para capacitar e autonomizar a vida destas crianças, até ali reféns da sua fragilidade social. Através de
um intenso trabalho de terreno, assegura o transporte para doentes e acompanhantes no percurso entre o
hospital e a casa, viabiliza as condições materiais de vida de cada família, agiliza a rede social para auxiliar na
resposta a necessidades alimentares, facilita o diálogo com as entidades competentes para acionar direitos e
fazer cumprir deveres e responsabilidades. Este apoio social vai ainda mais longe ao esforçar-se, dentro das
capacidades da Fundação, por assegurar os meios técnicos necessários ao bem-estar da criança – aquisição de
cadeiras de rodas específicas, camas articuladas, próteses, eletrónica específica a casos concretos –, ao completar a execução de processos legais – processos jurídicos, processos de legalidade para imigrantes, ativação
dos Acordos de Saúde entre Portugal e os PALOP –, e intervindo também na capacitação material das casas,
quando necessária seja a transformação destas para o regresso a casa da criança –- obras de acesso para responder a deficiências físicas; restauro de salubridades e condições de higiene, isolamentos, etc.. A Fundação
do Gil presta ainda o apoio emocional e de restruturação que estas famílias tantas vezes necessitam, para
poder acolher em condições mínimas de qualidade os seus filhos anteriormente internados por tempo prolongado ou profundamente dependentes.
Em 2004 a Fundação do Gil cria o projeto Dia do Gil, para levar estímulos emocionais às crianças ‘retidas’ em
internamento, e assim distantes de todos os estímulos naturais de desenvolvimento comum em sociedade.
Através de oficinas de capacitação emocional, no âmbito da pedagogia hospitalar, o Dia do Gil chegou a 28 núcleos hospitalares, onde todas as semanas executou o projeto, abrindo janelas para o mundo exterior às crianças
internadas. Chegava então a uma média de 8 mil crianças por ano. Em meados de 2011 iniciou-se um processo
de reformulação deste projecto, que levou à suspensão de oito núcleos e à transição de uma equipa mista profissional e voluntária para uma execução do programa exclusivamente por voluntários a partir de janeiro de 2012.
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Na primavera de 2006 foi criada a primeira equipa UMAD – Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio, em resposta a um repto lançado pelo Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Através de uma estrutura mista hospital público/ Fundação do Gil, as UMAD promovem a “libertação” de crianças com doença crónica da cama hospitalar,
devolvendo-as ao seu agregado familiar, ao seu desenvolvimento social e à sua inclusão escolar.
Este projeto alargou em 2009 para os hospitais de Fernando Fonseca e Dona Estefânia, tendo chegado a mais
de cinco mil crianças até final de 2011.
Em fevereiro de 2012 arranca no norte do país com o Hospital de São João, cobrindo agora uma maior área
geográfica, num território que se estende de Vila Real a Aveiro, e de Peniche a Évora, e que permite prestar
apoio clínico e social ao domicílio às crianças. O projeto UMAD tem já relatórios clínicos anuais, executados
pelos hospitais respectivos, partilhando a eficácia e medindo o impacto de cada atuação: libertação de camas
nos hospitais, diminuição acentuada da recorrência às urgências hospitalares, impacto notório na redução dos
números de reinternamento nas doenças crónicas, e de recorrência aos Hospitais de Dia.
No verão de 2006 abre as portas o projeto Casa do Gil, o primeiro centro de acolhimento temporário com cuidados pós hospitalares, ainda único em 2013. Sendo um projeto nacional, sediado em Lisboa, a Casa do Gil
acolheu já mais de 150 crianças nestes seis anos de vida. Ali se encaminham projectos de vida com continuidade na intervenção social, clínica e escolar, possibilitando assim o regresso à vida autónoma de todas estas
crianças, anteriormente retidas no hospital por ausência de resposta no exterior. Dezenas de famílias foram
igualmente recuperadas e apoiadas, para que nessa capacitação das crianças não houvesse retrocesso dos
processos.
A Casa do Gil desenvolve ainda a vertente “Futuro em Casa”, sob a qual capacita o regresso aos PALOP das
crianças que de lá vieram para serem clinicamente cuidadas, acompanhadas e capacitadas.
A Fundação do Gil percorreu sempre um caminho de sustentabilidade cooperante com o Estado, o mercado e
sociedade civil. Os seus recursos são aplicados em projectos sociais pioneiros, replicáveis e escaláveis, com
uma medição de impacto unanimemente considerada de eficácia e projecção na vida das crianças para quem
se fundou.
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Modelo de Governação

No modelo de governação da Fundação do Gil os órgãos sociais são constituídos por um Conselho Geral, um
Conselho de Administração, uma Comissão Executiva e um Conselho Fiscal.
Em 2012, os órgãos sociais tiveram a seguinte composição:

Conselho Geral
Senhora D. Maria José Ritta (Presidente)
Dra. Maria Leonor Beleza (Vice-presidente)
Dr. Rolando Borges Martins1
Dr. António Mega Ferreira
Prof. Doutor Álvaro Laborinho Lúcio
Dra. Ana Sousa Dias
Prof. Doutor Guilherme Falcão de Oliveira
Dra. Maria de Belém Roseira
Dra. Maria Madalena Sampaio2
Comendador Manuel Rui Nabeiro
Dra. Nicole Azevedo
Dr. Rui Marques
Dra. Vera Pires Coelho

Conselho de Administração
Dr. Rolando Borges Martins (Presidente)1
Eng. Guilherme de Magalhães (Vice-presidente)
Dr. João Falcato (Vogal)3
Dra. Margarida Pinto Correia (Vogal)
Dra. Ana Gomes (Vogal)4

Comissão Executiva
Dr. João Falcato (Vogal)3
Dra. Margarida Pinto Correia (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

1 Suspendeu funções no Conselho Geral a 28 de março de 2012 e assume o cargo de Presidente do Conselho de Administração
2 Cessou funções a 21 de março de 2012
3 Nomeado a 7 de fevereiro de 2012 como membro do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva
4 Cessou funções a 28 de fevereiro de 2012
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3. Relatório de Gestão

Enquadramento
Se a incerteza foi inequivocamente o sentimento dominante ao longo de 2012, a esperança e a perseverança
foram as ferramentas chave para ultrapassar os obstáculos que se interpuseram à sustentabilidade e prossecução dos projetos sociais da Fundação do Gil.
Acreditar que é possível faz parte da nossa essência e 2012 é prova disso. Se por um lado conseguimos
assegurar o financiamento da quase totalidade dos nossos projetos, por outro, chegámos a mais crianças e a
mais famílias.
Em parceria com os hospitais ajudámos a melhorar a qualidade de vida de mais de 7500 crianças. Capacitámos famílias no que respeita ao acompanhamento dos cuidados de saúde dos seus filhos, fomentando
também o regresso à vida ativa dos que foram apanhados pela teia do desemprego. Auxiliámos todos quantos
pudemos na resposta às necessidades alimentares das suas crianças, apoiando-os também na obtenção de
equipamentos. Realizámos, com a inestimável ajuda de parceiros, pequenas reparações domésticas para garantir maior conforto aos que nelas habitam, aumentando assim níveis de higiene e segurança.
O nosso sentido de missão e de responsabilidade, enquanto instituição, leva-nos a tentar o impossível, convertendo-o muitas vezes em realidade, e transformando eficazmente a vida de milhares de crianças a cada
ano que passa. É da força que delas recebemos, do seu sorriso e da esperança do seu olhar, que agarramos
cada ciclo anual com a mesma intensidade e compromisso de sempre.
Com mais crianças a serem apoiadas pelas UMAD, resultante também do alargamento do projeto a norte em
parceria com o Hospital de São João, efetuámos 2562 visitas, registando também a entrada de 410 novos
casos.
O Dia do Gil, que este ano contou apenas com voluntários para assegurar a presença em 20 núcleos pediátricos, chegou a cerca de 6 mil crianças e 5 mil adultos acompanhantes, num total de 960 ações realizadas.
Por fim, a Casa do Gil, projeto emblemático da Fundação do Gil, acolheu 40 crianças, das quais 25 foram já
reinseridas com sucesso no seu meio social natural.
Pese embora as dificuldades que contamos sentir no próximo ano, mantemos o compromisso que assumimos
com a comunidade, sensibilizando de igual forma a sociedade civil para as realidades da criança em risco social
e clínico. Queremos continuar a melhorar o nosso desempenho social e reforçar de igual modo a nossa sustentabilidade, apelando, por isso, ao apoio de todos os que em nós continuam a acreditar.
Agradecemos uma vez mais a todas as empresas e particulares a confiança depositada ao longo de 2012, e
esperamos poder continuar a partilhar com todos o desenvolvimento do nosso trabalho social.
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Principais Indicadores de 2012
A atividade do ano de 2012 traduziu-se, uma vez mais, em elevados níveis de resultados sociais alcançados,
decorrentes de uma atividade social intensa.
•

