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1. Perfil da Instituição
Com 16 anos de existência a Fundação do Gil é uma organização de interesse público sem fins
lucrativos que tem contribuído ativamente para melhorar a qualidade de vida de milhares de
crianças. Ao intervir em setores fragilizados, a instituição tem visto gradualmente reforçada a sua
credibilidade como agente ativo e mobilizador na prevenção e tratamento de doenças pediátricas,
e na reintegração social plena das crianças.
A atividade da Fundação do Gil desenvolve-se através da Casa do Gil, único Centro de Acolhimento
Temporário em Portugal de crianças dos 0 aos 12 anos doentes e/ou em risco social onde se
trabalha de forma integrada a saúde, educação, acompanhamento psicossocial e reintegração
social, e das Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio (UMAD) que levam equipas clínicas dos
hospitais a casa de crianças doentes crónicas, capacitando e promovendo a autonomização das
famílias e a reintegração das crianças no mundo exterior e na vida escolar. As UMAD funcionam
em parceria com os hospitais de Santa Maria, Dona Estefânia e Fernando da Fonseca em Lisboa,
e São João no Porto.
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A caminho de completarem 10 anos de existência, a Casa do Gil e as UMAD asseguraram,
respetivamente, a reintegração de mais de 200 crianças e o apoio a mais de 5.000 crianças,
realizando 2.500 visitas domiciliárias por ano, servindo 13 distritos, 56 concelhos e 4 hospitais
públicos.
O projeto UMAD foi referenciado internacionalmente no Relatório HOPE (European Hospital and
Healthcare Federation) como uma das maiores inovações na área da saúde em Portugal.
A avaliação do impacto social do projeto UMAD, efetuada de acordo com a metodologia SROI
(Social Return on Investment), demonstra que por cada €1 investido no projeto são gerados €32
de benefício para a sociedade. É este o impacto conquistado dia-a-dia ao longo dos 16 anos
da existência da Fundação através do trabalho, dedicação e entrega dos seus profissionais e de
voluntários em benefício das crianças mais fragilizadas, das suas famílias e da sociedade de que
todos fazemos parte.

2. Mensagem da Presidente-Executiva do C.A.

O ano de 2015 ficará marcado na história da Fundação do Gil.
Foi o primeiro ano, ao fim de um longo ciclo, em que a Fundação conseguiu equilibrar as suas
contas, ou seja, garantir a sustentabilidade financeira dos seus projetos sociais, condição sine qua
non para a sobrevivência da instituição.
Iniciado em 2014, este novo ciclo de gestão tem-se concentrado em implementar uma estratégia
de atuação alinhada com a sua missão; reorganizar internamente os recursos de forma a melhor
responder aos desafios colocados por cada um dos projetos sociais e garantir o caminho para
a sustentabilidade da organização otimizando recursos e redefinindo os seus modelos de
financiamento.
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A Fundação do Gil quer continuar a ser um pilar fundamental da experimentação social testando
e comprovando modelos de intervenção inovadores e impactantes em áreas de vazio social.
Os seus dois projetos centrais cumprirão dez anos de atividade em 2016. A Casa do Gil continua
a ser o único centro de acolhimento temporário com cuidados de saúde, integrando uma equipa
multidisciplinar com as valências social, educativa e de saúde, que atua articuladamente e de
forma integrada no superior interesse da criança.
As Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio são o único projeto português que apoia crianças
com doença crónica em suas casas, evitando internamentos hospitalares desnecessários que
acarretam custos excessivos ao Estado e às famílias.
Corroborado o impacto social deste projeto através da metodologia SROI (Social Return on
Investment) reconhecida internacionalmente, demonstrámos que a nossa atuação reduz
internamentos em 45%, aumenta a saúde física em 48%, o bem-estar emocional em 62% e a
autonomia clínica das famílias em 46%.
A restruturação interna que levámos a cabo na Casa do Gil, permitiu aumentar o número de
crianças ali acolhidas no sentido da sua recuperação clínica e reinserção familiar. Este aumento de
eficiência só foi possível pela reorganização da equipa, pela forma de atuação no terreno (mais
próxima das famílias, dos tribunais, das comissões de proteção de crianças e jovens) no sentido
do respeito máximo pelo tempo da criança e pelo cumprimento dos seus direitos.
A par da reorganização dos recursos, foi definido um novo modelo de financiamento voltado para
a sociedade civil através da criação de negócios sociais, fazendo reduzir a dependência quer dos
apoios estatais, quer do setor empresarial. A redução de custos foi central para o caminho da
sustentabilidade financeira trilhado pela instituição.
Em 2013 o nível de custos da Fundação situava-se acima dos 900.000 €, diminuindo para cerca
de 818.000 € em 2014 e 721.000 € em 2015. Esta redução de quase 200.000 € em 2 anos, só foi
possível renegociando acordos, eliminando alguns custos não fundamentais e trocando custos
por acordos de mecenato em serviços específicos. Nenhuma destas restruturações pôs em causa
o bom funcionamento dos projetos sociais, pelo contrário, trabalhámos numa maior consciência
por parte de todos da escassez dos recursos e da sua otimização.
Também ao nível dos rendimentos, foi possível aumentar cerca de 70.000 € nestes dois anos, mais
de metade dos quais provenientes de negócios sociais.
Passado este período complexo de reorganização e restruturação difíceis, a Fundação do Gil está
hoje mais robusta e capacitada para dar uma melhor resposta social através dos seus projetos,
cumprindo a missão para a qual foi instituída.
Ao comemorar os 10 anos dos nossos projetos sociais, queremos aumentar as valências da Casa
do Gil, alargando a tipologia de serviços que prestamos às nossas crianças e suas famílias, através
da criação de uma nova Unidade de Desenvolvimento Infantil, com terapeutas especializados.
Esta nova Unidade servirá para apoiar as nossas crianças e constituir-se-á como um novo negócio
social aberto a todas as famílias que dele queiram usufruir. Criaremos uma nova estrutura física
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para acolher este centro, bem como uma outra que seja capaz de dar resposta ao crescimento
dos negócios sociais já existentes, como são os casos do Baby Gil e Happy Gil.
Crescemos cientes da necessidade absoluta da sustentabilidade dos projetos e por isso criamos
uma nova âncora de negócios sociais.
Queremos restruturar as Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio criando uma nova valência
(também ela inexistente no nosso país) de cuidados paliativos pediátricos, alinhados com
as orientações da Organização Mundial de Saúde, que no seu relatório Atlas Global posiciona
Portugal no nível I (mais baixo) da provisão de cuidados paliativos pediátricos.
Estamos motivados e empenhados na construção de um futuro sustentável e de grande impacto
social.
Este caminho não teria sido possível sem os parceiros que connosco o têm construído, desde os
organismos estatais, ao setor empresarial e à sociedade civil em geral. Naturalmente sem esquecer os trabalhadores, colaboradores e voluntários da Fundação do Gil. Sem eles este caminho não
teria sido possível.
A todos, o meu maior agradecimento,
Bem Hajam!
Patrícia Boura

