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Porque o lugar
de uma criança
não é no hospital,
a Fundação do
Gil promove a
reintegração
familiar de crianças
e jovens que
se encontram
hospitalizados por
razões sociais,
assegurando o
seu bem-estar e
melhorando a sua
qualidade de vida.
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A Fundação do Gil continua a seguir um caminho de transparência no que respeita à
comunicação dos resultados sociais alcançados anualmente, e dos recursos humanos,
técnicos e financeiros que foram afetos à concretização dos mesmos.
O presente Relatório de Gestão e Contas, relativo ao exercício de 2013, serve assim o
propósito de apresentar de forma detalhada o registo dos principais indicadores sociais,
os resultados da execução financeira e os principais momentos que se evidenciaram na
atividade da instituição durante o ano que passou.
A atividade clínica e social da Fundação do Gil manteve-se estável e com níveis de
desempenho altos, comparáveis aos registados em anos anteriores. Através dos seus
projetos chave – Dia do Gil, Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio (UMAD) e Casa
do Gil – a instituição chegou a mais de 7.000 crianças, e suas famílias, em 2013.
Pela primeira vez na sua história, a Fundação do Gil procedeu à análise do impacto
social de um dos seus projectos - a UMAD - o que veio reforçar a sua posição
enquanto agente incontornável na prevenção e melhoria da saúde pediátrica em
Portugal. O estudo, que teve por base a utilização da metodologia SROI – Social Return
on Investment – demonstrou não só a eficácia da visita domiciliária no tratamento e
monitorização da doença crónica, como os benefícios que este tipo de projeto pode
trazer para os hospitais, nomeadamente no que concerne à poupança com custos de
internamentos desnecessários.
Com um SROI de 1:32, o rácio significa que por cada € investido no projeto, o
retorno para a sociedade é de 32 €.
O ano de 2013 foi também assinalado pela saída de Margarida Pinto Correia, após 9
anos como Administradora Executiva da Fundação do Gil. Para trás fica quase uma
década na liderança dos projetos sociais que fez crescer e das inúmeras iniciativas que
ajudou a concretizar. Em sua substituição entra Patrícia Boura, Diretora Financeira da
Fundação do Gil entre 2006 e 2010, que havia saído para dirigir a organização reguladora
do Terceiro Sector – CASES – e que assume, em 2014 a gestão da Fundação. Ainda
em 2014, o Conselho de Administração passou a contar com mais um membro na sua
composição, após a nomeação de Sílvia Ventura como Administradora.

Sumário
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A Fundação do Gil cumpriu em 2013 dois importantes eixos estratégicos: a redução de
custos e a angariação de novos mecenas. Do lado dos custos procedeu à renegociação
dos serviços de enfermagem da Casa do Gil. Do lado da receita, conta agora com o
apoio plurianual da Fundação EDP para a UMAD e para o Dia do Gil.
No que respeita à execução financeira, e apesar de todos os esforços, o resultado
líquido da instituição foi negativo de 243.036 €, como consequência do decréscimo de
rendimentos que se fixaram nos 739.395 € - menos 18% face a 2012. Importa ainda
referir que no final do exercício a posição de tesouraria da Fundação do Gil se fixou
nos 199.435 €. Para o primeiro trimestre de 2014 a instituição prevê um crescimento
médio de tesouraria de 25%.
Não obstante os desafios impostos pelo novo ciclo que agora começa, acreditamos
conseguir levar a bom porto a missão clínica e social da Fundação do Gil assegurando
elevados níveis de qualidade na prestação de cuidados e implementando as mudanças
estruturais necessárias para financiar um projeto que em 2014 completa 15 anos de
existência.

Fundação
do Gil
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Fundação
do Gil
Missão,
visão e
valores
MISSÃO
A Fundação do Gil promove a reintegração de crianças e jovens que se mantêm
hospitalizados por razões sociais, através de um conjunto de ações clínicas, sociais e
emocionais que aceleram o seu regresso à família e melhoram o seu bem-estar e
qualidade de vida.

VISÃO
Consciente da responsabilidade que assume como agente de mudança na vida de
muitas crianças e famílias portuguesas, a Fundação do Gil pretende:
| Consolidar o seu papel de instituição de referência na prevenção e melhoria
da saúde pediátrica em Portugal;
| Colaborar com o Estado no desenvolvimento de novos modelos de resposta
a necessidades clínicas e sociais concretas quer para a criança, quer para a sua
família;
| Fomentar a mobilização da sociedade civil e do tecido empresarial 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:

FUNDAÇÃO DO GIL RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘13

10

|

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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No modelo de governação da Fundação do Gil os órgãos sociais são constituídos por
um Conselho de Curadores, um Conselho de Administração, uma Comissão Executiva
e um Conselho Fiscal.
Nos termos dos Estatutos da Fundação, o Conselho de Curadores é constituído por
um número ímpar de membros, com um máximo de quinze e é composto:
| Pelos fundadores: a Parque Expo 98, S. A. e o Instituto para o Desenvolvimento
Social (atual Instituto da Segurança Social) e;
| Pelas pessoas, singulares ou coletivas, nacionais ou estrangeiras, a quem os
fundadores atribuam a qualidade de membro do Conselho de Curadores,
em função do seu reconhecido mérito ou pelo seu relevante contributo para
os fins da Fundação.
Os membros do Conselho de Curadores são designados pelos fundadores, que
fixarão igualmente o seu número, cabendo à Parque Expo 98, S.A. designar dois terços
dos membros e ao Instituto para o Desenvolvimento Social os restantes. O Conselho
de Curadores elege, de entre os membros que o compõem, um presidente e um vicepresidente, sendo o mandato dos membros do Conselho de Curadores de quatro
anos, podendo ser renovável.
Nos termos dos Estatutos da Fundação, o Conselho de Administração é composto
por um número ímpar de membros, com um mínimo de três e um máximo de sete,
conforme for deliberado pelo Conselho de Curadores, a quem compete praticar todos
os atos necessários à prossecução dos fins da Fundação e a gestão do seu património.
A Comissão Executiva é composta por 1 presidente e 2 vogais, todos membros do
Conselho de Administração e por este designados. O cargo de presidente da Comissão
Executiva é exercido pelo representante da Parque Expo 98, SA no Conselho de
Administração.
O Conselho Fiscal, cujo mandato tem a duração de três anos, é composto por

Fundação
do Gil
Modelo de
governação
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três membros, designados pelo Conselho de Curadores, que entre si elegerão um
presidente, sendo que um dos membros do Conselho Fiscal será obrigatoriamente
uma sociedade de revisores oficiais de contas.
O exercício de funções pelos membros dos órgãos sociais da Fundação não são
remunerados, à exceção da sociedade de revisores oficiais de contas e das funções
de membro da Comissão Executiva ou de administrador delegado, que poderão ser
remuneradas, consoante a deliberação que vier a ser tomada pela Comissão de
Fixação de Remunerações, órgão constituído por três membros do Conselho de
Curadores, eleita de três em três anos.
Em 2013, os órgãos sociais tiveram a seguinte composição:
CONSELHO DE CURADORES
Senhora D. Maria José Ritta (Presidente)1
Dra. Maria Leonor Beleza (Vice-presidente)
Dr. António Mega Ferreira
Prof. Doutor Álvaro Laborinho Lúcio
Dra. Ana Sousa Dias
Prof. Doutor Guilherme Falcão de Oliveira2
Dra. Maria de Belém Roseira
Comendador Manuel Rui Nabeiro
Dra. Nicole Azevedo3
Dr. Rui Marques
Dra. Vera Pires Coelho
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Dr. Rolando Borges Martins (Presidente)
Eng. Guilherme de Magalhães (Vice-presidente)
Dr. João Falcato (Vogal)
Dra. Margarida Pinto Correia (Vogal)4

Cessou funções a 2 de dezembro de 2013
Cessou funções a 15 de abril de 2013
3
Cessou funções a 31 de dezembro de 2013
4
Cessou funções como Administradora Executiva a 30 de junho de 2013
1
2
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COMISSÃO EXECUTIVA
Dr. João Falcato (Presidente)
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

CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA
Aprovado em 15 de abril de 2013 pelo Conselho de Curadores, o Código de Ética
e de Conduta da Fundação do Gil integra um conjunto de princípios de natureza
ética que regem a sua atividade, e de regras de conduta profissional a observar por
todos os colaboradores da instituição.
Procurando-se consolidar a posição da Fundação em termos de excelência,
responsabilidade e rigor, pretende o Código de Ética e de Conduta constituir
uma referência, formal e institucional, na resposta aos requisitos de transparência,
responsabilidade, credibilidade e confiança assumidos pela Fundação do Gil
enquanto instituição de utilidade pública.
Procurando-se consolidar a posição da Fundação em termos de excelência,
responsabilidade e rigor, pretende o Código de Ética e de Conduta constituir
uma referência, formal e institucional, na resposta aos requisitos de transparência,
responsabilidade, credibilidade e confiança assumidos pela Fundação do Gil
enquanto instituição de utilidade pública.
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O ano de 2013 continuou a por à prova a resistência da sociedade civil, do tecido
empresarial e das instituições da Economia Social. O contexto socioeconómico
foi-se alterando ao longo da última década e por isso os desafios com que as
instituições se confrontam hoje em dia são cada vez mais exigentes. As dificuldades
económicas e sociais colocam inúmeros entraves à manutenção da qualidade de
vida de muitas famílias portuguesas que vêem a sua condição ainda mais fragilizada
quando confrontadas com situações clínicas complexas. É com base nesta
constatação que o trabalho clínico e social desenvolvido pela Fundação do Gil não
pode abrandar. Por isso mesmo em 2013 chegámos a quase 7.000 crianças através
do Dia do Gil, das Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio e da Casa do Gil.

6.819
crianças
abrangidas em 2013
Em parceria com os hospitais portugueses, e com o inestimável apoio de várias
empresas e particulares, levámos estímulos emocionais a 20 núcleos pediátricos
de todo o país, realizámos mais de 2.000 visitas a casa de crianças portadoras de
doença crónica, acolhemos quase três dezenas de crianças e reintegrámos com
sucesso quinze, apoiámos centenas de famílias portuguesas com alimentação e
equipamentos, promovendo através de redes de apoio local a sua estabilização
emocional e reintegração social.
O caminho não tem sido fácil mas é com orgulho que em mais um ano de
existência a Fundação do Gil continua a realizar um trabalho pioneiro e de
excelência, apresentando indicadores sociais elevados - corroborados não apenas
pelos hospitais nos diversos relatórios que emitem, mas por todos os que são
abrangidos pelos projetos que a instituição desenvolve no terreno.

Estudo de impacto social da UMAD SROI
Hospital to Home Care: Next Steps in Pediatric Care
Hospital pediátrico integrado - Centro hospitalar São João
Cuidados paliatvos pediátricos – Que futuro para Portugal
Relatorio reuniao CP pediatricos
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Em 2013 continuámos a manter elevados níveis de qualidade na prestação de cuidados
clínicos e de apoio social. Um desempenho que contribuiu para que os indicadores
sociais registados fossem também eles elevados.
| A Casa do Gil acolheu um total de 29 crianças, 14 transitaram de 2012 e 15
novas que entraram em 2013. Devido à crescente complexidade dos casos
geridos na Casa do Gil a média de acolhimento em 2013 foi de 10 meses. Em
contrapartida todas as crianças reintegradas regressaram ao seu meio natural
de vida, isto é à família, sem necessidade de reencaminhamento para outras
instituições.

29
crianças
acolhidas na Casa do Gil
15 crianças
integradas com sucesso na família

| As Unidade Móveis e Apoio ao Domicílio (UMAD) que abrangem 11 distritos
pertencentes à área da Grande Lisboa e do Grande Porto contabilizaram
2.005 visitas domiciliárias a crianças portadoras de doença crónica. O projeto
registou ainda 357 novos casos para um total de 1.473 crianças sinalizadas.
As UMAD continuam a funcionar em parceria com quatro hospitais públicos
– Santa Maria, Dona Estefânia, Fernando da Fonseca e São João no Porto –
contribuindo desta forma para a prevenção de internamentos prolongados e
para a melhoria da qualidade de vida da criança em sua casa.

Relatório
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11 distritos
2.005 visitas
domiciliárias realizadas pelas UMAD

357 novos casos
para um total de 1.473 crianças sinalizadas

| O Dia do Gil manteve a sua presença em 20 núcleos pediátricos nacionais,
através da Hora do Conto, da Música e da Descoberta num total de 990
acções realizadas. O projeto abrangeu 5.317 crianças e 5.014 adultos. Com
uma equipa de cerca de 170 colaboradores voluntários monitorizados por 8
coordenadores regionais, o Dia do Gil tem contribuído para aliviar a tensão
vivida durante um internamento, e propiciar que se mantenham os laços com
a vida do exterior, abruptamente interrompida por tempo indeterminado.

5.317 crianças
abrangidas pelo Dia do Gil

990
ações
realizadas em 2013

O desempenho financeiro da Fundação do Gil em 2013 traduz-se nos seguintes
indicadores mais relevantes:
| O total de rendimentos foi de 739.395 €, menos 18% do que o registado em
2012, cujo montante global ascendeu a 902.872 €;
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| Os rendimentos anuais da Fundação tiveram a seguinte proporção: 62% de
donativos e outras contribuições, 35% de comparticipação do Instituto da
Segurança Social e restantes 3% em royalties de marca, vendas de produtos
do Gil e prestações de serviços;
RENDIMENTOS ANUAIS
62%

Donativos

35%

ISS

3%

Royalties

| Os gastos operacionais foram de 906.125 €, inferiores aos gastos incorridos
em 2012, fixados em 916.032 €. Esta ligeira contração global de 1% ficou a
essencialmente a dever-se a:
|| Redução de 3% nos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos,
que passaram de um total de 438.052 € em 2012 para um total de
426.707 € em 2013, devido sobretudo a reduções nos gastos com
combustíveis, telecomunicações, publicidade, honorários e contratos
de serviços diversos.
|| Esta redução em FSE compensou o acréscimo de 2% nos Gastos com
Pessoal (448.590 € em 2012 contra 460.822 € em 2013), justificada
maioritariamente pelo regresso ao ativo de colaboradores que se
encontravam em licença de maternidade atribuídas em 2012.
|

O EBITDA foi negativo em 166.773 €, contrastando significativamente com
os 13.159 € negativos registados em 2012. A queda justifica-se pelo forte
decréscimo de rendimentos em 2013.

O resultado líquido foi negativo em 243.036 €, muito superior aos 94.513 € negativos
registados em 2012, como consequência da já referida quebra nas receitas.
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CASA DO GIL
A Casa do Gil é um centro de acolhimento temporário que recebe crianças dos 0
aos 12 anos sinalizadas pelos Hospitais, Comissões de Proteção de Crianças e Jovens
e Tribunais de Família e Menores. Quando uma criança é acolhida na Casa do Gil é
delineado um projeto de vida - contemplando a dimensão social, clínica e educativa
com vista à sua reintegração plena na família e na sociedade. Para o efeito, são definidos
planos e procedimentos que envolvem o trabalho de toda a equipa - social, clínica e
educativa – com o objetivo de capacitar a família na aquisição das competências de
base necessárias para dar resposta às especificidades de cada caso, não descurando
nunca o apoio psicossocial e emocional que deverá ser dado às mesmas durante todo
o processo de reintegração.
Em 2013 a Casa do Gil acolheu um total de 29 crianças, 14 das quais tinham já dado
entrada em 2012. Do total de crianças acolhidas 15 foram reintegradas no seu meio
natural de vida, não se registando nenhum reencaminhamento para outras instituições.
A Casa do Gil recebeu em 2013 um total de 24 pedidos de acolhimento, tendo
aceitado 15 e indeferido 9 dos casos.
Os 15 novos casos que deram entrada na Casa do Gil apresentavam uma das seguintes
características clínicas e socias:
| Falta de condições habitacionais face à patologia da criança (1)
| Hospital distante face ao local de residência da criança (9)
| Situação sociofamiliar da criança deficitária (5)
Os motivos que levaram ao indeferimento dos restantes 9 pedidos para acolhimento
foram os seguintes:
| Alteração positiva face à situação de base inicial (1)