A Casa do Gil acolheu 40 crianças, das quais 16 transitaram de 2011 - menos 3 crianças face ao número
global registado em 2011. Deste total, 25 foram reintegradas no seu meio social natural, 1 transferida
para outra instituição e 14 permanecem na Casa. A média de reintegração da criança é agora de 6 meses,
inferior à média de 7 meses registada em 2011;

•

As Unidade Móveis de Apoio ao Domicílio (UMAD) contaram, a partir de janeiro, com o arranque da
operação de uma terceira carrinha para a área do Grande Porto, em parceria com o Hospital de São João.
Tal contribuiu, assim, para, juntamente com as outras duas carrinhas que prestam apoio à área da Grande
Lisboa, contabilizarem 2562 visitas, o se traduz num aumento de 67% face ao registado em 2011;

•

O Dia do Gil, presente em vários hospitais nacionais, realizou um total de 960 ações, que chegaram a cerca
de 6000 crianças e aos quase 5000 adultos que as acompanhavam. Com um corpo operacional composto
por voluntários – fruto da reestruturação que o projeto sofreu em 2011 – o Dia do Gil conseguiu assegurar
a presença junto de 20 núcleos pediátricos.

O desempenho financeiro da Fundação do Gil em 2012 traduz-se nos seguintes indicadores:
•
•

O total de rendimentos foi de 902.872€, mais 3% do que registado em 2011;
Os rendimentos anuais da Fundação tiveram a seguinte origem: 66% de donativos, 30% do Instituto da
Segurança Social e restantes 4% de royalties de marca e de vendas de produtos do Gil;

•

Os gastos operacionais foram de 916.032€, que compara muito positivamente com o valor de 1.048.705€
registado em 2011. Esta variação de menos 13% ficou a dever-se sobretudo a:
—

Redução de 11% nos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos, que passaram de um total de
494.492€ em 2011 para um total de 438.001€ em 2012, devido sobretudo a redução nos honorários
do Dia do Gil.

—

Redução de 19% nos Gastos com Pessoal, que passaram de um total de 556.300€ em 2011 para um
total de 448.590€ em 2012. Esta redução deve-se à cessação do contrato de trabalho da coordenadora de voluntários do Dia do Gil no final de 2011 e pelo registo de baixas de paternidade de vários
colaboradores em 2012.

•

O EBITDA foi negativo em 13.159€, variando positivamente em 92% face ao ano anterior;

•

O resultado líquido foi negativo em 94.513, variando positivamente em 62% face a 2011;
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Atividade Social Desenvolvida
a. Casa do Gil
A Casa do Gil continua a ser o projeto de referência da Fundação do Gil. Sendo o único centro de acolhimento
temporário em Portugal que presta cuidados pós hospitalares, a Casa do Gil tem sido, ao longo dos últimos
6 anos, uma plataforma de transição fundamental para a integração na sociedade da criança hospitalizada.
A Casa do Gil recebe crianças com idades compreendidas entre os 0 e 12 anos, devidamente sinalizadas pelos
Hospitais, Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e Tribunais de Família e Menores, com vista à sua
reinserção social. A capacitação destas crianças, e das suas famílias, é complexa e implica a combinação de
variáveis clínicas, sociais e emocionais. Deste modo, o sucesso da reintegração depende, em muito, do trabalho de terreno que a Casa do Gil faz em coordenação com os hospitais, as escolas, as famílias e os demais
agentes envolvidos em cada processo.
Além do apoio direto dado à criança, este projeto acompanha os pais nas diferentes áreas que influenciam a
melhoria da qualidade de vida dos seus filhos, das quais se destacam os cuidados de saúde, a agilização de
processos de regresso à vida ativa ou a resposta a necessidades materiais específicas.
Em 2012 a Casa acolheu 40 crianças, das quais 16 já se encontravam na Casa no final de 2011. Deste
total, 25 foram reinseridas no seu meio social natural, 1 foi transferida para outra instituição e 14
permaneceram na Casa do Gil aguardando uma solução para a sua situação concreta.
A maioria das sinalizações registadas de crianças em risco continuou a chegar dos hospitais de referência:
Hospital de Santa Cruz, Hospital de Santa Maria, Hospital Dona Estefânia, Hospital Fernando da Fonseca,
Maternidade Alfredo da Costa, Hospital de São José, Hospital de Cascais e Hospital de Faro.
Dos 36 novos pedidos para acolhimento temporário recebidos em 2012, 25 foram aceites, com base numa das
seguintes condições identificadas:
•

Situação socio-familiar deficitária;

•

Distância entre a residência e o hospital de referência;

•

Falta de condições habitacionais face à patologia.

O indeferimento de 11 dos pedidos registados deveu-se a uma das razões abaixo descriminadas:
•

Alteração positiva da situação da criança (3);

•

Ausência de vagas no berçário da Casa (3);

•

Solicitação de acolhimento prolongado (2);

•

Solicitação de acolhimento para criança não hospitalizada (1);

•

Falta de recursos para dar resposta clínica adequada à situação específica da criança (1);

•

Solicitação de acolhimento para criança com idade superior a 12 anos (1).

Dos novos casos recebidos, a grande maioria reportou-se a crianças em idade de berçário, cerca de 50%, mantendo a tendência do ano anterior.
A média de permanência na Casa do Gil em 2012 foi de apenas 6 meses, o que denota uma nova melhoria no desempenho da função social do projeto face à média de 7 de meses registada em 2011.
Um dos objetivos da Casa do Gil é o de reintegrar a criança, sempre que possível, no seu meio social natural
e na sua família. Objetivo esse que tem sido cumprido desde 2006. Em 2012, das 26 crianças que foram
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integradas, 58% regressaram à família nuclear, 29% regressaram ao seu país de origem e 12% regressaram à
família alargada. Apenas uma foi transferida para uma outra instituição.
A grande maioria das crianças acolhidas durante 2012 é de nacionalidade portuguesa (55%), sendo as restantes de Guiné Bissau (37%), São Tomé e Príncipe (4%) e Alemanha (4%). De referir que as crianças nacionais
de outros países chegam a Portugal ao abrigo de acordos bilaterais de saúde, sendo depois referenciadas à
Casa do Gil para acolhimento até que esteja estruturado o apoio na origem para o seu regresso, muitas vezes
conseguido através da articulação com  ONG’s.
A valência clínica da Casa do Gil é o que a diferencia dos restantes centros de acolhimento temporário em
Portugal. A par de um serviço de enfermagem permanente, constituído por uma equipa que assegura a monitorização clínica 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Casa do Gil necessita de garantir um conjunto de outros
serviços indispensáveis à gestão do centro e ao acompanhamento de cada criança e das suas necessidades
diárias. Deste modo, a sua estrutura de custos conta assim com 5 grandes rúbricas:
•

Custos com pessoal: 133.620€

•

Fornecedores de serviços:
—

Serviço de Enfermagem – 185.989€

—

Serviços de Alimentação – 32.116€

—

Serviços de Vigilância e Segurança – 18.941€

—

Serviços de Higiene e Limpeza – 17.361€

A complexidade da gestão da Casa do Gil explica o seu peso na estrutura de custos da Fundação. Em 2012, o
total dos gastos operacionais da Casa do Gil ascendeu a 429.842€, suportados em 59% pela Segurança Social.
O financiamento do projeto Casa do Gil passa pelo apoio anual da Segurança Social e de donativos por parte
de algumas empresas e particulares. Em 2012 damos especial destaque à campanha Nós – Unidos por uma
causa, promovida pela Modalfa. O trabalho conjunto desenvolvido entre a Fundação do Gil, a Modalfa, a Rádio
Comercial e vários voluntários resultou na angariação de 214.324€ através da venda especial de cachecóis.
A combinação dos diferentes apoios e da campanha da Modalfa permitiu à Casa do Gil responder em 2012, e
de forma autónoma, às suas necessidades orçamentais sem ter de recorrer a parte dos fundos da Fundação
do Gil. No entanto, e apesar dos resultados positivos, a prudência e a contenção continuarão a marcar a estratégia financeira para a Casa nos próximos anos uma vez que esta não apresenta ainda rendimentos regulares
diretos para cobrir a totalidade dos seus custos operacionais.
Além das contribuições financeiras registadas em 2012, este projeto conta ainda com o apoio de empresas
que oferecem anualmente bens ou serviços dos quais se destacam as seguintes:
•

Continente – abastecimento da despensa da Casa;

•

Edifer – protocolo de 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;

•

Restaurante Versalhes – fornecimento de 30 refeições semanais para a Casa do Gil.