3. 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.
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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.

4. Modelo de Governação
Em virtude da alteração estatutária produzida em 2015, devidamente deferida pela Presidência
do Conselho de Ministros, o novo modelo de governação da Fundação do Gil pressupôs a saída
dos seus fundadores - Parque EXPO 98, S.A. e Instituto da Segurança Social, transferindo os seus
poderes para um Conselho de Curadores.
Desta forma, durante o ano de 2015, foi realizada uma primeira reunião ordinária do Conselho de
Curadores, de onde resultou uma primeira nomeação dos seus membros, bem como a nomeação
dos membros dos restantes órgãos sociais.
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 pelas pessoas, singulares ou
colectivas, nacionais ou estrangeiras, a quem os membros do Conselho de Curadores atribuam
a qualidade de novo membro, 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 próprios membros, que fixarão
igualmente o seu número. O Conselho de Curadores elege, de entre os membros que o compõem,
um presidente e um vice-presidente, sendo o mandato dos membros do Conselho de Curadores
de quatro anos, podendo ser renovável.
O Conselho de Administração, com um mandato de três anos, 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.
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O Conselho Fiscal, cujo mandato tem a duração de três anos, é composto por 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 do Gil é não remunerado, à
excepção da sociedade de revisores oficiais de contas e do Administrador Executivo que poderão
ser remunerados, consoante a deliberação que vier a ser tomada pelo Conselho de Curadores.
Em 2015, os órgãos sociais tiveram a seguinte composição:

Conselho de Curadores

Presidente

Vice-Presidente

Guilherme de Magalhães

John Antunes

Ana Sousa Dias

João Falcato Pereira

Rolando Borges Martins

Rui Marques

Leonor Beleza

Maria de Belém Roseira

Vera Pires Coelho
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Conselho de Administração

Presidente Executiva
Patrícia Ramos Boura

Vogais

Vogal

Vogal

Sílvia Nunes Ventura

Patricia Sousa Lima

Comissão Executiva

Conselho Fiscal

Presidente Executiva

Presidente

Patrícia Ramos Boura

João Vieira de Almeida

Vogais

Vogais

Sílvia Nunes Ventura

Paulo da Costa Pinheiro

Patrícia Sousa Lima

PricewaterhouseCoopers & Associados – S.R.O.C., Lda
representada por
António Alberto Henriques Assis
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5. 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.
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6. Ambiente Macroeconómico Global
O crescimento económico mundial estimado para 2015 foi de 3,1% (ligeiramente abaixo dos
3,4% de 2014), com as economias emergentes a crescer 4% e as economias desenvolvidas 1,9%
(World Economic Outlook, FMI, Janeiro 2016). Estes valores resultam de uma revisão em baixa,
face às anteriores previsões (Outubro 2015) e resultam sobretudo do desempenho dos mercados
emergentes e das economias em desenvolvimento. No caso das economias emergentes,
prevê-se que em geral o crescimento será travado pelo fim de um crescimento assente na venda
de matérias-primas cujos preços estão em queda. No caso das economias desenvolvidas, esta
revisão em baixa deve-se maioritariamente aos Estados Unidos, devido à apreciação do dólar. No
entanto, a maior revisão em baixa foi para o Brasil onde se estima que a quebra do PIB tenha sido
de 3,8%.
A zona euro manteve o processo de recuperação em 2015, embora a um ritmo mais lento do que
o antecipado inicialmente e o PIB terá crescido 1,5%. De acordo com as últimas projeções do FMI,
a zona Euro está em recuperação, prevendo-se também para 2016 um crescimento, estimado em
1,7%.

6.1. Portugal
As projeções para a economia portuguesa em 2015-2017, apontam para a continuação da
recuperação gradual da atividade. Após um crescimento do PIB em 2014 de 0,9%, estima-se um
crescimento de 1,6% para 2015 (Banco de Portugal – Boletim Económico de Dezembro 2015).
Após a queda continuada da atividade económica em Portugal desde o final de 2010, registou-se uma inversão desta tendência a partir do 2º trimestre de 2013, refletindo uma aceleração da
procura interna concomitante com a manutenção de um crescimento significativo das exportações.
O consumo privado deverá ter crescido 2,7% em 2015, compatível com a redução do nível de
alavancagem das famílias e empresas não financeiras. A formação bruta de capital fixo deverá ter
crescido 4,8% (ainda que tenha recuperado, o seu peso no PIB ainda se encontra a níveis bastante
inferiores ao das últimas décadas) e as exportações apresentaram um crescimento robusto.
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7. Actividade Social Desenvolvida
7.1. Casa do Gil