Relatório
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| Criança que não se encontrava hospitalizada (2)
| Falta de recursos técnicos para fazer face à situação clínica da criança (2)
| Pedido de acolhimento prolongado (4)
A média de permanência na Casa do Gil em 2013 foi de10 meses, superior à média de
6 meses registada no ano anterior. Na origem deste aumento estão situações clínicas
graves – várias intervenções cirúrgicas, tratamentos de reabilitação prolongados, entre
outros – ou condições sociais de base bastante fragilizadas que exigiram à equipa da
Casa mais tempo para restituir de forma eficaz essas crianças às suas famílias.
O centro tem também capacidade para receber familiares das crianças quando a sua
situação socioeconómica assim o exige, ou vêm de áreas geográficas mais distantes.
Cumprindo esta valência, a Casa do Gil recebeu 3 mães que puderam, assim, ficar
próximo dos seus filhos e adquirir novas competências para cuidar das mesmas
preparando-as desta forma para um regresso a casa.
Das 29 crianças acolhidas durante 2013, 59% vieram da Guiné Bissau, 27% de Portugal,
6,8% de São Tomé e Príncipe, 3% de Cabo Verde e os restantes 3% do Brasil. A maioria
das crianças recebidas tinha idades compreendidas entre os 0 e os 3, e pertenciam ao
género feminino.
29 CRIANÇAS ACOLHIDAS EM 2013
59%

Guiné Bissau

27%

Portugal

6,8% São Tomé e Príncipe
3%

Cabo Verde

3%

Brasil

A Casa do Gil diferencia-se dos restantes centros de acolhimento temporário em
Portugal pela sua equipa multidisciplinar que inclui um serviço de enfermagem
24h/24h durante os 7 dias da semana. Em 2013 a equipa assistiu à entrada de uma
nova educadora de infância que passou a assegurar a tempo inteiro o serviço educativo
da Casa do Gil, e de uma nova assistente social para preencher o lugar deixado vago
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pelo seu predecessor que tinha estado à frente deste departamento desde a abertura
do centro.
A par dos serviços clínicos permanentes que a Casa do Gil disponibiliza, existem um
conjunto de outros serviços indispensáveis ao funcionamento do centro e a todo o
processo de acompanhamento e reintegração da criança acolhida. Estas valências e
serviços auxiliares estão repartidos por 5 grande rúbricas de custo:
| Custos com pessoal: 150.807 €
| Custos com fornecedores e serviços:
||

Serviço de Enfermagem: 189.500 €

||

Serviços de Alimentação: 35.639 €

||

Serviços de Vigilância e Segurança: 18.965 €

||

Serviços de Higiene e Limpeza: 16.391 €

Os FSE e Outros Gastos Operacionais da Casa do Gil totalizam 300.016 €.
No final de 2013, a Fundação do Gil procedeu à renegociação dos serviços de
enfermagem da Casa. Espera-se que a poupança gerada possa ter já um impacto
positivo nos custos operacionais do projeto a partir de 2014.
O financiamento da Casa do Gil passa pela comparticipação anual dada pela Segurança
Social, que representou em 2013 o valor de 256.647 € e pelos donativos recebidos
por parte de empresas e donatários particulares, que em 2013 ascenderam a 14.844 €.
Para além das contribuições financeiras registadas durante o ano, a Casa do Gil conta
com a ajuda de diversas empresas que regularmente contribuem com a oferta de bens
e serviços:
|

Continente – abastecimento da despensa da Casa;

|

Edifer – manutenção da Casa na área da construção civil;
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|

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

|

Dalkia – manutenção de sistemas de ventilação e ar condicionado;

|

Restaurante Versalhes – fornecimento de refeições semanais;

|

BP – gasóleo;

|

ALM – consultas de oftalmologia;

|

Barão e Costa – tintas

|

Câmara Municipal de Lisboa – manutenção do jardim

|

Otis – manutenção elevadores

|

Fisioroma – serviços de fisioterapia

|

LMGE – gestão do edifício

|

Cleanstation – fornecimento de produtos de higiene

|

Aluga tudo – plataforma elevatória

|

OPH – manutenção de electrodomésticos

|

Serpla – Higiene e segurança no trabalho

|

Such – resíduos hospitalares

|

Tecnitel – manutenção de extintores

|

Rio Paiva Portugal – oferta de pneus

|

Vigilarme – manutenção de alarmes

|

Pretrab – plano de emergência anual

Em 2013 foi angariado um valor total de 300.364 €, dos quais 85% correspondem à
contribuição da Segurança Social. Os gastos operacionais totais fixaram-se em 450.823 €,
resultando num EBITDA negativo de 150.459 €.
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UMAD – UNIDADE MÓVEL DE APOIO AO DOMICILIO
O projeto UMAD – Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio - promove o regresso a
casa da criança doente crónica, ou com fragilidade clínica, que permanece hospitalizada
por não estarem reunidas as condições sociais necessárias à reintegração no seu meio
social natural. Com base nesta constatação a Fundação do Gil, em parceria com quatro
hospitais públicos – Santa Maria, Dona Estefânia, Fernando da Fonseca e São João no
Porto - reestrutura, através destas unidades de apoio, as condições de base para que a
criança receba alta clínica e possa assim regressar para junto da sua família – continuando
a beneficiar no domicílio do apoio clínico e social necessário à manutenção do seu bem
estar.
Trata-se de um projeto que já tem provas dadas em termos de eficácia clínica, que
tem permitido melhorar a qualidade de vida da criança doente crónica e as condições
sociais e emocionais das famílias, bem como evitar custos hospitalares desnecessários
através da prevenção de internamentos.
Para dar provas da eficácia do projeto e justificar o reconhecimento que o mesmo
tem tido junto dos seus parceiros hospitalares e beneficiários, a Fundação do Gil levou
a cabo no segundo trimestre de 2013 um estudo piloto sobre o impacto social que
o mesmo tem gerado na sociedade portuguesa. Com o apoio do banco Montepio
e da CASES, e tendo por base a metodologia SROI (Social Return on Investment) –
criada pela SROI Network – procedeu-se a uma comparação dos benefícios gerados
pela intervenção da UMAD e o investimento necessário. Tratou-se de um processo
complexo que contemplou várias etapas chave e que revelou um rácio de 1:32, isto
é, cada 1 € investido na UMAD traduz-se em 32 € de valor social gerado para a
sociedade.
IMPACTO SOCIAL (SROI) = 1:32