Relatório de Gestão e Contas

15

Importa ainda mencionar a realização do primeiro Encontro Nacional de Respostas Sociais Pós Hospitalares,
promovido e organizado pela Fundação do Gil. O objetivo do encontro centrou-se no debate e na partilha de
projetos que envolvem a infância e, em alguns casos, os jovens. A iniciativa destinou-se a todos os profissionais de serviço social, psicólogos, educadores sociais e de infância, professores, elementos das comissões de
proteção de crianças e jovens, médicos, enfermeiros, advogados, juristas, magistrados do ministério público,
pais e encarregados de educação, estudantes e sociedade civil, em geral. A primeira edição contou com a
presença de cerca de meia centena de participantes e com o importante apoio do Oceanário de Lisboa, no que
respeita à cedência de espaço, e do IESP, no que respeita a elaboração de peças gráficas.

b. UMAD – Unidade Móvel de Apoio ao Domicilio
O projeto UMAD surgiu da constatação de que milhares de crianças doentes crónicas não podiam regressar a
casa por razões sociais, permanecendo assim internadas por períodos indefinidos. A falta de condições habitacionais, de acompanhamento para seguir as consultas hospitalares necessárias, ou a identificação de famílias
negligentes levavam as equipas hospitalares a manterem estes doentes no hospital.
Perante o levantamento junto dos vários centros hospitalares, confirmou-se que seria verdadeiramente dinamizador e urgente se se pudesse ‘levar o hospital ao domicílio’, libertando camas, promovendo o regresso a
casa e garantindo o acompanhamento clínico à criança, ao mesmo tempo que se formava e capacitava socialmente a família.
Entre 2006 e 2009 foram lançadas as duas primeiras UMAD em parceria com os Hospitais de Santa Maria,
Dona Estefânia e Fernando da Fonseca para prestar apoio na zona da Grande Lisboa. Finalmente, e depois de
reunido o apoio necessário, foi possível colocar no terreno a terceira UMAD, estendendo desta forma o alcance
do projeto ao norte do país.
Em janeiro de 2012 iniciámos com o funcionamento em pleno da terceira carrinha em parceria com o Hospital
de São João. Esta nova unidade tem por objetivo apoiar as crianças doentes crónicas, tanto na zona do Grande
Porto, como em outros distritos da zona norte, onde esse trabalho seja tão necessário como exequível.
O projeto UMAD é uma das iniciativas que maior procura reúne por parte dos hospitais nacionais. O desejo de
replicar o modelo continua a ser grande, mas a Fundação do Gil não consegue, sozinha, responder aos encargos que cada nova unidade implica, uma vez que o seu funcionamento implica uma política de continuidade
no apoio que se presta à criança doente, não podendo cada projeto, ou parte dele, ser suspenso ou descontinuado por falta de financiamento.
Se o sucesso da UMAD na perspetiva dos hospitais é grande, maior ainda é o impacte que tem na vida de milhares de crianças doentes crónicas que recebem regularmente o apoio clínico e social necessários à melhoria
da sua qualidade de vida.
Em 6 anos de existência as UMAD já efetuaram 9108 visitas, o que se traduz numa média de acompanhamento direto de cerca de 1500 crianças por ano. Só em 2012 as UMAD apoiaram 409 novos casos que
se juntaram a todos os outros que transitaram de anos anteriores. Só a UMAD, que apoia o Hospital Fernando
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da Fonseca, foi responsável pela sinalização de 57% destas novas crianças, seguida pelos Hospitais de São
João e Dona Maria, com 18% e 17% respectivamente, e pelo Hospital Dona Estefânia, com 8%.
De notar ainda que, em 2012 foram contabilizadas 2562 visitas ao domicílio realizadas pelas UMAD de
Lisboa e do Porto o que representa um aumento de 63% face a igual período de 2011.
Realça-se uma vez mais que este projeto vai muito além da sua abrangência clínica, já que identifica inúmeros
problemas sociais para os quais se tenta dar resposta. São frequentes os apoios conseguidos para colmatar
necessidades alimentares, de higiene e de equipamentos, ou de agilização de pequenas obras de remodelação com vista à melhoria das condições habitacionais
Em 2012 o projeto UMAD angariou um total de 83.626€, representando 79% dos seus gastos operacionais,
que se fixaram nos 106.374€. Se historicamente este projeto sempre foi um dos mais equilibrados financeiramente, o ano de 2012 trouxe uma inédita insuficiência de recursos para cobrir os gastos totais das três
carrinhas UMAD.
Dos apoios mais relevantes registados em 2012 destacamos o festival Rock in Law, iniciativa em que parte
da receita reverteu para o projeto UMAD, num montante de cerca de 20.000€. Contámos ainda com o apoio
anual da Nortravel 16.000€, Fundação EDP 10.000€, Moviflor 5.000€.
Além das verbas angariadas, a UMAD conta ainda com o inestimável apoio em espécie de empresas e particulares. Das empresas apoiantes destacamos a Nestlé, a Corine de Farme, a Moviflor, a Toshiba, as tintas Barbot,
a Geranwers, a Bridgestone, a Carlglass, a Euroatlantic, a Sogapal, a Lactalis, a Orivarsea a Sumol Compal e
ainda o Holmes Place.

c. Dia do Gil
O Dia do Gil continua, ao fim de 8 anos consecutivos, a ser um projeto que melhora o tempo de internamento
da criança, fomenta a qualidade de vida em pediatria e facilita a intervenção das equipas clínicas. O Dia do
Gil, que chegou em 2012 a 6 mil crianças e aos quase 5 mil adultos que as acompanham, é um projeto de
estímulos emocionais que contribui para a recuperação da criança internada e para a sua posterior integração
na família e na vida diária.
Através da Hora da Música, da Hora do Conto e da Hora da Descoberta estimula-se a criatividade, a abertura
a novas emoções e o contacto com novas realidades exteriores que contribuem para reforçar a confiança da
criança hospitalizada permitindo-lhe recuperar grande parte das suas aptidões naturais.
O Dia do Gil já chegou a 28 núcleos pediátricos em todo o país envolvendo cerca de 2 centenas de voluntários e profissionais. Em 2012, a falta de apoios financeiros necessários para cobrir os custos operacionais do
projeto, traduziu-se na substituição de todos os colaboradores profissionais por voluntários e na suspensão
provisória da atividade em 8 dos núcleos pediátricos onde outrora estava presente.
Depois de reestruturado, o Dia do Gil conseguiu assegurar a sua missão enquanto projeto de estímulos emocionais à criança internada, esforçando-se todos os dias por manter a qualidade do trabalho desenvolvido
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juntos das pediatrias em todo o país, estando presente em 20 hospitais:
•

Casa da Criança (Tires)

•

Centro de Medicina e de Reabilitação de Alcoitão (Sintra)

•

Estabelecimento Prisional de Tires (Casa das Mães)

•

Hospital de Doutor Manuel Constâncio (Abrantes)

•

Hospital de Nossa Senhora do Rosário (Barreiro)

•

Hospital de S. Bernardo (Setúbal)

•

Hospital de São Francisco Xavier (Lisboa)

•

Hospital de S. João (Porto)

•

Hospital de Santa Maria (Lisboa)

•

Hospital de Santa Marta (Lisboa)

•

Hospital de Santo António (Porto)

•

Hospital do Divino Espírito Santo (Ponta Delgada – Açores)

•

Hospital Dona Estefânia (Lisboa)

•

Hospital do Sotavento Algarvio (Faro)

•

Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra)

•

Hospital Garcia de Orta (Almada)

•

Hospital Doutor Nélio Mendonça (Funchal – Madeira)

•

Hospital Pediátrico de Coimbra

•

Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil (Porto)