A Casa do Gil é um Centro de Acolhimento Temporário que recebe crianças dos 0 aos 12 anos com
processo de promoção e proteção, sinalizadas pela Equipa de Gestão Centralizada de Vagas da
Segurança Social de Lisboa. No momento do acolhimento da criança 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 comunidade. Para o efeito, são definidos planos e procedimentos integrados
que envolvem o trabalho de toda a equipa, com o objetivo de capacitar a família na aquisição
das competências de base necessárias para dar resposta às especificidades de cada caso, não
descurando o apoio psicossocial e emocional que deverá ser dado às mesmas durante todo o
processo de reintegração.
Em 2015 estiveram em acolhimento na Casa do Gil um total de 29 crianças, foram acolhidas
16 crianças e 13 transitaram do ano 2014. Das 14 crianças que saíram da Casa do Gil, 13
foram reintegradas no seu meio natural de vida e uma foi transferida para uma instituição
de autonomização.
Os fatores sociais que levaram ao acolhimento das 16 crianças na Casa do Gil no ano 2015 foram:
•
•
•
•
•
•

Ausência Temporária de suporte familiar (2)
Falta de competências parentais por parte dos progenitores (2)
Violência doméstica entre os progenitores (4)
Falta de condições habitacionais (1)
Negligência (5)
Abandono (2)

O tempo médio de permanência na Casa do Gil em 2015 foi de 10 meses. O tempo de acolhimento
explica-se pela dificuldade das famílias em reunir as condições básicas necessárias a nível familiar,
social, habitacional e financeiro. A falta de apoio familiar, a diminuição das oportunidades de
emprego, bem como dos apoios económicos, leva a que as famílias tenham mais dificuldade em
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se reorganizar e restruturar para garantir todo o acompanhamento e cuidados de que a criança
necessita.
Por outro lado, a demora nas decisões por parte das entidades responsáveis pelos processos e
a falta de equipas para o acompanhamento das medidas em meio natural, trouxeram também
implicações na concretização do projeto de vida de algumas crianças.

Das 29 crianças acolhidas no ano 2015, 65% têm como país de origem Portugal, 28%
a Guiné-Bissau e 7% são provenientes de São Tomé e Príncipe. Do total de crianças acolhidas,
21 tinham idades compreendidas entre os 0 e os 3 anos.
A Casa do Gil diferencia-se dos restantes Centros de Acolhimento Temporários em Portugal pela
sua equipa multidisciplinar que inclui serviço de enfermagem, coordenação pedagógica e serviço
social.
Os gastos associados à Casa do Gil ascenderam a 371.104 €, dos quais, se destacam as seguintes
rubricas:
•
•
•
•

Custos com pessoal : 146.694 €
Honorários : 62.196 €
ServiHospital: 61.539 €
Electricidade: 11.101 €

O valor de financiamento angariado foi de 365.974 €, sendo a parcela mais relevante a
correspondente à comparticipação da Segurança Social, no valor de 261.987 €, que representa
70% dos gastos totais desta resposta social.
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Para além das contribuições financeiras registadas durante o ano, a Casa do Gil contou também
com o apoio de diversas empresas que regularmente contribuem com a oferta de bens e serviços:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veolia – manutenção de sistemas de ventilação e ar condicionado;
Restaurante Versalhes – fornecimento de refeições;
BP – gasóleo;
Câmara Municipal de Lisboa – manutenção do jardim;
Otis – manutenção dos elevadores;
LMGE – gestão do edifício;
Cleanstation – fornecimento de produtos de higiene;
Aluga tudo – plataforma elevatória;
Serpla – Higiene e segurança no trabalho;
Tecnitel – manutenção de extintores;
Rio Paiva Portugal – oferta de pneus;
Vigilarme – manutenção de alarmes;
Pretrab – plano de emergência anual.

Realçamos ainda o apoio da empresa “Modos de Ver”, que prestou ao longo de 2015 serviços
de design gráfico, tendo contribuído para a uniformização e modernização das várias imagens e
logótipos da Fundação do Gil.
Assim, em 2015 foi angariado um valor total de 365.974 €, fixando-se os gastos totais em
371.104 €, o que representa um decréscimo de 33.536 € face a 2014 e de 79.719 € face a 2013.
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7.2. UMAD

O projecto UMAD – Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio – promove o regresso a casa da
criança doente crónica, que permanece hospitalizada pela necessidade de realizar tratamentos
recorrentes. Com base nesta constatação, a Fundação do Gil, em parceria com quatro hospitais
públicos – Santa Maria, Dona Estefânia, Fernando da Fonseca, em Lisboa 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 promoção do seu bem-estar e à realização dos tratamentos
periódicos de que necessita.
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Trata-se de um projeto que 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.