A metodologia SROI constitui uma ferramenta essencial para quantificar o impacto
que a UMAD tem na vida e na saúde de muitas crianças e na criação de valor efetivo
para a sociedade.
Nos 11 distritos que abrange, a UMAD cumpriu, em 2013, um total de 2.005 visitas
ao domicílio. O projeto registou 357 novos casos para um total de 1.473 crianças
sinalizadas.
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Em 2013 o projeto UMAD contou com o apoio financeiro da Fundação EDP no valor
de 50.000 €, da C&A no valor de 10.000 €, da ABBVIE no valor de 9.000 €, da empresa
Securitas no valor de 4.500 € e das receitas geradas por diversas iniciativas, das quais
destacamos a campanha do boneco Cri-Cri (Zippy) e das bonecas Corolle.
Para além das contribuições financeiras registadas durante o ano, a UMAD contou
ainda com o apoio em espécie de várias empresas e particulares entre as quais se
destacam a Nestlé, a Orivarzea, a Só Barroso, a Precision, a Bridgestone, Carglass, a
Bactéria e a BP.
Constituem as principais rubricas de custo das Unidades Móveis de Apoio ao Domícilio:
| Custos com pessoal : 80.856 €
| Custos com fornecedores e serviços:
|| Honorários de fisioterapia: 13.847 €
|| Deslocações e estadas: 6.067 €
Em 2013 foi angariado um volume total de receitas de 109.938 €. Os gastos
operacionais fixaram-se em 118.812 €, deixando uma margem operacional (EBITDA)
negativa de 8.874 €.
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DIA DO GIL
Nos últimos anos o tempo de internamento nos Hospitais Públicos tem vindo a
diminuir na mesma proporção em que aumentam as altas precoces, por questões
económicas, sociais ou outras. Por isso, são cada vez menos as crianças que chegam
à sala de atividades, a partir da qual o Dia do Gil foi estruturado e onde, em regra, se
desenrola. O projeto tem vindo, assim, a adaptar-se aos novos tempos, começando,
pouco a pouco, a atuar nos quartos e enfermarias, indo ao encontro das crianças - o
que implica um voluntariado cada vez mais motivado e “especializado” na sua missão.
O Dia do Gil tem permitido aliviar, ao longo de quase uma década, a tensão vivida
durante um internamento, e propiciar que se mantenham os laços com a vida do
exterior, abruptamente interrompida por tempo indeterminado. Porque uma criança
doente não deixa de ser criança, o Dia do Gil aproxima-se dela tentando transformar
momentos geralmente traumatizantes, em reações positivas construídas com a sua
linguagem. É através da Hora do Conto, da Hora da Música e da Hora da Descoberta
que se estimula a criatividade, se abrem novas emoções e o contato com novas
realidades exteriores que contribuem para reforçar a confiança da criança hospitalizada
permitindo-lhe recuperar grande parte das suas aptidões naturais.
Em 2013 o Dia do Gil marcou presença em 20 núcleos pediátricos por todo o país:
|

Casa da Criança (Tires)

|

Centro de Medicina e de Reabilitação de Alcoitão (Sintra)

|

Estabelecimento Prisional de Tires (Casa das Mães)

|

Hospital Doutor Manuel Constâncio (Abrantes)

|

Hospital de Nossa Senhora do Rosário (Barreiro)

|

Hospital de São Bernardo (Setúbal)

|

Hospital de São Francisco Xavier (Lisboa)
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|

Hospital de São 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 (Lisboa)

|

Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil (Porto)

Foram 990 as ações realizadas em 2013 que permitiram chegar a 5.317 crianças e
5.014 adultos.
O Dia do Gil conta com o apoio de cerca de 170 voluntários, monitorizados por 8
coordenadores regionais. Para assegurar anualmente os voluntários necessários e a
qualidade das ações que decorrem contexto pediátrico, o Dia do Gil organiza várias
sessões de formação em todo o território nacional. Em 2013 foram realizadas 7 ações
de formação.
Num caminho iniciado no ano anterior, em 2013 investiu-se de forma mais estruturada
na sustentabilidade de um projeto que conheceu, pelo segundo ano, as fragilidades e as
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virtudes de ser garantido em exclusivo por voluntários, em qualquer dos seis núcleos
regionais – no continente ou nos arquipélagos.
O Dia do Gil tem um custo médio anual por núcleo de quase 2.000 €, o que se
traduziu no ano 2013 em gastos operacionais totais de 38.873 €, integralmente
suportados pelo donativo de 50.000 € atribuído pela Fundação EDP.
Para além desta contribuição, o projeto angariou ainda 5.000 €, através do donativo
da Fondation BEL.
Em acréscimo aos donativos em numerário recebidos, o projeto conta com o precioso
apoio em espécie por parte da BP, Sata, 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 (EBITDA) do projeto foi positiva em 20.120 €, graças a um
volume total de receitas de 58.994 €.
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A Fundação do Gil conta com um grupo de profissionais habilitados e especializados que
asseguram diariamente, e de forma eficaz todos os projetos promovidos pela instituição.
A equipa é composta por 17 colaboradores permanentes, distribuídos pelas seguintes
área de trabalho:
Administradora executiva (1)
Diretor administrativo e financeiro (1)
Diretora de marketing e angariação de fundos (1)
Gestora de comunicação institucional (1)
Diretora técnica da Casa do Gil (1)
Assistente social (1)
Educadora social (1)
Auxiliar de educação (1)
Coordenadora nacional projeto UMAD (1)
Coordenadora nacional projeto Dia do Gil (1)
Técnica superior serviço social (2)
Administrativos (2)
Motoristas (3)
A Fundação do Gil tem 11 colaboradores do género feminino e 6 do género masculino,
dos quais 12% realizaram mestrado, 53% são licenciados e 35% têm escolaridade igual
ou inferior ao 12º ano.
COLABORADORES
12,5%
50%
37,5%

Mestrado
Licenciatura
Escolaridade igual ou inferior ao 12ºano

Em 2013 a equipa assistiu à entrada de uma nova educadora de infância que passou a
assegurar a tempo inteiro o serviço educativo da Casa do Gil, e de uma nova assistente
social para preencher o lugar deixado vago pelo seu predecessor que tinha estado à
frente deste departamento desde a abertura do centro.
É esta equipa que todos os dias contribui de forma empenhada e inequívoca para o
trabalho de excelência que a Fundação do Gil desenvolve há 14 anos.

Relatório
de gestão
Recursos
humanos
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O ano de 2013 na Fundação do Gil caracterizou-se por uma forte quebra nas receitas
face ao ano anterior. Dos 381.863 € gerados por via de donativos em numerário,
destacamos com relevância o novo protocolo celebrado com a Fundação EDP, do
qual resultou uma receita de 100.000 € para apoiar os projetos UMAD e Dia do Gil.
Adicionalmente, no âmbito do Protocolo de “Padrinho” da UMAD assinado em 2012
para um período de 3 anos, a Fundação recebeu um outro contributo da Fundação
EDP de 25.000 € para aquele projeto. Salientamos ainda na vertente de donativos
em numerário, a atribuição de 50.000 € à Fundação por parte da Johnson & Johnson
no âmbito de uma candidatura internacional feita em 2012. Com valores também
relevantes e igualmente decisivos, destacamos donativos de entidades como Abbvie,
Academia do Bacalhau, Nortravel, Sojormedia Capital, Securitas, Fondation BEL, Sarah
Trading e MSFT, entre muitos outros que manifestamente ajudam a sustentar todos os
projetos da Fundação bem como a sua missão social global.
Em conjunto com a contribuição direta à exploração da Casa do Gil por parte do
Instituto da Segurança Social no valor de 256.647 €, as duas fontes de receita garantiram
cerca de 72% dos custos totais da Fundação.
Na vertente de donativos em espécie, regista-se uma receita total de 37.059 €, da
qual destacamos o contributo da Companhia de Seguros Tranquilidade com o apoio
de todos os seguros inerentes à atividade da Fundação, contabilizados em 23.092 €.
Importa referir ainda o apoio obtido na manutenção de equipamentos (carros, Casa
do Gil) através de entidades como a Otis, Dalkia ou a Cleanstation, assim como a
contribuição da Espazo Plus para armazenamento de material, sem esquecer o especial
contributo da Optimus (atualmente Zon Optimus) através da cedência de dispositivos
de internet móvel a inúmeras crianças apoiadas pela Fundação.
As Vendas de merchandising totalizaram 3.702 €, maioritariamente através da parceria
com a loja Gilices. Decorrente do evento “Parada das Mascotes”, foram arrecadados
14.819 € em facturação sobre a inscrição das marcas/empresas participantes.
O quadro abaixo apresenta a listagem das principais instituições que em 2013
contribuíram para a Fundação do Gil:

Relatório
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DONATÁRIO
Fundação EDP

Donativo
em numerário

Donativo
em espécie

TOTAL

125.000,00		

125.000,00

Donatários diversos (particulares e empresas)

73.450,70

3.759,38

77.210,08

Johnson & Johnson

50.000,00		

50.000,00

QSPA-Sociedade Vitícola Unip. Lda (POKER SOLIDÁRIO)

24.116,00		

24.116,00

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

16.000,00		

16.000,00

Tigran Kalberer

10.000,00		

10.000,00

FUNDACIÓN C&A

10.000,00		

10.000,00

H Sarah Tranding, Lda.