•

Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil (Lisboa)

Foram 960 as acções realizadas com o apoio de cerca 170 voluntários, geridos por 9 coordenadores
regionais, também eles voluntários – todos previamente formados pela equipa da Fundação do Gil. Porque a formação prévia é essencial para qualquer ação em ambiente pediátrico, o Dia do Gil organizou três importantes formações para voluntários da Hora do Conto e da Hora da Música, uma no Porto e duas em Lisboa, respetivamente.
Em 2012 contámos também com o inestimável apoio da Direção do Serviço Educativo da Casa da Música, constituindo, assim, a primeira equipa de músicos a norte. Registámos ainda, com orgulho e acrescido sentido de
missão, a presença em diversas Escolas Profissionais a convite dos vários Departamentos Pedagógicos, onde
partilhámos a nossa experiência com os alunos docentes da área da Educação.
Não podemos também deixar de salientar a organização dos 2 primeiros seminários inspirados na experiência adquirida através da realização diária do Dia do Gil. Sob o mote Entender, Comunicar e Cuidar
das nossas Crianças, pretendeu-se partilhar conhecimento com pais, cuidadores e futuros profissionais sobre primeiros socorros, nutrição, psicologia, não esquecendo a área dos estímulos emocionais e as técnicas
utilizadas no Hora do Conto e da Música – para aplicar em brincadeiras e jogos diários.
Estes dois seminários reuniram cerca de 150 participantes e contaram com a presença de vários oradores
conceituados. A realização destes seminários teve, por um lado, a intenção de disseminar conhecimento sobre
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diferentes temáticas ligadas à infância, e por outro, dar visibilidade ao trabalho de terreno realizado pela
Fundação do Gil no geral, e no âmbito do projeto Dia do Gil em particular. A estratégia de continuidade quanto
à realização destes seminários passa também, e objectivamente, por posicionar a Fundação do Gil como uma
referência nacional no que respeita os cuidados clínicos, sociais e emocionais prestados à criança.
A realização destes seminários contou com o valioso apoio do Pavilhão do Conhecimento| Centro de Ciência
Viva na cedência de espaço e na disponibilização da sua equipa técnica.
Sendo, no âmbito da ação social desenvolvida pela Fundação do Gil, o projeto que a mais crianças chega, o
Dia do Gil continua a carecer do apoio financeiro necessário para permitir a sua manutenção a longo-prazo.
Com uma frequência semanal em diversos pontos do país, incluindo ilhas, o projeto tem um custo anual médio
por núcleo de 2.041€, cerca de 7€ por criança apoiada – o que se traduziu em 2012 por um investimento total
no projeto de 40.822€, que contrasta com o efectuado em 2011 que se situou nos 128.201€. Esta diminuição
é reflexo da restruturação iniciada no último trimestre de 2011.
Em 2012, o Dia do Gil conseguiu angariar um total de 44.402€ em fundos diretos, fruto do apoio financeiro
do Barclays 10.000€, da Fundação Gulbenkian 15.000€, o apoio do Instituto da Felicidade em 15.000€ aos
Seminários do Gil e de outros pequenos donativos. Para além dos donativos em numerário, o projeto continua
a contar com o precioso apoio em espécie por parte da Sata (6 viagem ano), Hotel Vila Galé Porto, Holiday Inn
Porto e Grupo Bem Saúde para estadias em regime de meia pensão, que permitem a coordenação e formação
regular de voluntários.
A margem operacional do projeto foi positiva pela primeira vez nos últimos anos, em 3.580€.

d. Outros projetos
Na base de toda a operacionalidade da Fundação do Gil está o cumprimento do seu objetivo maior: capacitar
o regresso a casa das crianças internadas nos hospitais portugueses. A Fundação do Gil prossegue o seu esforço para autonomizar as famílias das crianças retidas nos hospitais, quer as que revelam necessidades concretas- meios técnicos que os hospitais deixaram de fornecer, como próteses, cadeiras e camas mecânicas, ou
maquinaria técnica necessária à terapêutica regular da doença crónica, transporte de e para o hospital, obras
em casa, reforço de alimentação e autonomização para a medicação, entre outros - quer com apoio genérico
à família - processos jurídicos, reforço da rede social, abordagem de alternativas para os restantes elementos
do agregado, reforço de condicionantes para o bom funcionamento da estrutura. De ambas as formas este
projeto tem desenvolvido todos os esforços ao seu alcance para que os processos sejam bem sucedidos, e
não tenham retrocesso após a alta clínica. Neste contexto, a partir de 2008 desenvolveu a Fundação do Gil
o projeto Saúde em Família, que estruturou a rede a norte, estabelecendo uma ponte mais sólida entre os
hospitais do norte do país e as famílias das crianças internadas. Para o efeito, a estrutura da Fundação foi
acrescida de uma assistente social para a zona norte, que se tornou no ponto de convergência dos projectos,
dos hospitais e das famílias, englobando e promovendo todas as acções naquela região, incluindo a sua sustentabilidade financeira.
Perante a necessidade social crescente no país, é ainda de referir que nos últimos dois anos assistimos à
ascensão de uma nova classe média portuguesa que regista novos padrões de “pobreza envergonhada” e
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novas necessidades de abordagem emocional, social e de capacitação familiar, acorrendo por isso ao trabalho
desenvolvido pela Fundação do Gil
Em 2012 o projeto ainda inexistente em Portugal de um Centro de Acolhimento para Cuidados Continuados
e Paliativos Pediátricos, que tinha sido objectivo da Fundação do Gil já trabalhado nos últimos anos, ficou
suspenso, não havendo ainda indicações da Parque EXPO, S.A. sobre as suas intenções neste campo, tendo
presente a cedência de terreno que aquela empresa fez a esta Instituição sob o compromisso de um projecto
executável ao fim de 3 anos a partir de dezembro de 2010.
2012 foi ainda o ano em que a Fundação do Gil respondeu às exigências do Governo Português no âmbito
do censo realizado a todas as Fundações, com vista a proceder à avaliação da viabilidade financeira e decidir
sobre a manutenção ou extinção das fundações existentes a nível nacional.
Os resultados da avaliação atribuíram à Fundação do Gil uma pontuação global de 47,4 pontos. Na análise
dos vários critérios e classificações utilizadas na avaliação da Fundação do Gil foram, no entanto, detetados
alguns lapsos que influenciaram negativamente a pontuação final atribuída. Neste contexto, foi formulado um
pedido de esclarecimento de dúvidas e de revisão da classificação atribuída, bem como pedido de correção,
clarificando a natureza público-privada da Fundação - pedidos estes apresentados ao Secretário de Estado da
Administração Pública.
Na sequência da realização do censo e após fase de audiência prévia, onde foi dada possibilidade de pronúncia
sobre as propostas e os projetos de decisão, o Governo Português aprovou, através da Resolução de Conselho
de Ministros n.º 13-A/2013 de 28 de fevereiro, a “redução de 30 % do total de apoios financeiros públicos à
Fundação do Gil, excecionando da redução os apoios atribuídos pelo Ministério da Solidariedade e da Segurança Social.” Tal decisão vem garantir a manutenção do montante de apoios financeiros públicos concedidos
à Fundação do Gil, uma vez que os fundos públicos aplicados na Fundação do Gil derivam integralmente do
acordo de cooperação existente com a Segurança Social, que reconhece e regula a Casa do Gil como Centro de
Acolhimento Temporário, recebendo a título de compensação um valor mensal, por cada criança hospedada
na casa.
A Fundação do Gil desenvolveu ainda, perante o término de vigência previsto para o seu instituidor maioritário, a Parque EXPO S.A., todas as diligências possíveis com vista à substituição da sua estrutura instituidora. Face ao anúncio, pela Parque EXPO S.A., e pelo Ministério da Segurança Social, de que o Estado deveria
abandonar esta posição na Fundação do Gil, foram feitos todos os esforços para cativar novos interessados
privados. No último trimestre de 2012 manifestou a Fundação EDP intenção positiva de estudar uma aproximação à Fundação do Gil, considerando a assunção de uma posição de instituidor na Fundação do Gil em 2013,
decorrendo contactos neste sentido.