O processo de seleção das crianças para o Apoio Domiciliário é feito mediante sinalização dos
serviços hospitalares onde decorre o acompanhamento médico da criança.
Gráfico I – Processo Seleção e de Intervenção
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As principais especialidades acompanhadas por cada hospital foram as seguintes:
Hospital de Santa Maria
Pneumologia | Nefrologia | Neonatologia | Fisioterapia
Hospital Dona Estefânia
Pneumologia | Neurologia | Endocrinologia | Nefrologia | Neonatologia | Gastrenterologia |
Artropatias | Ortopedia | Infecciologia | Urologia | Hematologia
Hospital Fernando da Fonseca
Neonatologia | Pediatria Geral
Hospital São João do Porto
Pneumologia | Nefrologia | Oncologia | Nutrição | Pediatria Geral
Os principais procedimentos efectuados pelas Unidades Móveis em 2015 foram:
1. Prevenção da saúde infantil: administração do anticorpo monoclonal contra o Vírus Sincial
Respiratório (VSR) Palavizumab (Synagis®) (HFF);
2. Continuação de cuidados que englobam: ventilação assistida, traqueostomia, outras ostomias,
cuidados com CVC, pós-cirúrgicos, úlceras de pressão/feridas, reabilitação, sonda nasogástrica
(SNG), gastrostomia percutânea por via endoscópica (PEG)];
3. Vigilância, administração de terapêutica e tratamentos complexos (terapêutica endovenosa
- CVC ou periférico, tópica, subcutânea ou intramuscular, pós-cirúrgicos e pós-traumáticos,
feridas/úlceras de pressão, alimentação SNG/PEG/ parentérica, ventilação assistida);
4. Ensino aos doentes e cuidadores que prevê a aprendizagem de técnicas, posicionamentos,
nutrição, higiene e conforto, prevenção de Síndrome de Morte Súbita (neonatal), regime
terapêutico e auto-cuidado.
Nos 13 distritos abrangidos, as UMAD concretizaram em 2015 um total de 1.680 visitas ao
domicílio. O projeto registou 209 novos casos para um total de 1.145 crianças sinalizadas.
O número de visitas ao domicílio reduziu substancialmente em comparação com anos anteriores,
devido essencialmente à falta de recursos humanos (enfermeiros) por parte dos hospitais centrais.
Esta questão tem sido abordada em todas as reuniões com as equipas hospitalares no sentido de
se encontrarem soluções que não ponham em causa a eficiência do projeto.
Em 2015 o projeto UMAD contou com o apoio financeiro de várias entidades, das quais
destacamos as contribuições da Fundação EDP no valor de 70.000 €, e da SECIL no valor de
20.000 €. O valor total angariado para o projeto fixou-se em 119.354 €.
Acrescem a estes valores o financiamento angariado para arranque de uma nova unidade móvel
que se pretende que seja a 1ª Unidade Móvel de Cuidados Paliativos Pediátricos, em parceria com
o IPO, no valor de 70.000 €, que deverá arrancar em 2016. Os principais investidores sociais para
esta nova unidade são: Fundação AXA, Fundação Montepio, Fundação PT, REN, ANA Aeroportos
e Roche.
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Para além das contribuições financeiras registadas, o projeto UMAD contou ainda com o apoio
em espécie de várias empresas e particulares, entre as quais se destacam os Laboratórios Sarbec,
Nunex, NOS, Precision, Bridgestone, Carglass, BBactéria, BP Portugal e Lusitânia Seguros.
Constituem as principais rubricas de custo das Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio:
•
•
•

Custos com pessoal : 63.545 €
Honorários: 10.310 €
Combustíveis: 5.000 €

Em 2015 foi angariado um volume total de fundos de 119.354 €. Os gastos operacionais
fixaram-se em 115.513 €.
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8. Recursos Humanos
A Fundação do Gil contou em 2015 com um grupo de profissionais habilitados e especializados que
asseguraram a concretização de todos os projetos promovidos pela instituição.
A equipa contou com 15 colaboradores distribuídos pelas seguintes funções:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presidente Executiva (1)
Diretor Administrativo e Financeiro (1)
Diretora de Inovação Social (1)
Diretora de Marketing e Comunicação (1)
Diretora de Projetos Sociais (1)
Coordenador Pedagógico (1)
Assistente Social (1)
Educadora Social (1)
Auxiliar de Educação (2)
Administrativos (2)
Motoristas (3)

Em 2015 a Diretora de Inovação Social rescindiu o vínculo com a Fundação passando a equipa a ser
composta por 14 colaboradores, assim se mantendo até final do exercício.
Acresce ao quadro de pessoal um conjunto de voluntários de competências que através das suas
áreas de saber têm contribuído para acrescentar valências e capacidade de resposta à equipa da
Fundação do Gil.

9. Perspectivas para 2016
O triénio 2015-2017 marcará um ponto de viragem na história da Fundação por via da implementação
de um novo modelo institucional e operacional.
Na sequência da sua autonomização face aos seus fundadores originais, a Fundação do Gil iniciou
em 2015 um novo modelo de governação, vendo confirmado o seu estatuto de Fundação Privada.
Do ponto de vista operacional, a instituição desenvolve a sua atividade segundo três vetores de
atuação:
1. Fazer evoluir os seus projetos para uma lógica de prestação de cuidados pediátricos integrados e
multidisciplinares, totalmente alinhados com as novas políticas para a saúde que recomendam
uma abordagem cada vez mais pluridisciplinar da doença na infância, que inclui o apoio à
família;
2. Reforçar o apoio social prestado às famílias contribuindo para prevenir situações de risco
irreversíveis para a criança e para o agregado;
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3. Aumentar o grau de sustentabilidade financeira dos projetos existentes através do reforço das
relações com o Estado, com os parceiros privados e com a sociedade civil, delineando ainda
novos modelos de financiamento dos projetos e de geração de receitas próprias.
A sustentabilidade financeira da Fundação do Gil é a condição sine qua non para a manutenção
dos atuais projetos em curso e para a implementação de futuras iniciativas.
A instituição deverá, pois, ser capaz de assegurar na totalidade o financiamento das suas atividades
e recursos através dos seguintes mecanismos:
Estado: reforço das relações com o Estado, em particular na área da saúde e da segurança social;
Receitas próprias: criação e desenvolvimento de negócios sociais, que gerem receitas adicionais
que contribuam para o financiamento das atividades principais da Fundação;
Candidaturas a Fundos e Bolsas: apresentação de propostas a fundos de financiamento nacionais
e internacionais, incluindo os quadros comunitários de apoio inseridos na Estratégia Europa 2020;
Mecenato: captação de novos mecenas públicos e privados;
Sociedade civil: um maior envolvimento com a sociedade civil através de campanhas específicas.
Por acreditarmos que o lugar de uma criança não é no hospital, a Fundação do Gil continuará a
promover projetos de inovação social na área da saúde com o objetivo de aumentar a qualidade
de vida na infância, assegurando o apoio às famílias no processo de tratamento e monitorização
da doença com vista à reintegração plena da criança no seu contexto social.