10.000,00		

10.000,00

Abbvie, Lda.

9.000,00		

9.000,00

Academia do Bacalhau

8.000,00		

8.000,00

Decisões e Soluções - Consultores Financeiros

8.000,00		

8.000,00

MSFT - Software para Microcomputadores, Lda.

8.000,00		

8.000,00

Sojormedia Capital

6.023,00		

6.023,00

Fondation BEL

5.000,00		

5.000,00

FMAM (Fundação Manuel António da Mota)

5.000,00		

5.000,00

Securitas - Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A

4.500,00		

4.500,00

Banco Santander Totta

2.500,00		

2.500,00

Selecta – SGFII

2.500,00		

2.500,00

R6 Living

2.014,00		

2.014,00

Optimus - Comunicações, S.A.

1.853,00

3.679,06

5.532,06

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

613,84		

613,84

PT COMUNICAÇÕES, S.A.

293,10		

293,10

Companhia de Seguros Tranquilidade, SA		

21.970,24

21.970,24

Espazo Plus Self Storage, Lda.		

2.106,00

2.106,00

Cleanstation, S.A.		

1.689,27

1.689,27

Otis Elevadores, Lda.		

1.506,05

1.506,05

Senhora do Pilar - Sociedade Imobiliária, S.A.		

1.125,00

1.125,00

Rio Paiva - Pneus e Serviços Auto, Lda.		

390,42

390,42

TBP - Consultadoria e Gestão de Arquivo, Lda.		

369,00

369,00

Promerch - Promoção e Merchandising, Lda.		

277,55

277,55

Farmácia Marbel - Apothekario, S.A.		

187,44

187,44

381.863,26

37.059,41

418.922,67

(valores em euros)
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Em 2014 a Fundação do Gil cumpre 15 anos de existência e importa, por isso, repensar
o seu posicionamento estratégico perante a sociedade civil e os stakeholders. Mais ainda,
urge identificar medidas que permitam aumentar o seu grau de eficiência, otimizar
recursos, reforçar competências e racionalizar custos.
A sustentabilidade da Fundação do Gil dependerá fortemente da sua capacidade de
inovar, de se reestruturar e de intervir em áreas onde as respostas clínicas e sociais são
frágeis ou inexistentes.
Tendo em conta as grandes transformações do mercado e as exigências que este
coloca a todas as instituições, a estratégia da Fundação do Gil para 2014 assentará em
quatro grandes linhas de atuação:
1. Alterar os estatutos como resposta à futura ausência de instituidores;
2. Assumir um modelo de referência na Economia Social em Portugal;
3. Manter uma intervenção social pioneira e diferenciadora;
4. Implementar modelos de financiamento que reduzam a dependência
excessiva das empresas ou de um grupo restrito de mecenas.
Em primeiro lugar, e face à iminência da extinção da Parque Expo, e à impossibilidade do
Instituto de Segurança Social se assumir como único instituidor da Fundação do Gil é
necessário identificar novo modelo de governança que sirva os interesses da instituição
e que garanta a continuidade da sua missão e trabalho social. Assim, e após cuidada
análise das possibilidades contempladas na lei, a Fundação do Gil deverá constituir-se
em 2014 como uma fundação privada sem instituidores.
A Fundação do Gil precisa igualmente de repensar o seu posicionamento institucional
de forma a ocupar um papel de referência na Economia Social portuguesa e manter
uma intervenção clínica e social diferenciadora.
A proliferação de um número crescente de instituições que concorrem entre si nos
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projetos e na corrida ao financiamento obriga a reposicionar a Fundação em torno
de um conjunto de eixos estruturantes que lhe garantam uma intervenção social
diferenciadora, adaptem o seu modelo de financiamento às novas exigências do
mercado, utilizem a sua capacidade instalada para preencher (novas) áreas de vazio
social e permitam otimizar os recursos para dar respostas cada vez mais eficazes.
Esta nova abordagem passa ainda por criar “produtos ou serviços” atrativos para o
mercado em geral - cujos proveitos possam contribuir para financiar os projetos sociais,
não descurando a análise e candidatura a envelopes financeiros disponíveis no âmbito
do próximo quadro comunitário 2014/2020.
A implementação de novos modelos de financiamento contempla também a
dinamização da marca Gil para gerar novas receitas e levar os valores e trabalho da
instituição a um cada vez maior número de pessoas em Portugal.
Por último, refira-se que a Fundação do Gil pretende centrar grande parte da sua
comunicação institucional nos projetos sociais - relevando o pioneirismo dos seus
projetos, a par do seu impacto real na sociedade - e na inovação dos seus modelos de
financiamento e metodologias operacionais.
Estamos confiantes que, apesar dos enormes desafios que se colocam à prossecução dos
objetivos sociais e financeiros da Fundação do Gil para 2014, conseguiremos, através do
profissionalismo e dedicação de toda a nossa equipa, da ajuda dos nossos voluntários
e do apoio das empresas e da sociedade civil, continuar de forma eficaz a prestar
assistência clínica, social e emocional a milhares de crianças e famílias portuguesas.
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O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido negativo de 243.036 €
euros seja transferido para Resultados Transitados.
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Não queremos deixar de referir a dedicação e profissionalismo de toda a equipa da
Fundação do Gil e agradecer o apoio de todas empresas e particulares que em 2013
nos ajudaram a melhorar a qualidade de vida de milhares de crianças.
Um agradecimento especial, ao nosso mais recente mecenas - a Fundação EDP, por ter
apostado na Fundação do Gil, contribuindo para a sustentabilidade de dois dos seus
projectos – a UMAD e o Dia do Gil.
Ao encerrar o Relatório de Gestão e Contas de 2013, o Conselho de Administração
quer formalmente expressar o seu reconhecido agradecimento à Senhora D. Maria
José Ritta, pela forma dedicada e empenhada como, desde a constituição da Fundação
e ao longo de 14 anos, exerceu o cargo de Presidente do Conselho Geral da Fundação
do Gil, tendo, assim, contribuído para o sucesso da Fundação do Gil.
Lisboa, 10 março de 2014

Rolando Borges Martins

Guilherme de Magalhães

João Falcato

Patrícia Boura

Sílvia Ventura
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Demonstrações
financeiras
Relatório de Gestão e Contas ‘13
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EUROS

					
		

NOTAS

2013

2012

ACTIVO

		 		

Activo não corrente

		 		

Activos fixos tangíveis

8

1 027 734,91

1 104 258,93

Activos intangíveis

7

2 052,88

2 052,88

		

1 029 787,79

1 106 311,81

Activo corrente

		 		

Inventários

9

1 167,10

1 473,78

13

12 234,77

32 371,00

Estado e outros entes públicos

13 e 14

1 042,83

Outras contas a receber

13 e 14

147 887,83

272 360,77

14

13 057,08

14 115,17

4 e 13

199 435,12

246 367,90

		

374 824,73

566 688,62

		

1 404 612,52

1 673 000,43

Clientes

Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

Total do activo

		
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais

		

		

		 		

Fundos

13

498 797,90

498 797,90

Resultados transitados

13

(142 909,09)

(48 396,13)

Outras variações nos fundos patrimoniais

14

1 053 103,75

1 097 011,66

Resultado líquido do período

14

(243 036,20)

(94 512,96)

Total do fundo de capital				

1 165 956,36 		

1 452 900,47

		 		
Passivo

		 		

Passivo corrente

		 		

Fornecedores

13

155 235,16

111 477,08

Estado e outros entes públicos

13 e 14

21 989,33

19 928,44

Outras contas a pagar

13 e 14

61 431,67

88 694,44

		

238 656,16

220 099,96

		

238 656,16

220 099,96

1 404 612,52

1 673 000,43

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo			
O Técnico Oficial de Contas			

O Conselho de Administração

Demonstrações
financeiras
e anexo
Balanço
individual
Em dezembro’2013
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RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