Recursos Humanos
Para o cumprimento dos objetivos sociais e financeiros definidos para cada novo ano, torna-se essencial contar
com um corpo de profissionais habilitados e especializados que assegurem de forma eficaz as diferentes áreas
necessárias ao funcionamento de excelência da Fundação e, em particular, de cada um dos seus projetos.
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Tendo vindo a registar pequenas alterações ao longo dos anos, fruto da implementação de novos projetos e
do surgimento de novas necessidades, a equipa da Fundação do Gil é atualmente composta por 17 colaboradores permanentes, distribuídos pelas seguintes área de trabalho:
•

Administradora Executiva (1)

•

Diretor Financeiro (1)

•

Administrativos (2)

•

Diretora de Marketing (1)

•

Gestora de Marca (1)

•

Diretora Casa do Gil (1)

•

Assistente Social (1)

•

Educadora Social (1)

•

Auxiliar de Educação (2)

•

Coordenadora Nacional Projeto UMAD (1)

•

Coordenadora Nacional Projeto Dia do Gil (1)

•

Técnica Superior Serviço Social (1)

•

Motoristas (3)

A Fundação do Gil conta com 10 colaboradores do género feminino e 7 do género masculino.
É esta equipa que todos os dias tem contribuído de forma empenhada e inequívoca para o sucesso do trabalho
social, clinico e emocional desenvolvido pela Fundação do Gil.

Mecenato e Contribuições à Exploração
O financiamento da atividade da Fundação do Gil no ano de 2012 teve o forte contributo da campanha de angariação de fundos da Modalfa que resultou, como já referido, num donativo total de 214.324€. Em conjunto
com a contribuição direta à exploração da Casa do Gil por parte do Instituto da Segurança Social, no valor de
253.525€, estas duas fontes cobriram mais de 50% dos custos totais da Fundação no ano.
O total dos donativos recebidos, incluindo o contributo da Modalfa, foi de 564.217€, dos quais são de destacar
o contributo da Santa Casa da Misericórdia, Delta, Fundação EDP, Fundação Gulbenkian, Nortravel, Barclays,
dos nossos Padrinhos – REN e Mota Engil, e de todas as pessoas que ligaram para os números de valor acrescentado da Fundação do Gil: 760 300 330, em parceria com a Ar Telecom, e o 760 100 330, da Optimus.
A exploração comercial da marca Gil registou uma evolução bastante negativa, passando de 32.520€ em
2011 para 1.675€ em 2012. Esta redução é justificada pela ausência de uma campanha de venda de merchandising em centros comerciais.
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O quadro abaixo apresenta a listagem das principais instituições que em 2012 contribuíram para a Fundação
do Gil:
Descrição

Donativos em Espécie

Donativos em Numerário

Total de Donativos

Modalfa

-

214.324

214.324

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

-

40.000

40.000

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

-

20.000

20.000

Rock in Law

-

19.442

19.442

LPM - Comunicação, S.A.

-

15.000

15.000

Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A.

13.756

13.756

Fundação Calouste Gulbenkian

-

12.500

12.500

Barclays Bank

-

10.000

10.000

Fundação EDP

-

10.000

10.000

Tigran Kalberer

-

10.000

10.000

2.094

7.760

9.853

-

6.075

6.075

Optimus - Comunicações, S.A.
LetsBonus Unipessoal, Lda.
Terra de Letras Comunicação Unipessoal, Lda.

6.027

6.027

Abbvie, Lda.

-

6.000

6.000

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

-

5.323

5.323

Econutracêuticos, S.A.

-

5.013

5.013

Dinis Lucas Consulting, Lda.

-

5.000

5.000

Fundação Manuel António da Mota

-

5.000

5.000

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

-

5.000

5.000

Moviflor - Comércio de Mobiliário, S.A.

-

5.000

5.000

Mattel

-

5.000

5.000

Outros donatários

28.848

106.998

135.846

TOTAL

50.725

513.435

564.159

(valores em euros)

Perspetivas para 2013
Em 2012 a Fundação do Gil conseguiu assegurar a cobertura da quase totalidade dos seus custos operacionais. Apesar dos bons resultados alcançados, o clima de grande incerteza marcou o ano e promete ser também
a nota dominante de 2013.
As perspetivas socioeconómicas para Portugal agudizam o pessimismo das empresas e dos particulares, o
que se traduz numa redobrada prudência para minimizar riscos. A Fundação do Gil não é exceção, e por isso
mantém a estratégia de contenção de custos para assegurar os atuais projetos sociais, isto é, a Casa do Gil,
UMAD e Dia do Gil.
No que respeita aos objetivos sociais, a Fundação do Gil pretende, como já foi anteriormente mencionado,
consolidar os atuais projetos sociais, viabilizando o seu financiamento e consequente manutenção, não estando previsto para 2013 o alargamento do seu trabalho, quer a outros grupos quer a outras áreas geográficas.
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Prudência e contenção não são, todavia, por si só suficientes para assegurar a sustentabilidade a longo prazo
da Fundação do Gil. Esta sustentabilidade está atualmente dependente da organização anual de um projeto
que lhe garanta receitas de pelo menos 30% do seu orçamento, sendo as restantes verbas angariadas através
dos parceiros ou de pequenos apoios. Ora, se por um lado as empresas estão a recuar nos apoios, e a retirá-los em muitos casos, os particulares vêem reduzido o seu poder de compra, o que desencoraja o seu apoio às
instituições.

Para 2013, apesar de seguir uma política de angariação de fundos que passa por manter os atuais parceiro, e
por diversificar os projetos de valor médio reduzido, a Fundação do Gil quer direcionar os seus esforços para
as seguintes iniciativas:
•

Garantir o apoio anual de um grande mecenas institucional;

•

Assegurar o completo financiamento da enfermagem da Casa do Gil;

•

Prosseguir uma estratégia de angariação de fundos a nível internacional, nomeadamente junto da diáspora portuguesa;

•

Organizar uma grande campanha a nível nacional, à semelhança do que aconteceu em 2012 com a Modalfa.

Além destas ações, a instituição pretende ainda pôr em marcha outros projetos que potenciem o know-how
único dos seus recursos humanos, em linha com a missão e função social.
Por último e no que à comunicação se refere, a Fundação do Gil pretende continuar a dar visibilidade aos seus
projetos e iniciativas, fomentando um posicionamento de instituição de referência nos cuidados clínicos e
sociais prestados a populações de risco.

Proposta de Aplicação de Resultados
O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido negativo de 94.513 euros seja transferido para
Resultados Transitados.
Lisboa, 28 de março de 2013

Rolando Borges Martins

Guilherme de Magalhães

João Falcato

Margarida Pinto Correia
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EXERCÍCIO DE 2012

Demonstrações
Financeiras

4. Demonstrações Financeiras e Anexo
Balanço
BALANÇO INDIVIDUAL EM DEZEMBRO / 2012

NOTAS

Unidade:

Euros

2012

2011

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

8

Activos intangíveis

7

1 104 258,93

1 179 869,61

2 052,88

3 074,28

1 106 311,81

1 182 943,89

Activo corrente
Inventários

9

Clientes

1 473,78

14

32 371,00

44 516,76

Outras contas a receber

14

272 360,77

265 121,05

Diferimentos

15

14 115,17

21 793,03

Caixa e depósitos bancários

4 e 14

Total do activo

246 367,90

264 432,61

566 688,62

595 863,45

1 673 000,43

1 778 807,34

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
14

498 797,90

498 797,90

Resultados transitados

Capital realizado

12 e 14

(48 396,13)

(77 326,93)

Outras variações no capital próprio

12 e 14

1 097 011,66

1 415 939,98

Resultado líquido do período

14

Total do capital próprio

(94 512,96)

(246 089,61)

1 452 900,47

1 591 321,34

Passivo
Passivo não corrente
Outras contas a pagar

14

1 459,30
1 459,30

Passivo corrente
Fornecedores

14

Estado e outros entes públicos

14

Outras contas a pagar

14

Total do capital próprio e do passivo

O Técnico Oficial de Contas

86 924,15

19 928,44

24 844,08

14 e 15

Financiamentos obtidos

Total do passivo

111 477,08

11,22
88 694,44

74 247,25

220 099,96

186 026,70

220 099,96

187 486,00

1 673 000,43

1 778 807,34

		

O Conselho de Administração
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Demonstração dos Resultados por Naturezas

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM DEZEMBRO / 2012

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

NOTAS
10

Unidade:

Euros

2012

2011

34 958,93

8 180,72

10 e 12

820 109,11

835 458,62

9

(1 634,46)

(343,20)