10. Sustentabilidade Financeira
10.1. Financiamento, Mecenato e Contribuições à Exploração
O ano de 2015 caracterizou-se por um EBITDA no valor de 89.000 € afirmando o caminho de
consolidação da sustentabilidade financeira da instituição.
O total de receitas angariadas fixou-se nos 806.328 € e os gastos nos 717.301 €.
A composição das principais fontes de financiamento foi a seguir indicada:
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Donativos em Numerário

Valor

Fundação EDP
Donativos diversos (Pessoas Colectivas)
Donativos diversos (Pessoas Singulares)
Secil - Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A.
UNICRE
Fundação AXA Corações em Acção
Fundação Montepio

70.000
52.281
21.891
20.000
15.062
17.728
12.500

Fundação PT
Roche Farmacêutica Química, Lda.
ANA Aeroportos de Portugal, S.A.
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
Tigran Kalberer
Soc. Imobiliária de Emprend.Turisticos Savoi, S.A.
Lisboa Editora, S.A.
Nunex Worldwide, S.A.
Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.

10.500
10.000
10.000
10.000
10.000
9.912
8.000
5.000
5.000

287.874

Subsídios à Operação
Comparticipação Segurança Social

Outros Rendimentos
PARQUE EXPO, 98, S.A. (Compensação por revogação contratual)
Reconhecimento Apoio BP Portugal, SA (2013/14)
Reconhecimento Proveito Cedência Casa do Gil
Reconhecimento Proveito Terreno Casa do Gil
Outros Rendimentos Diversos

Valor
261.987
261.987

Valor
95.000
40.000
32.964
11.141
15.161
194.266
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Donativos em Espécie
BP Portugal, SA
Donativos diversos (particulares e empresas)
Altronix - Sistemas Electrónicos, Lda.
NOS Comunicações, S.A.
Espazo Plus Self Storage, Lda.
Oceanário de Lisboa, S.A.
AC - Contabilidade e Gestão, S.A.
Cleanstation, S.A.
Otis Elevadores, Lda.

10.2. Negócios Sociais
Em 2014 a Fundação do Gil iniciou uma
estratégia de criação de negócios sociais
que pudessem contribuir ativamente para
a geração de receitas como forma de
financiamento dos seus projetos sociais.
A 31 de maio de 2014 lançou o BABY GIL –
da constatação de que existia um nicho de
mercado que não estava a ser trabalhado
– atividades para crianças dos 0 aos 3 anos
– criando, assim, um conjunto de sessões
regulares de atividades lúdico-pedagógicas,
incorporadas nas seguintes temáticas: ART,
ZEN, FUN, MUSIC.
Às sessões regulares seguiu-se o BABY GIL OUT
– um dia completo com a mostra de todas as
atividades que vinham sendo realizadas ao
longo do ano.

Valor
10.000
8.885
5.992
3.799
2.106
1.845
1.789
1.408
1.181
37.005
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Desde o seu lançamento, o Baby Gil permitiu
angariar, através de patrocínios e de inscrições,
cerca de 50.000 €.
Constituindo já uma verba importante,
consideramos existir ainda um potencial de
crescimento que permitirá reforçar ainda mais
este contributo para a sustentabilidade dos
projetos sociais da Fundação.
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Em 2015 a Fundação criou um novo
conceito de prestação de serviços à
sociedade civil e deu início a uma nova
atividade que designou por Happy Gil.
O Happy Gil permite que pais aluguem os
jardins da Casa do Gil para aí realizarem
as festas de aniversário dos seus filhos.
Para além do aluguer do espaço, a
Fundação disponibiliza um conjunto
opcional de serviços e equipamentos de
parceiros que podem complementar e
enriquecer a festa das crianças.

Se em 2014 lançou o Baby Gil e em 2015 o Happy Gil, 2016 ficará marcado por um novo negócio
social ambicioso, inovador e que se acredita responder a uma necessidade importante: a
UDI - Unidade de Desenvolvimento Infantil.
A UDI surge da identificação da necessidade de proporcionar às crianças da Casa do Gil o acesso
a um conjunto de terapias complementares atualmente não disponíveis na estrutura técnica da
Casa. Assim, a Fundação está a desenhar em parceria, a oferta de terapêuticas dedicadas a crianças
com doenças e disfunções dos sistemas nervoso e muscular, na área da neuropediatria, terapia
ocupacional, educação especial e reabilitação, psicomotricidade, terapia da fala, terapia do sono
e fisioterapia. Pretende-se disponibilizar e estender esta oferta à sociedade civil, proporcionando
ao público em geral o acesso a consultas externas nestas áreas de intervenção, cuja margem
gerada permita constituir-se como mais uma fonte de financiamento sustentável dos projetos e
das iniciativas da Fundação.
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11. Responsabilidade Social Interna e Sustentabilidade
Ambiental
O posicionamento da Fundação ao nível da Responsabilidade Social Interna e Sustentabilidade
Ambiental é intrínseco e transversal a toda a instituição e associa a sustentabilidade financeira
com as dimensões pessoal, social e ambiental promovendo a melhoria contínua de processos, a
valorização de pessoas e a utilização eficiente de bens e recursos com o objetivo da maximização
do bem-estar social.
Reconhecemos, valorizamos e respeitamos as pessoas da instituição na sua liberdade,
individualidade e diversidade: ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião,
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação
sexual. São reprovadas e condenadas quaisquer formas de assédio, de conduta verbal ou física de
humilhação, de coação ou de ameaça.
A Fundação apoia a diversidade de soluções ao nível da organização do tempo de trabalho,
permitindo aos colaboradores a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. É permitido
o gozo de férias em períodos parcelares se esse for o interesse do colaborador.
A Fundação promove a formação, o desenvolvimento de competências e a valorização pessoal
e profissional dos seus colaboradores, procurando assegurar níveis elevados de motivação,
ambientes de trabalho saudáveis e realizadores.
No cumprimento das suas responsabilidades exige-se aos colaboradores entrega, profissionalismo,
lealdade, respeito pelas hierarquias, urbanidade, elevação, ética e conduta solidária.
Na Fundação zelamos, protegemos e valorizamos o património tangível (equipamentos e
instalações) e intangível (serviços, marca) que são a base sobre a qual toda a atividade se
desenvolve, utilizando de forma racional e eficiente os recursos.
Entendemos o meio ambiente como o ecossistema que nos envolve e em que nos movemos, uma
realidade que serve as atuais gerações, e que procuramos manter e valorizar com vista a preservar
ou melhorar as condições naturais e os recursos disponíveis para as gerações futuras.