EUROS

NOTAS

2013

2012

10

18 455,25

34 958,93

6, 10 e 11		

675 569,34		

820 109,11

9

(3 718,33)

(1 634,46)

Fornecimentos e serviços externos

6 e 14

(426 707,48)

(438 000,52)

Gastos com o pessoal

6 e 14

(460 821,89)

(448 589,69)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

13		

Aumentos/eduções de justo valor		

14

30,94

248,21

10 e 14

45 296,06

47 556,07

14

(2 235,62)

(27 807,07)

(166 772,96)

(13 159,42)

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos			

(12 641,23)

		 		
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

7, 8 e 14

Resultado operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos)

		

(76 524,02)

(81 632,08)

(243 296,98)

(94 791,50)

		 		
Juros e rendimentos similares obtidos

10

524,45

920,33

Juros e gastos similares suportados

14

(263,67)

(641,79)

(243 036,20)

(94 512,96)

Resultado antes de impostos

		 		
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

O Técnico Oficial de Contas			

		

			
(243 036,20)

O Conselho de Administração

(94 512,96)

Demonstrações
financeiras
e anexo
Demonstração
de resultados
por naturezas
Período findo a
31 dezembro’2013
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O Técnico Oficial de Contas			

O Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM DEZEMBRO/2012												
EUROS
DESCRIÇÃO			FUNDOS PATRIMONIAIS ATRIBUIDOS AOS INSTITUIDORES DA ENTIDADE						
			
NOTAS
Fundos Excedentes
Reservas
Outras
Resultados
Ajustamentos em
Excedentes
Outras variações
Resultado líquido
Total dos fundos
				
ténicos
legais
reservas
transitados
activos financeiros
de revalorização
nos fundos patrimoniais
do período
patrimoniais
			
										
		
POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2012
1		 498 797,90
0,00
0,00
0,00
-77 326,93
0,00
0,00
1 415 939,98
-246 089,61
1 591 321,34
												
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
0,00
Primeira adopção de novo referencial contabilístico												
0,00
Alterações de políticas contabilisticas							
275 020,41			
-275 020,41		
0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
0,00
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações												
0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações												
0,00
Ajustamentos por impostos diferidos												
0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					
0,00
0,00
-246 089,61
0,00
0,00
-43 907,91
246 089,61
-43 907,91
2		
0,00
0,00
0,00
0,00
28 930,80
0,00
0,00
-318 928,32
246 089,61
-43 907,91
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO
3										
-94 512,96
-94 512,96
												
RESULTADO EXTENSIVO
4=2+3											
151 576,65
-138 420,87
												
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
0,00
Fundos												
0,00
Subsidíos, doações e legados												
0,00
Outras operações			
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5		
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POSIÇÃO NO FIM DE 2012
6=1+2+3+5			 498 797,90
0,00
0,00
0,00
-48 396,13
0,00
0,00
1 097 011,66
-94 512,96
1 452 900,47
												
												
													
												

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM DEZEMBRO/2013											
EUROS
DESCRIÇÃO			FUNDOS PATRIMONIAIS ATRIBUIDOS AOS INSTITUIDORES DA ENTIDADE						
			
NOTAS
Fundos Excedentes
Reservas
Outras
Resultados
Ajustamentos em
Excedentes
Outras variações
Resultado líquido
Total dos fundos
				
ténicos
legais
reservas
transitados
activos financeiros
de revalorização
nos fundos patrimoniais
do período
patrimoniais
												
POSIÇÃO NO INÍCIO DE 2013
1		 498 797,90
0,00
0,00
0,00
-48 396,13
0,00
0,00
1 097 011,66
-94 512,96
1 452 900,47
												
ALTERAÇÕES NO PERÍODO												
0,00
Primeira adopção de novo referencial contabilístico												
0,00
Alterações de políticas contabilisticas												
0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras												
0,00
Realização de excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações												
0,00
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações												
0,00
Ajustamentos por impostos diferidos												
0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			
0,00
0,00
0,00
0,00
-94 512,96
0,00
0,00
-43 907,91
94 512,96
-43 907,91
2		
0,00
0,00
0,00
0,00
-94 512,96
0,00
0,00
-43 907,91
94 512,96
-43 907,91
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO
3										
-243 036,20
-243 036,20
												
RESULTADO EXTENSIVO
4=2+3											
-148 523,24
-286 944,11
												
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO												
0,00
Fundos												
0,00
Subsidíos, doações e legados												
0,00
Outras operações			
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5		
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POSIÇÃO NO FIM DE 2013
6=1+2+3+5			 498 797,90
0,00
0,00
0,00
-142 909,09
0,00
0,00
1 053 103,75
-243 036,20
1 165 956,36
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das alterações
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NOTAS		

EUROS

2013

2012

Recebimentos de clientes e utentes			

791 388,56

839 589,82

Pagamentos a fornecedores				

(350 438,58)

(364 425,78)

Pagamentos ao pessoal				

(466 120,31)

(464 297,75)

Caixa gerada pelas operações				

(25 170,33)

10 866,29

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento			

-

-

(22 317,84)

(24 777,67)

(47 488,17)

(13 911,38)

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Outros recebimentos/pagamentos		

		

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis

			

-

(5 000,00)

Investimentos financeiros

			

(43,01)

(11,57)

(43,01)

(5 011,57)

73,95

259,78

524,45

609,68

598,40

869,46

555,39

(4 142,11)

			

-

-

				

-

-

			
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros

		

Juros e rendimentos similares
				
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

		

-

-

				

-

(11,22)

-

(11,22)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes
Efeitos das diferenças de câmbio

(1+2+3)		

(18 064,71)

-

-

Caixa e seus equivalentes no início do período

246 367,90

264 432,61

Caixa e seus equivalentes no fim do período		4

199 435,12

246 367,90

O Técnico Oficial de Contas			

		

(46 932,78)		

O Conselho de Administração

Demonstrações
financeiras
e anexo
Demonstração
dos fluxos
de caixa
Período findo a
31 dezembro’2013
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Anexo às
demonstrações
financeiras
Relatório de Gestão e Contas ‘13
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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 está situada a Casa do Gil.
Por Despacho conjunto n.º 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 n.º3 do artigo 1º e alínea a) n.º1 do artigo 5º do
Decreto-Lei n.º 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 n.º 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.

Demonstrações
financeiras
e anexo
Anexo
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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 36A/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 6726B/2011 e Portarias n.º 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, aplicou-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.
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.
Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência do Conselho de

FUNDAÇÃO DO GIL RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘13

43

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.

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 INTAGÍVEIS (AI)
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.
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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.
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.
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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.
À data de fecho do ano, a Fundação regista o valor de 1.167,10 €, relativo a inventários
concedidos à consignação.
3.6. RÉDITO
Os réditos obtidos no decurso da atividade desenvolvida pela Fundação, são divididos
em: venda de bens, juros, royalties e prestação de serviços de formação e representação.
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;
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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 2013, as prestações de serviços prestados
pela Fundação do Gil totalmente executados, correspondiam ao valor total das
prestações de serviço reconhecidas nas contas e faturadas.
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”.
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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.
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 respetivo ativo subsidiado.
Os subsídios relacionados com rendimentos, com o objetivo de assegurar uma
rentabilidade mínima ou compensar défices de exploração do exercício, devem ser
reconhecidos como rendimentos desse exercício. No entanto se o subsídio se destina
a compensar défices futuros, então deverá ser diferido o seu reconhecimento como
rédito para o respetivo exercício.
3.9. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
A Fundação beneficia de isenção prevista no n.º 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.
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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 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;
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.
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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 atividades 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.

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

2013

2012

1 680,63

2 311,75

190 268,31

236 600,91

7 486,18

7 455,24

I99 435,12

246 367,90
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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. POLITICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS
CONTABILÍSTICAS E ERROS
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2013 não ocorreram alterações de
políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira
relativa ao exercício de 2012.

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.