Fornecimentos e serviços externos

15

(438 000,52)

(494 491,56)

Gastos com o pessoal

15

(448 589,69)

(556 299,68)

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

14
10, 12 e 15
15

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)

248,21

28,20

47 556,07

36 960,96

(27 807,07)

(1 743,32)

(13 159,42)

(172 249,26)

(81 632,08)

(74 325,45)

(94 791,50)

(246 574,71)

Juros e rendimentos similares obtidos

10

920,33

910,62

Juros e gastos similares suportados

15

(641,79)

(425,52)

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

O Técnico Oficial de Contas

(94 512,96)

(246 089,61)

(94 512,96)

(246 089,61)

O Conselho de Administração
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Demonstração das Alterações no Capital Próprio

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM DEZEMBRO / 2011				
DESCRIÇÃO

NOTAS

POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2011

1

Fundos

Resultados
transitados

498 797,90

225 303,61

Unidades:

Outras variações
nos fundos patrimoniais

Euros

Resultado líquido
do período

Total

1 415 939,98

-302 630,54

1 837 410,95

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações nos fundos patrimoniais
2

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO EXTENSIVO 		

-302 630,54

-

302 630,54

-

-

-302 630,54

-

302 630,54

-

-246 089,61

-246 089,61

56 540,93

-246 089,61

3

4=2+3

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL
NO PERÍODO

POSIÇÃO NO FIM DE 2011

-

5

6=1+2+3+5

-

-

-

-

-

498 797,90

-77 326,93

1 415 939,98

-246 089,61

1 591 321,34

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM DEZEMBRO / 2012				
DESCRIÇÃO

NOTAS

POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2012

1

Fundo Social

Resultados
transitados

Unidades:

Outras variações
nos fundos patrimoniais

498 797,90

-77 326,93

1 415 939,98

275 020,41

-275 020,41

-

-246 089,61

-

28 930,80

Euros

Resultado líquido
do período

Total

-246 089,61

1 591 321,34

-43 907,91

246 089,61

-43 907,91

-318 928,32

246 089,61

-43 907,91

-94 512,95

-94 512,95

151 576,65

-138 420,87

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de políticas contabilisticas
Outras alterações nos fundos patrimoniais
2

RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO EXTENSIVO 		

3

4=2+3

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL
NO PERÍODO

POSIÇÃO NO FIM DE 2012

O Técnico Oficial de Contas

6=1+2+3+5

5

-

-

-

-

-

498 797,90

-48 396,13

1 097 011,66

-94 512,96

1 452 900,47

		

O Conselho de Administração
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Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM DEZEMBRO / 2012
									Exercícios
Notas

2012

2011

Fluxos de caixa das actividades operacionais:
839 589,82

661 354,32

Pagamentos a Fornecedores

Recebimentos de Clientes

(364 425,78)

(383 764,81)

Pagamentos ao Pessoal

(464 297,75)

(522 740,44)

10 866,29

(245 150,93)

-

-

(24 777,67)

-

(13 911,38)

(245 150,93)

(5 000,00)

(954,10)

(11,57)

-

(5 011,57)

(954,10)

		Caixa gerada pelas operações
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional
		Fluxos de caixa das actividades operacionais [1]
Fluxos de caixa das actividades de investimento:
Pagamentos respeitantes a:
		

Activos fixos tangíveis

		

Investimentos financeiros

Recebimentos provenientes de:
		

Investimentos financeiros

259,78

-

		

Juros e rendimentos similares

609,68

910,62

869,46

910,62

(4 142,11)

(43,48)

-

11,22

-

11,22

		Fluxos de caixa das actividades de investimento [2]
Fluxos de caixa das actividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
		

Financiamentos obtidos

Pagamentos respeitantes a:
		

Financiamentos obtidos

(11,22)

-

		

Juros e gastos similares

-

(380,28)

(11,22)

(380,28)

(11,22)

(369,06)

(18 064,71)

(245 563,47)

-

-

264 432,61

509 996,08

246 367,90

264 432,61

		Fluxos de caixa das actividades de financiamento [3]

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
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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5. 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.
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 foram preparadas nos termos do Sistema de Normalização Contabilística - SNC, nomeadamente, conforme o Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 09 de Março, que aprova o regime de normalização contabilística das Entidades do Sector Não Lucrativo – SNC-ESNL, e de acordo com a estrutura conceptual
e de relato financeiro e normas interpretativas, consignadas nomeadamente no Aviso 6726-B/2011 e Portarias nº
105 e 106/2011, de 14 de Março.
Com a aprovação do novo regime de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL),
grupo onde se enquadra a Fundação do Gil, aplica-se o novo sistema a partir do exercício económico de 2012, no
entanto, a Fundação do Gil optou por aplicar as normas do SNC desde o exercício de 2010, com o objectivo de prestar
uma informação mais fidedigna sobre a gestão dos recursos que lhe são confiados, bem como sobre os resultados
alcançados no desenvolvimento das suas actividades.
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Assim, a adopção da NCRF-ESNL obrigou a Fundação do Gil a adaptar as Desmonstrações Financeiras apresentadas e
aprovadas em 2011 que estavam de acordo com o referencial contabilístico das NCRF.
Os efeitos da conversão das demonstrações financeiras preparadas de acordo com o SNC para as demonstrações
financeiras reexpressas, em conformidade com o SNC-ESNL, detalham-se da seguinte forma:

31-12-2011
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

SNC

Reclassificação

8 180,72
253 722,38

SNC-ESNL
8 180,72

581 736,24

835 458,62

(343,20)

(343,20)

Fornecimentos e serviços externos

(494 491,56)

(494 491,56)

Gastos com o pessoal

(556 299,68)

(556 299,68)

28,20

28,20

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

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

618 697,20

(581 736,24)

36 960,96

(1 743,32)

(1 743,32)

(172 249,26)

(172 249,26)

(74 325,45)

(74 325,45)

(246 574,71)

(246 574,71)

910,62

910,62

(425,52)

(425,52)

(246 089,61)

(246 089,61)

Imparidade de investimentos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do periodo
Resultado liquido do periodo

(246 089,61)

(246 089,61)
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31-12-2011
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SNC

Reclassificação

SNC-ESNL

Fluxos de caixa das actividades operacionais:
Recebimentos de Clientes

19 469,05

641 885,27

661 354,32

Pagamentos a Fornecedores

(383 764,81)

(383 764,81)

Pagamentos ao Pessoal

(522 740,44)

(522 740,44)

		Caixa gerada pelas operações
Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional
		Fluxos de caixa das actividades operacionais [1]

(887 036,20)

641 885,27

641 885,27

(641 885,27)

(245 150,93)

-

(245 150,93)

(245 150,93)

Fluxos de caixa das actividades de investimento:
Pagamentos respeitantes a:
		

Activos fixos tangíveis

Sub Total

(954,10)
(954,10)

(954,10)
-

(954,10)

Recebimentos provenientes de:
		

Juros e rendimentos similares

Sub Total
		Fluxos de caixa das actividades de investimento [2]

910,62

910,62

910,62

-

910,62

(43,48)

-

(43,48)

11,22

-

11,22

11,22

-

11,22

(380,28)

-

(380,28)

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

Financiamentos obtidos

Sub Total
Pagamentos respeitantes a:
		

Juros e gastos similares

(380,28)

-

(380,28)

		Fluxos de caixa das actividades de financiamento [3]

(369,06)

-

(369,06)

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

(245 563,47)

-

-

-

509 996,08

-

509 996,08

264 432,61

-

264 432,61

Sub Total

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

(245 563,47)  
-

Sempre que o SNC-ESNL não responda a aspectos particulares de transacções ou situações específicas, serão aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as NCRF e Normas interpretativas (NI), as Normas Internacionais de
Contabilidade, adoptadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
19 de Julho; e as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS),
emitidas pelo IASB, e respectivas interpretações (SIC e IFRIC).
Assim, as Demonstrações Financeiras são apresentadas em euros, por esta ser a moeda principal das operações da
entidade.
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC-ESNL requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar pela Fundação do
Gil, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do
período de reporte.
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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-ESNL.

2.3 Comparabilidade das demonstrações financeiras
Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras são comparáveis com os do exercício anterior,
excepto no que diz respeito ao reconhecimento das doações relativas aos bens pertencentes ao Ativos Fixos Tangível, onde se registou uma alteração do critério aplicado.