12. Negócios entre a Instituição e os seus Administradores
Conforme previsto nos Estatutos, os membros dos órgãos da Fundação não podem contratar,
direta ou indiretamente, com a instituição, salvo se do contrato resultar manifesto benefício para
a mesma. Nesse contexto, acresce ainda que nenhum membro dos órgãos da Fundação pode
votar sobre os assuntos em que tenha, direta ou indiretamente, por conta própria ou de terceiro,
um interesse em conflito com o da Fundação; em caso de conflito, o membro do órgão social deve
dele dar conhecimento aos restantes membros.
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As normas e os procedimentos internos, bem como o Código de Ética e de Conduta da Fundação do
Gil preveem também disposições específicas em matéria de prevenção de conflitos de interesse,
que definem as condutas que devem ser observadas neste domínio, como a não autorização de
processos de aquisição de bens ou serviços em que o proponente ou o decisor tenham relações
familiares ou interesses diretos ou indiretos com o fornecedor.
Em 2015, nenhum dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da Empresa
realizou qualquer negócio, direto ou indireto, com a Fundação do Gil.

13. Eventos subsequentes
Após a conclusão do exercício 2015 e à data de elaboração do presente relatório, não existem
acontecimentos de particular relevância que requeiram menção no Relatório de Gestão & Contas.

14. Proposta de Aplicação de Resultados
O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido positivo de 32.927,2 € seja transferido
para Resultados Transitados.

Nota Final
No final de mais um ano gostaríamos de reforçar o nosso agradecimento a todos os que
contribuíram para a concretização do apoio prestado às crianças e às famílias que integram os
programas promovidos pela Fundação do Gil. À equipa que todos os dias se entrega em dedicação,
esforço e profissionalismo, e a todos os mecenas e elementos da sociedade civil, aqui fica o nosso
reconhecimento de que este trabalho não seria possível sem a sua ajuda. Aos nossos voluntários
de competências um agradecimento muito especial. A vossa dedicação e entusiasmo é para nós
muito importante. Bem hajam!!

Lisboa, 28 de março de 2016

Patrícia Ramos Boura

Sílvia Nunes Ventura

Patrícia Sousa Lima
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15. Demonstrações Financeiras
Balanço
Rubricas

Notas

Períodos
2015

2014

Ativo
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

9

918.775,24

963.231,64

Ativos intangíveis

8

336.297,88

2.052,88

Investimentos financeiros

7

256,69

90,72

1.255.329,81

965.375,24

10

2.660,00

-

Clientes

13.1

12.256,63

26.393,96

Outras contas a receber

13.1

72.685,68

40.592,79

Diferimentos

14.2

582,23

2.446,28

174.882,26

191.402,18

263.066,80

260.835,21

1.518.396,61

1.226.210,45

Ativo corrente
Inventários

Caixa e depósitos bancários

4
Total ativo

Fundos Patrimoniais E Passivo
Fundos Patrimoniais
Fundos

13.2

498.797,90

498.797,90

Resultados transitados

13.2

(420.242,32)

(325.747,08)

Outras variações nos fundos Patrimoniais

13.2

1.250.278,76

948.997,66

32.927,20

(94.495,24)

1.361.761,54

1.027.553,24

Resultado líquido do período
Total do Fundo de Capital
Passivo
Passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores

13.1

97.097,23

95.090,80

Estado e outros entes públicos

14.1

12.124,66

27.041,63

Outras contas a pagar

13.1

47.413,18

76.524,78

156.635,07

198.657,21

Total do passivo

156.635,07

198.657,21

Total do Fundo de Capital e do passivo

1.518.396,61

1.226.210,45
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Demonstração dos Resultados por Naturezas
Renndimentos e Gastos
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas

Notas

Períodos
2015

2014

11

28.901,43

35.328,68

11;12

586.866,35

709.886,85

10

(4.609,92)

(16.421,44)

Fornecimentos e serviços externos

14.3

(271.254,05)

(277.872,22)

Gastos com o pessoal

14.4

(378.661,02)

(506.756,05)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

13.1

7.435,44

(5.000,00)

(23,74)

16,83

14.5

183.125,17

44.016,63

14.5

(62.752,27)

(12.170,50)

89.027,39

(28.971,22)

(55.597,40)

(64.503,27)

33.429,99

(93.474,49)

11

137,73

513,65

14.6

(640,52)

(1.534,40)

Resultado antes de impostos

32.927,20

(94.495,24)

Resultado líquido do período

32.927,20

(94.495,24)

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

7

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

14.7

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
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Demonstrações das Alterações no Capital Próprio
Descrição

Posição no Início
do Período
2014

Notas

Outras
Variações nos
Fundos
Patrimoniais

Resultados
Transitados

Fundos

Resultado
Líquido
do Período

Total
do Fundo
de Capital

498.797,90

(142.909,09)

1.053.103,75

(243.036,20)

1.165.956,36

Aplicação do resultado
líquido do ano anterior

-

(243.036,20)

-

243.036,20

-

Outras alterações
reconhecidas
nos fundos
patrimoniais

-

60.198,21

(104.106,09)

-

(43.907,88)

Resultado Líquido
do Exercício

-

-

-

(94.495,24)

(94.495,24)

Resultado
Extensivo

-

-

-

148.540,96

(138.403,12)