1 848,80

-

1 848,80

-

6.1. REMUNERAÇÃO DOS COLABORADORES CHAVE DA GESTÃO
FISCAL ÚNICO
A Fundação do Gil pagou até 31 de dezembro de 2013, 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 idêntico ao registado no ano anterior.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REMUNERAÇÕES
Remunerações
Encargos com Remunerações
Seguros de acidente de trabalho e doenças profissionais
Outros

2013

2012

23 042,34

49 821,94

5 756,94

9 849,59

339,13

369,56

1 335,35

1 701,06

30 473,76

61 742,15

Importa fazer referência à acentuada redução dos gastos com remunerações do
Conselho de Administração originado pelo fato da Administradora Executiva ter
cessado funções durante o exercício de 2013.
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7. ATIVOS INTANGÍVEIS
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2012 e 2013, o movimento ocorrido
na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações
acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:
		2013
PROG. COMPUTADOR

PROP. INDUSTRIAL

TOTAL

Ativo Bruto			
Saldo inicial

6 517,20

2 052,88

8 570,08

Aquisições

-

-

-

Alienações

-

-

-

6 517,20

2 052,88

8 570,08

6 517,20

-

6 517,20

-

-

-

6 517,20

-

6 517,20

-

2 052,88

2 052,88

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

		
		2012
PROG. COMPUTADOR

PROP. INDUSTRIAL

TOTAL

Ativo Bruto			
Saldo inicial

6 517,20

2 052,88

8 570,08

Aquisições

-

-

-

Alienações

-

-

-

6 517,20

2 052,88

8 570,08

Saldo Final

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade			
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

Ativos líquidos
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8. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2012 e 2013, o movimento ocorrido
na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações
acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:
						
2013
EDIFÍCIOS
		

EQUIPAM.
BÁSICO

EQUIPAM.
TRANSPORTE

EQUIPAM.
ADMINISTRAT.

OUTROS AFT

TOTAL

Ativos						
Saldo inicial

1 318 555,80

155 053,56

107 044,90

20 516,37

33 468,66

1 634 639,29

Aquisições

-

-

-

-

-

-

Transferências e Abates

-

-

-

-

-

-

1 318 555,80

155 053,56

107 044,90

20 516,37

33 468,66

1 634 639,29

Saldo Final

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade						
Saldo inicial

281 742,32

125 342,70

74 973,16

19 211,50

29 110,68

530 380,36

43 907,91

17 897,47

12 795,03

493,36

1 430,25

76 524,02

Saldo Final

325 650,23

143 240,17

87 768,19

19 704,86

30 540,93

606 904,38

Ativos líquidos

992 905,57

11 813,39

19 276,71

811,51

2 927,73

1 027 734,91

Depreciações do exercício

						
2012
EDIFÍCIOS
		

EQUIPAM.
BÁSICO

EQUIPAM.
TRANSPORTE

EQUIPAM.
ADMINISTRAT.

OUTROS AFT

TOTAL

Ativos						
Saldo inicial

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

Regularizações

-

-

- 		

-

-

1 318 555,80

155 053,56

33 468,66

1 634 639,29

Saldo Final

107 044,90

20 516,37

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

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
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9. INVENTÁRIOS
Em 31 de dezembro de 2012 e 2013, os inventários tinham a seguinte composição:
31/12/13		
MERCADORIAS

M.PRIMA, SUBS. CONSUMO

TOTAL

Inventários iniciais

1 473,78		

1 473,78

Compras

3 411,65		

3 411,65

Regularizações			
Inventários finais

1 167,10		

1 167,10

CMVMC

3 718,33		

3 718,33

			
31/12/12		
MERCADORIAS

M.PRIMA, SUBS. CONSUMO

TOTAL

Inventários iniciais			
Compras

3 312,70		

Regularizações

3 312,70

-204,46		-204,46

Inventários finais

1 473,78		

1 473,78

CMVMC

1 634,46		

1 634,46

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 2013, os serviços prestados pela Fundação
do Gil e totalmente executados, correspondiam ao valor total das prestações de
serviços 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.
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Assim, em 31 de dezembro de 2013 tinha sido reconhecido o valor de 14.753 € a título
de prestações de serviços e o valor de 3.702,25 € relativo a venda de bens, conforme
quadro seguinte:
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

2013

2012

3 702,25

18 871,90

Prestação Serviços

14 753,00

16 087,03

Total Vendas

18 455,25

34 958,93

Vendas de Mercadorias

O decréscimo registado na venda de mercadorias está relacionado com a campanha
feita em 2012 com a venda directa por parte da Fundação de cachecóis Modalfa, facto
que não ocorreu no presente exercício.
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

2013

2012

Juros

524,45

920,33

Total Juros (1)

524,45

920,33

Royalties

1 156,33

1 671,00

Total Royalties (2)

1 156,33

1 671,00

Donativos

418 922,67

564 159,27

Total Donativos (3)

418 922,67

564 159,27

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

420 603,45

566 750,60
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11. 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 ativo doado por
dedução ao valor das respetivas 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.
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.
31/12/13		
SUBSÍDIOS
Atribuido pela Segurança Social

MONTANTE RECEBIDO

TOTAL

256 646,67

256 646,67

256 646,67

256 646,67

31/12/12		
SUBSÍDIOS
Atribuido pela Segurança Social
Atribuido pelo IEFP

MONTANTE RECEBIDO

TOTAL

253 524,99

253 524,99

2 424,85

2 424,85

255 949,84

255 949,84

FUNDAÇÃO DO GIL RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘13

57

12. 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.

13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
CATEGORIAS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS
As categorias de ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2012 e 2013 são
detalhadas conforme se segue:
ATIVOS FINANCEIROS

31/12/13

31/12/12

Clientes

12 234,77

32 371,00

1 042,83

-

Outras contas a receber

147 887,83

272 360,77

Caixa e depósitos bancários

199 435,12

246 367,90

360 600,55

551 099,67

Estado e outros entes públicos

		
PASSIVOS FINANCEIROS

31/12/13

31/12/12

155 235,16

111 477,08

Estado e Outros Entes públicos

21 989,33

19 928,44

Outras contas a pagar de terceiros

61 431,67

88 694,44

238 656,16

220 099,96

Fornecedores

Conforme descrito no ponto 3.10, as várias rubricas de instrumentos financeiros estão
registadas 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 de um mercado ativo, sendo
reconhecidas diretamente em resultados as suas variações positivas ou negativas. No
presente exercício, registou um ganho de apenas 30,94 € comparativamente ao ano
anterior em que registou um ganho de 248,21 €.
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A rubrica de outras contas a receber diz respeito essencialmente aos valores relativos
a donativos contratualizados que à data de relato ainda se encontravam pendentes
de cobrança – 122.877,83 €, bem como 50 € de um Cartão Presente do Continente,
acrescidos da expectativa de recebimento de valores pendentes da BVS – Bolsa de
Valores Sociais de 24.960 €. Este montante tem-se mantido registado em devedores
por acréscimo de rendimentos, na medida em que o seu efetivo recebimento tem
estado pendente da concretização de todas as tramitações legais em curso por parte da
Fundação EDP, que visam assumir a referida plataforma BVS, assim como o seu passivo.
Desta forma e, no seguimento de conversações com a instituição que actualmente gere
a BVS e com a Fundação EDP na qualidade de futuro gestor da plataforma, assume-se a
expetativa de concretização de regularização deste rendimento durante o ano de 2014.
Na rubrica de outras contas a pagar estão incluídos essencialmente valores relativos
a remunerações a liquidar ao pessoal – 52.718,43 € 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 2013, cuja faturação apenas ocorrerá em 2014 – 8.310,79 € e
despesas a reembolsar aos funcionários no valor de 402,45 €.
De seguida apresentamos o detalhe da rubrica de clientes, em função da sua antiguidade:
ANTIGUIDADE DE SALDOS - CLIENTES		
2013		
QUANTIA BRUTA
Não vencido