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-ESNL 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.
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.
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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- ESNL, e os custos de aquisição
para ativos obtidos após essa data.
O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os
encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na sua condição de utilização.
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.

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 regista o valor de 1.473,78 €, relativo a inventários concedidos à consignação.
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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.
Relativamente ao rédito nas prestações de serviço, a Fundação apenas reconhece o rédito quando os serviços estão
totalmente executados.
Neste sentido, à data de 31 de Dezembro de 2012, as prestações de serviços prestados pela Fundação do Gil totalmente executados, correspondiam ao valor total das prestações de serviço reconhecidas nas contas e facturadas.
As restantes receitas e despesas são registadas de acordo com o pressuposto do acréscimo pelo que são reconhecidas à medida que são geradas independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou “Outras contas a pagar ou a receber”.

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.
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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.

3.8. Subsídios e outros apoios
Os subsídios são reconhecidos apenas quando existir segurança de que a entidade cumprirá as condições inerentes à
sua atribuição designadamente o cumprimento das condições a eles associados, e que os subsídios serão recebidos.
Os subsídios ao investimento recebidos com o objectivo de compensar a entidade por investimentos efectuados em
activos fixos tangíveis ou intangíveis são incluídos na rubrica Subsídios ao Investimento, em Fundos Patrimoniais, e
imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balancear como os gastos
relacionados com as depreciações e amortizações durante a vida útil estimada do respectivo activo subsidiado.
Os subsídios relacionados com rendimentos, com o objetivo de assegurar uma rentabilidade minima ou compensar
deficits de exploração do exercício, devem ser reconhecidos como rendimentos desse exercício. No entanto se o
subsídio se destina a compensar deficits futuros, então deverá ser diferido o seu reconhecimento como rédito para
o respectivo exercício.

3.9. Imposto sobre o rendimento
A Fundação beneficia de isenção prevista no nº 2 do artigo 10º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas). Esta isenção foi reconhecida em 17 de Novembro de 2005, com aplicação retrospetiva a 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.

3.10. 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
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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).

3.11. Benefícios dos empregados
Os benefícios dos empregados são:
•

de curto prazo – salários, ordenados e contribuições para a segurança social, licença por doença paga e benefícios
não monetários, tais como cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados;

•

e benefícios de cessação de emprego.

Os benefícios de curto prazo são reconhecidos, geralmente, de forma linear. Reconhecendo como passivo a quantia
não descontada, mas que se espera vir a ser paga. Ou como um activo a quantia que exceda a quantia não descontada
dos benefícios.
Os benefícios de cessação de emprego devem ser reconhecidos como gasto no momento em que ocorrem, dado não
proporcionar a entidade futuros contributos para o desenvolvimento das actividades presentes ou futuras.

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

3.13. Especialização dos exercícios
As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo qual estas são
reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre as receitas e despesas geradas e os correspondentes montantes faturados são registados nas rubricas
de diferimentos.
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4. Fluxos de caixa
A caixa e seus equivalentes inclui 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:

Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Outros instrumentos financeiros

2012

2011

2 311,75

3 236,83

236 600,91

253 988,75

7 455,24

7 207,03

246 367,90

264 432,61

Os outros instrumentos financeiros, são compostos por unidades de participação. Estas unidades estão registadas
pelo seu justo valor, o qual é obtido a partir de um 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 2012 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face às
consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2011.

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

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

2 123,25

-

Vendas mercadorias para a entidade Oceanário de Lisboa, S.A.

1 290,00

1 290,00

3 413,25

1 290,00

824,10

824,10

824,10

824,10

Operações Passivas:
Prestações de Serviços da entidade PARQUE EXPO, 98, S.A.
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6.1 Remuneração dos colaboradores chave da gestão
FiscaL Único
A Fundação do Gil pagou até 31 de Dezembro de 2012, o montante de € 3.542 mais IVA à taxa legal em vigor, à J.
Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC, Lda, pelos serviços de Certificação Legal de Contas, valor este inferior ao
registado no ano anterior, € 4.000.

Conselho de Administração
Remunerações
Remunerações
Encargos com Remunerações
Seguros de acidente de trabalho e doenças profissionais
Outros

2012

2011

49 821,94

49 674,48

9 849,59

9 783,31

369,56

228,20

1 701,06

1 783,57

61 742,15

61 469,56

7. Ativos intangíveis
Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2011 e 2012, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos
ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:
									2012
Programas
Computador

Propriedade
Industrial

Total

6 517,20

2 052,88

8 570,08

Aquisições

-

-

-

Alienações

-

-

-

Saldo Final

6 517,20

2 052,88

8 570,08

Saldo inicial

5 495,80

-

5 495,80

Amortizações do exercício

1 021,40

-

1 021,40

Saldo final

6 517,20

-

6 517,20

-

2 052,88

2 052,88

Ativo Bruto
Saldo inicial

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade

Ativos líquidos
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									2011
Programas
Computador

Propriedade
Industrial

Total

6 517,20

2 052,88

8 570,08

Aquisições

-

-

-

Alienações

-

-

-

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

1 021,10

2 052,88

3 074,28

Ativo Bruto
Saldo inicial

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade
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8. Ativos fixos tangíveis
Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2011 e 2012, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos
ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

2012
Equipamentos
Básico

Equipamentos
de Transporte

Equipamentos
Administrativo

Outros AFT

AFT em curso

1 318 555,80

155 053,56

102 044,90

20 516,37

33 468,66

-

1 629 639,29

Aquisições

-

-

5 000,00

-

-

-

5 000,00

Transferências e Abates

-

-

-

-

-

-

-

1 318 555,80

155 053,56

107 044,90

20 516,37

33 468,66

-

1 634 639,29

237 834,41

107 208,46

58 550,11

18 496,27

27 680,43

-

449 769,68

43 907,91

18 134,24

16 423,05

715,23

1 430,25

-

80 610,68

281 742,32

125 342,70

74 973,16

19 211,50

29 110,68

-

530 380,36

1 036 813,48

29 710,86

32 071,74

1 304,87

4 357,98

-

1 104 258,93

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

Regularizações

-

-

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

Total

Ativos
Saldo inicial

Saldo Final

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

2011
Edifícios

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 2012 e 2011, os inventários tinham a seguinte composição:
31-12-2012
M.Prima, Subs.

Mercadorias

Total

Consumo

Inventários iniciais
Compras

3 312,70

-

3 312,70

-204,46

-

-204,46

Inventários finais

1 473,78

-

1 473,78

CMVMC

1 634,46

-

1 634,46

Regularizações

31-12-2011
M.Prima, Subs.

Mercadorias
Inventários iniciais

Total

Consumo

-

-

-

343,20

-

343,20

Regularizações

-

-

-

Inventários finais

-

-

-

343,20

-

343,20

Compras

CMVMC

10. Rédito
Nas prestações de serviços a entidade apenas reconhece o rédito quando os serviços estão totalmente executados.
Neste sentido, à data de 31 de Dezembro de 2012, os serviços prestados pela Fundação do Gil e totalmente executados, correspondiam ao valor total das prestações de serviço reconhecidas e facturadas.
No que diz respeito ao reconhecimento do rédito na venda de bens, estes são reconhecidos nas contas da Fundação
do Gil quando os riscos e vantagens inerentes ao bem são transmitidos ao cliente, fundamentalmente.
Assim, em 31 de Dezembro de 2012 tinha sido reconhecido o valor de € 16.087,03, a titulo de prestações de serviços
e o valor de € 18.871,90, relativo a venda de bens, conforme quadro seguinte:
Vendas e Prestações de Serviços

2012

2011

Vendas de Mercadorias

18 871,90

8 180,72

Prestações de Serviços

16 087,03

-

Total Vendas

34 958,93

8 180,72
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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

2012

2011

920,33

910,62

920,33

910,62

1 671,00

32 520,33

1 671,00

32 520,33

564 159,27

581 736,24

Total Donativos (3)

564 159,27

581 736,24

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

566 750,60

615 167,19

Total Juros (1)

Royalties
Total Royalties (2)

Donativos

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.
No presente exercício, optou-se por alterar a política contabilística do tratamento das doações recebidas de bens
pertencentes ao activo fixo tangível, incluídas na rubrica Doações, em Fundos Patrimoniais.
Assim, ao contrário do registado nos exercícios anteriores, as doações passam a ser reconhecidas em resultados
durante a vida útil estimada do respectivo activo doado por dedução ao valor das respectivas depreciações e amortizações.
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.
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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.
31-12-2012
Montante