498.797,90

(325.747,08)

948.997,66

(94.495,24)

1.027.553,24

Aplicação do resultado
líquido do ano anterior

-

(94.495,24)

-

94.495,24

-

Outras alterações
reconhecidas nos
fundos patrimoniais

-

-

301.281,10

-

301.281,10

Resultado Líquido
do Exercício

-

-

-

32.927,20

32.927,20

Resultado
Extensivo

-

-

-

127.422,44

334.208,30

498.797,90

(420.242,32)

1.250.278,76

32.927,20

1.361.761,54

Alterações
no Período

Posição no Fim
do Período
2014
Alterações
no Período

Posição no Fim
do Período
2015
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
Renndimentos e Gastos

Notas

Períodos
2015

2014

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes

651.489,53

816.546,01

Pagamentos a fornecedores

-221.403,78

-329.598,80

Pagamentos ao pessoal

-417.187,89

-480.635,19

12.897,86

6.312,02

-29.931,41

-14.876,14

-17.033,55

-8.564,12

-142,26

-1,91

18,16

19,44

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre
o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Ativos fixos tangíveis

500,00

Juros e rendimentos similares

137,73

513,65

513,63

531,18

0,00

0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

-16.519,92

-8.032,94

Caixa e seus equivalentes no início do exercício

191.402,18

199.435,12

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício

174.882,26

191.402,18

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Pagamentos respeitantes a:
Juros e gastos similares
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
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16. Anexo às Demonstrações Financeiras
1. Nota Introdutória
A Fundação do Gil foi constituída no dia 2 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 do Brasil, 53D, Pavilhão 13 – Parque de Saúde de Lisboa, freguesia
de Alvalade, concelho de Lisboa.
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.
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
9 de março, que aprova o regime de normalização contabilística das Entidades do Setor 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, aplicou-se o novo sistema a partir
do exercício económico de 2012, no entanto, a Fundação do Gil optou por aplicar as normas
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do SNC desde o exercício de 2010, com o objetivo 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 atividades.
Sempre que o SNC-ESNL não responda a aspetos particulares de transacções ou situações
específicas, serão aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as NCRF e Normas interpretativas
(NI), as Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º
1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho; e as Normas Internacionais
de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e
respetivas interpretações (SIC 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 Administração
e nas suas melhores expetativas 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 3.

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.
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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.
Do ponto de vista operacional, a instituição pretende:

1. Fazer evoluir os seus projetos para uma lógica de prestação de cuidados pediátricos

integrados e multidisciplinares, totalmente alinhados com as novas políticas para a saúde que
recomendam uma abordagem cada vez mais pluridisciplinar da doença na infância que inclui
o apoio à família;
2. Reforçar o apoio social prestado às famílias para prevenir situações de risco irreversíveis para
a criança e para o agregado;
3. Aumentar o grau de sustentabilidade financeira dos projetos existentes através do reforço
das relações com o Estado, com os parceiros e com a sociedade civil, delineando ainda novos
modelos de financiamento dos projetos e geração de receitas próprias;
4. A sustentabilidade financeira da Fundação do Gil é a condição sine qua non para a manutenção
dos atuais projetos em curso e para a implementação de futuras iniciativas.

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.

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.
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As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada
(em anos):
Edifícios e outras construções		
Equipamento básico 			
Equipamento de transporte 		
Equipamento administrativo 		
Outros AFT 				
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2 a 15
2 a 10
2 a 10
(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 registados 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.

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.
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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;
ii. 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 2015, as prestações de serviços prestados pela
Fundação do Gil e 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”.

3.7. Ativos e Passivos Contingentes
Os ativos contingentes são possíveis ativos que surgem de acontecimentos passados e cuja
existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais eventos futuros
incertos não totalmente sob o controlo da entidade.
Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras da entidade mas são
objeto de divulgação quando é provável a existência de um benefício económico futuro.
A Fundação não reconhece passivos contingentes. Um passivo contingente é divulgado, a menos
que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos que incorporem contributos para o
desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade.
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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.
Um subsídio não reembolsável pode tomar a forma de transferência de um ativo não monetário,
tal como terrenos ou outros recursos, para uso da entidade. Nestas circunstâncias efetua-se a
avaliação do justo valor do ativo não monetário e contabiliza-se quer o subsídio quer o ativo
por esse justo valor. Caso este não possa ser determinado com fiabilidade, tanto o ativo como o
subsídio são registados por uma quantia nominal.
Os subsídios ao investimento recebidos com o objetivo de compensar a entidade por investimentos
efetuados em ativos fixos tangíveis ou intangíveis, incluindo os subsídios não monetários, são
incluídos na rubrica Subsídios ao Investimento e 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 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 informação
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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 ativo 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
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 incluem numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros
financiamentos de curto prazo equivalentes, e detalha-se como segue:

41

Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Outros instrumentos

2015

2014

2.500,00
17.382,26
174.882,26

1.846,94
182.052,23
7.503,01
191.402,18

Os outros instrumentos financeiros eram compostos por unidades de participação num fundo
de investimento de tesouraria a curto prazo. Estas unidades foram alienadas em 2015 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 2015 não ocorreram alterações de políticas
contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício
de 2014.

6. Partes Relacionadas
6.1. Remuneração dos Colaboradores Chave da Gestão
Conselho Fiscal
Em 2015, a Fundação do Gil não pagou qualquer valor pelos serviços de Certificação Legal de
Contas uma vez que este serviço está a ser prestado em regime de mecenato.

Conselho de Administração
Renumerações
Remunerações
Encargos com Remunerações
Seguros de acidente de trabalho e doenças profissionais
Outros (Seguros de saúde)

2015

2014

51.193,14
12.200,27
130,55
63.523,96

47.669,60
10.630,32
1.335,69
59.635,61

De referir que o Conselho de Administração é composto por 3 membros, sendo que apenas a
Presidente Executiva é remunerada.
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7. Investimentos Financeiros
Os ativos financeiros registados pela Fundação decorrem dos pagamentos efetuados a favor do
Fundo de Compensação do Trabalho, obrigatoriedade decorrente da aplicação do disposto do
n.º 2 da Lei 70/2013, de 30 de agosto, sendo reconhecidos ao justo valor.