IMPARIDADE ACUMULADA

QUANTIA ESCRITURADA LIQUIDA

2 852,25 		

2 790,60

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

-

-

-

405,90

-

405,90

21 617,85

12 641,23

8 976,62

24 876,00

12 641,23

12 234,77

2012		

Não vencido

QUANTIA BRUTA

IMPARIDADE ACUMULADA

QUANTIA ESCRITURADA LIQUIDA

10 814,00

-

10 814,00

Vencido			
0-30 dias

90,00

-

90,00

30-90 dias		

-

-

> 90 dias

21 467,00

-

21 467,00

32 371,00

-

32 371,00
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PERDAS POR IMPARIDADE DOS CLIENTES E OUTRAS CONTAS A RECEBER		
2013		

CLIENTES

REFORÇOS

REVERSÕES

SALDO 31/12/13

12 641,23

-

12 641,23

12 641,23

-

12 641,23

2012		

CLIENTES

REFORÇOS

REVERSÕES

SALDO 31/12/13

-

-

-

-

-

-

No final do período de relato foi feita uma análise às contas de clientes de forma a
avaliar se seriam recuperáveis ou não.
Em virtude da excessiva antiguidade do saldo de cliente da Promosocial, não obstante a
negociação em curso para regularização da dívida pendente, obedecendo ao princípio
da prudência decidiu registar-se uma imparidade no valor de 11.431,23 € que resulta
da relação cliente/fornecedor com aquela entidade.
Registada em conta de clientes, está pendente uma dívida de 20.000 € da Promosocial
à Fundação do Gil. Em contrapartida, temos o valor de 3.204 € em fornecedores, bem
como o valor de 5.364,77 € em acréscimos de gastos, que resultam ambos de uma
dívida da Fundação do Gil à Promosocial no âmbito da parceria comercial estabelecida
com essa empresa e totalizam uma dívida de 8.568,77 €. Do encontro de valores das
dívidas recíprocas, resulta o saldo devedor de 11.431,23 € por parte da Promosocial à
Fundação, o qual será registado como imparidade, conforme referido anteriormente.
Adicionalmente, foi reconhecido o valor de 1.210 € como imparidade do cliente City
Eyes, devido ao processo de falência em que se encontra. Desta forma, foi reconhecido
um montante de 12.641,23 € relativos a perdas por imparidade de clientes.
Apresentamos também o detalhe da rubrica de fornecedores, em função da sua
antiguidade:
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ANTIGUIDADE DE SALDOS - FORNECEDORES		
2013		

Não vencido

QUANTIA BRUTA

IMPARIDADE ACUMULADA

QUANTIA ESCRITURADA LIQUIDA

30 099,29

-

30 099,29

Vencido			
0-30 dias

40 365,74

-

40 365,74

30-90 dias

61 762,31

-

61 762,31

> 90 dias

23 007,82

-

23 007,82

155 235,16

-

155 235,16

2012		

Não vencido

QUANTIA BRUTA

IMPARIDADE ACUMULADA

QUANTIA ESCRITURADA LIQUIDA

41 785,15

-

41 785,15

Vencido			
0-30 dias

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

		

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 compostas por doações que tiveram por
base activos duradouros, nomeadamente na adaptação da Casa do Gil – Parque da
Saúde.
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14. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES

14.1. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS
A Fundação beneficia de isenção prevista no n.º 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 2012 e 2013, as rubricas de Estado
e Outros Entes Públicos, apresentavam a seguinte composição:
2013		
ATIVO

PASSIVO

2012

ATIVO PASSIVO

Imposto sobre o rendimento 				
Retenção de impostos sobre rendimentos 		
Imposto sobre o valor acrescentado

9 093,75		 4 402,83

1 042,83			 7 785,47

Contribuições para a segurança social		

12 895,58		 7 740,14

1 042,83

21 989,33		 19 928,44

14.2. DIFERIMENTOS
A rubrica de diferimentos apresenta a seguinte decomposição:
2013		2012
ATIVO
Seguros

PASSIVO

ATIVO PASSIVO

13 057,08		

14 115,17

13 057,08		

14 115,17

FUNDAÇÃO DO GIL RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS ‘13

62

14.3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos é detalhada conforme se segue:
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
2013

2012

Subcontratos

233 925,79

235 430,39

Serviços de Enfermagem

188 801,00

185 988,73

35 638,70

32 116,03

9 486,09

17 325,63

Serviços especializados

83 665,32

91 093,31

Trabalhos especializados

20 912,57

15 310,70

Publicidade e propaganda

9 286,55

17 811,03

Vigilância e segurança

18 965,35

18 941,47

Honorários

21 185,15

23 638,84

Comissões 		

3 449,78

Conservação e reparação

8 332,91

8 325,22

Outros

4 982,79

3 616,27

Materiais

6 964,95

2 772,92

712,07

700,70

91,85

3,00

796,26

1 721,81

5 364,77

203,92

Serviços de refeitório
Outros

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Livros e Documentação Técnica
Material de escritório
Artigos de oferta

Outros		143,49
Energia e fluídos

24 364,67

25 499,07

Eletricidade

13 728,19

12 489,56

Combustíveis

6 762,63

9 137,08

Água

3 873,85

3 872,43

Deslocações, estadas e transportes

31 911,18

26 923,53

Deslocações e estadas

30 931,08

25 620,18

Transporte de pessoal

980,10

1 303,35

Serviços diversos

45 875,57

56 281,30

Rendas e alugueres

3 177,00

3 559,50

18 100,44

22 053,64

5 587,67

5 727,09

230,59

244,23

Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado
Despesas de representação
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços

5 211,55
18 128,09

19 100,60

651,78

384,69

426 707,48

438 000,52
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Relativamente aos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos importa fazer
referência ao equilíbrio registado face aos gastos do ano anterior.

14.4. GASTOS COM O PESSOAL
Em 31 de dezembro de 2012 e 2013 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

2013

2012

23 042,34

49 821,94

343 847,62

310 106,01

-

-

76 428,08

71 348,26

3 757,86

3 071,60

13 745,99

14 241,88

460 821,89

448 589,69

Importa fazer referência à redução nos Gastos com Pessoal, relacionados com
as remunerações dos órgãos socias que passaram de um total de 49.821,94 € em
2012 para 23.042,34 € em 2013. Esta redução deve-se à cessação de funções da
Administradora Executiva durante o exercício de 2013, mais concretamente em 30
de junho.
O aumento das remunerações do pessoal não é, em bom rigor, um aumento, pois
durante o exercício de 2012 foram concedidas baixas de maternidade.
O número médio de empregados durante o ano de 2013 foi de 16 colaboradores,
sendo que no ano transato era de 17 colaboradores.
Importa referir que a Fundação do Gil concede a todos os colaboradores o direito a
um seguro de saúde.
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14.5. 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 2012 e 2013 é conforme se segue:
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Descontos de pronto pagamento
Royalties
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros
Outros

2013

2012

-

3,69

1 156,33

1 671,00

43 907,91

43 907,91

231,82

1 973,47

45 296,06

47 556,07

		
OUTROS GASTOS E PERDAS

2013

2012

Impostos e taxas

696,37

221,81

Correções relativas a periodos anteriores

910,83

26 964,19

Quotizações

500,00

500,00

Outros

128,42

121,07

2 235,62

27 807,07

A rubrica de rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros regista o
reconhecimento das doações relacionadas com os bens constantes do Ativo Fixo
Tangível, que passaram a ser registadas em resultados durante a vida útil estimada
do respetivo activo doado, por dedução ao valor das respetivas 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
exercício de 2012, com o montante de 26.000 €.
14.6. JUROS E GASTOS SIMILARES
Os gastos e perdas de financiamento, reconhecidas no decurso dos anos de 2012 e
2013, embora residuais, são detalhadas conforme segue:
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JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS
Outros gastos de financiamento

2013

2012

263,67

641,79

263,67

641,79

14.7. DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
O detalhe da rubrica de Gastos/reversões de depreciação e de amortização nos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2012 e 2013 é conforme se segue:
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
Intangíveis
Ativos fixos tangíveis

O Técnico Oficial de Contas

2013

2012

-

1 021,40

76 524,02

80 610,68

76 524,02

81 632,08

O Conselho de Administração
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