Subsídios

Total

recebido

Atribuido pela Segurança Social

253 524,99

Atribuido pelo IEFP

253 524,99

2 424,85

2 424,85

255 949,84

255 949,84

31-12-2011
Subsídios
Atribuido pela Segurança Social
Atribuido pelo IEFP

Montante

Total

recebido
251 478,21

251 478,21

2 244,17

2 244,17

253 722,38

253 722,38

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 2011 e 2012 são detalhadas conforme se segue:
Ativos Financeiros
Clientes

31-12-2012

31-12-2011

32 371,00

44 516,76

Outras contas a receber

272 360,77

265 121,05

Caixa e depósitos bancários

246 367,90

264 432,61

551 099,67

574 070,42

Passivos Financeiros
Fornecedores
Estado e Outros Entes públicos
Financiamentos Obtidos
Outras contas a pagar de terceiros

31-12-2012

31-12-2011

111 477,08

86 924,15

19 928,44

24 844,08

-

11,22

88 694,44

75 706,55

220 099,96

187 486,00
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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 €
248,21 comparativamente ao ano anterior em que registou um ganho de € 28,20.
A rubrica de outras contas a receber diz respeito essencialmente aos valores relativos a donativos contratualizados,
mas que à data de relato ainda se encontravam pendentes de cobrança – € 245.815,17, bem como os valores a receber ao protocolo estabelecido com a Fundação EDP, através da Bolsa de Valores Sociais – € 24.960,00.
Na rubrica de outras contas a pagar estão incluídos essencialmente valores relativos a remunerações a liquidar ao
pessoal – € 62.549,61, que embora só venham a ser processados no ano seguinte, são gastos do ano de relato de
acordo com o pressuposto da especialização dos exercícios. Estão ainda contemplados nesta rubrica alguns gastos
relativos ao exercício de 2012, cuja facturação apenas ocorrerá em 2012 – € 24.482,88 e despesas a reembolsar aos
funcionários no valor de € 1.601,95.
De seguida apresentamos o detalhe da rubrica de clientes, em função da sua antiguidade:

Antiguidade de Saldos - CLIENTES
2012
Quantia Bruta
Não vencido

Imparidade Acumulada

Quantia escriturada liquida

10 814,00

-

10 814,00

90,00

-

90,00

-

-

-

21 467,00

-

21 467,00

32 371,00

-

32 371,00

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

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

Antiguidade de Saldos - FORNECEDORES
2012
Quantia Bruta
Não vencido

Imparidade Acumulada

Quantia escriturada liquida

41 785,15

-

41 785,15

9 922,26

-

9 922,26

30-90 dias

40 070,26

-

40 070,26

> 90 dias

19 699,41

-

19 699,41

111 477,08

-

111 477,08

Vencido:
0-30 dias

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

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

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 doações 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 2011 e 2012, as rubricas de Estado e Outros Entes Públicos, apresentavam a seguinte composição:

2012
Ativo

2011
Passivo

Ativo

Passivo

Imposto sobre o rendimento

-

-

-

-

Retenção de impostos sobre rendimentos

-

4 402,83

-

6 257,67

Imposto sobre o valor acrescentado

-

7 785,47

-

8 379,30

Contribuições para a segurança social

-

7 740,14

-

10 207,11

-

19 928,44

-

24 844,08

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

2012
Ativo
Seguros

2011
Passivo

Ativo

Passivo

14 115,17

-

21 793,03

-

14 115,17

-

21 793,03

-
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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

2012

2011

235 430,39

235 824,19

185 988,73

185 964,00

Serviços de refeitório

32 116,03

31 310,89

Outros

17 325,63

18 549,30

Serviços de enfermagem

Serviços especializados

91 093,31

122 756,68

Trabalhos especializados

15 310,70

15 850,74

Publicidade e propaganda

17 811,03

9 558,21

Vigilância e segurança

18 941,47

17 202,81

Honorários

23 638,84

57 472,63

Comissões

3 449,78

2 133,45

Conservação e reparação

8 325,22

14 223,92

Outros

3 616,27

6 314,92

2 772,92

16 577,06

700,70

1 852,05

Materiais
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Livros e Documentação Técnica    

3,00

-

1 721,81

2 384,22

Artigos de oferta

203,92

200,00

Outros

143,49

12 140,79

25 499,07

23 983,74

Material de escritório

Energia e fluídos
Eletricidade

12 489,56

10 339,46

Combustíveis

9 137,08

9 885,86

Água

3 872,43

3 718,42

-

40,00

Outros

26 923,53

36 089,94

Deslocações e estadas

Deslocações, estadas e transportes

25 620,18

35 498,45

Transporte de pessoal

1 303,35

444,40

Transporte de mercadorias

-

13,98

Outros

-

133,11

56 281,30

59 259,95

Serviços diversos
Rendas e alugueres

3 559,50

2 808,00

22 053,64

18 877,40

5 727,09

3 854,87

244,23

615,26

Despesas de representação

5 211,55

13 047,52

Limpeza, higiene e conforto

19 100,60

16 709,85

Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado

Outros serviços

384,69

3 347,05

438 000,52

494 491,56

Importa fazer referência à redução de 11% nos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos, que passaram de um
total de € 494.492 em 2011 para € 438.001 em 2012, devido sobretudo à redução nos honorários relacionados com
o Dia do Gil.
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15.4 Gastos com o pessoal
Em 31 de Dezembro de 2011 e 2012 a rubricas de Gastos com o pessoal apresentava a seguinte composição:
Gastos com o pessoal
Remunerações dos órgãos sociais
Remunerações do pessoal

2012

49 674,48

310 106,01

395 704,08

-

6 944,00

71 348,26

86 888,47

3 071,60

2 579,51

14 241,88

14 509,14

448 589,69

556 299,68

Indeminizações
Encargos sobre remunerações
Seguros de acidente de trabalho e doenças profissionais
Outros

2011

49 821,94

Importa fazer referência à redução de 19% nos Gastos com Pessoal, que passaram de um total de € 556.300 em
2011 para um total de € 448.590 em 2012. Esta redução deve-se à cessação do contrato de trabalho da coordenadora de voluntários do Dia do Gil no final do ano de 2011 e pelo registo de baixas de parentalidade de vários colaboradores da Fundação do Gil no ano de 2012.
O número médio de empregados durante o ano de 2012 foi de 17 colaboradores, sendo que no ano transato era de
19 colaboradores.
Importa referir que a Fundação do Gil, concede a todos os colaboradores, o direito a um seguro de saúde.

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 2011 e 2012 é conforme se segue:
Outros rendimentos e ganhos

2012

Descontos de pronto pagamento
Royalties
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros
Outros

Outros gastos e perdas
Impostos e taxas
Correções relativas a periodos anteriores
Quotizações
Outros

2011
3,69

-

1 671,00

32 520,33

43 907,91

-

1 973,47

4 440,63

47 556,07

36 960,96

2012

2011

221,81

532,80

26 964,19

484,04

500,00

500,00

121,07

226,48

27 807,07

1 743,32

É de salientar o aumento registado na rubrica de outros rendimentos e ganhos, comparativamente ao ano anterior,
que se deve essencialmente, à alteração da política contabilística no reconhecimento das doações relacionadas com
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os bens constantes do Activo Fixo Tangível, que passaram a ser registadas em resultados durante a vida útil estimada do respectivo activo doado por dedução ao valor das respectivas depreciações e amortizações.
Por outro lado, na rubrica de outros gastos e perdas, a variação face ao ano transacto, está relacionada com o erro na
estimativa de um donativo que foi regularizado no presente exercício, no montante de 26.000 €.

15.6 Juros e gastos similares
Os gastos e perdas de financiamento, reconhecidas no decurso dos anos de 2011 e 2012, embora residuais, são
detalhadas conforme segue:

Juros e gastos similares suportados
Outros gastos de financiamento

2012

2011

641,79

425,52

641,79

425,52

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 2011 e 2012 é conforme se segue:

Depreciações e amortizações

Intangíveis
Ativos fixos tangíveis

O Técnico Oficial de Contas

2012

2011

1 021,40

1 021,10

80 610,68

73 304,35

81 632,08

74 325,45

O Conselho de Administração
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EXERCÍCIO DE 2012

Relatório e Certificação
Legal de Contas
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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