8. Ativos Intangíveis
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o movimento ocorrido na quantia
escriturada dos ativos fixos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e
perdas por imparidade, foi o seguinte:

2015
Programas
Comutador
Activo Bruto
Saldo inicial
Aquisições
Alienações
Saldo Final
Amortizações acumuladas e perdas
por imparidade
Saldo inicial
Amortizações do exercício
Saldo final
Activos Líquidos

Propriedade
Industrial

Total

6.517,20
6.517,20

2.052,88
345.386,00
347.438,88

8.570,08
345.386,00
353.956,08

6.517,20
6.517,20
-

11.141,00
11.141,00
336.297,88

6.517,20
11.141,00
17.658,20
336.297,88

2014
Programas
Comutador
Activo Bruto
Saldo inicial
Aquisições
Alienações
Saldo Final
Amortizações acumuladas e perdas
por imparidade
Saldo inicial
Amortizações do exercício
Saldo final
Activos Líquidos

Propriedade
Industrial

Total

6.517,20
6.517,20

2.052,88
2.052,88

8.570,08
8.570,08

6.517,20
6.517,20
-

2.052,88

6.517,20
6.517,20
2.052,88
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O Ministério das Finanças concedeu à Fundação o direito de superfície sobre um terreno no Parque
de Saúde de Lisboa para instalação e construção da Casa do Gil e realização das suas atividades de
cariz social. Este direito de concessão foi obtido pela Fundação durante um período de 40 anos.
De acordo com a política contabilística (Nota 3.8) a Fundação do Gil efetuou a avaliação para
determinar o Justo Valor do Terreno, o qual resultou no montante de 345.386 €.

9. Ativos Fixos Tangíveis
Durante o período findo em 31 de dezembro de 2015 e 2014 o movimento ocorrido na quantia
escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas
por imparidade, foi o seguinte:
2015
Edifícios
Básico

Edifícios

Equipamento Equipamento
de Transporte Administrativo

Outros AFT

Total

Ativos
1.318.555,80

155.053,56

107.044,90

20.516,37

33.468,66

1.634.639,29

Aquisições

Saldo inicial

-

-

(21.796,00)

-

-

(21.796,00)

Transferências e
Abates

-

-

-

-

-

-

1.318.555,80

155.053,56

85.248,90

20.516,37

33.468,66

1.612.843,29

369.558,14

152.775,43

97.227,77

19.897,62

31.948,69

671.407,65

32.963,90

1.149,39

8.775,46

165,00

1.402,65

44.456,40

-

-

(21.796,00)

-

-

(21.796,00)

Saldo Final

402.522,04

153.924,82

84.207,23

20.062,62

33.351,54

694.068,25

Ativos líquidos

916.033,76

1.128,74

1.041,67

453,75

117,32

918.775,24

Saldo Final
Depreciações
acumuladas
e perdas por
imparidade
Saldo inicial
Depreciações
do exercício
Transferências e
Abates
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2014
Edifícios
Básico

Edifícios

Equipamento Equipamento
de Transporte Administrativo

Outros
AFT

Total

Ativos
1.318.555,80

155.053,56

107.044,90

20.516,37

33.468,66

1.634.639,29

Aquisições

Saldo inicial

-

-

-

-

-

-

Regularizações

-

-

-

-

-

-

1.318.555,80

155.053,56

107.044,90

20.516,37

33.468,66

1.634.639,29

325.650,23

143.240,17

87.768,19

19.704,86

30.540,93

606.904,38

43.907,91

9.535,26

9.459,58

192,76

1.407,76

64.503,27

-

-

-

-

-

-

Saldo Final

369.558,14

152.775,43

97.227,77

19.897,62

31.948,69

671.407,65

Ativos líquidos

948.997,66

2.278,13

9.817,13

618,75

1.519,97

963.231,64

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

10. Inventários
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, os inventários tinham a seguinte composição:
31-12-2015
Mercadorias
Inventários iniciais
Compras
Regularizações
Inventários finais
CMVMC

7.269,92
2.660,00
4.609,92

31-12-2014
Mercadorias
Inventários iniciais
Compras
Regularizações
Inventários finais
CMVMC

1.167,10
15.254,34
16.421,44
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11. Rédito
Nas prestações de serviços a entidade apenas reconhece o rédito à medida que os serviços são
executados.
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.
Assim, em 31 de dezembro de 2015 tinha sido reconhecido o valor de 23.889,70 €, a título
de prestações de serviços e o valor de 5.011,73 €, relativo a venda de bens, conforme quadro
seguinte:

Vendas e Prestações de Serviços
Vendas de Mercadorias
Prestação Serviços
Total

2015

2014

5.011,73
23.889,70
28.901,43

30.307,78
5.020,90
35.328,68

Os restantes réditos reconhecidos respeitam a juros, royalties e donativos e o seu critério de
reconhecimento encontra-se descrito no ponto 3.6. A sua valoração e descrição apresenta-se no
quadro seguinte:

Juros, Royalties e Donativos
Juros
Royalties
Donativos
Total

2015

2014

137,73
308,25
324.879,04
325.325,02

513,65
452.310,98
452.824,63
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12. Subsídios e Apoios
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 acolhida.

31-12-2015
Subsídios
Atribuido pela Segurança Social

Montante recebido
261.987,31
261.987,31

31-12-2014
Subsídios
Atribuido pela Segurança Social

Montante recebido
257.575,87
257.575,87

O montante registado no Balanço em Outras Variações nos Fundos Patrimoniais refere-se
ao subsídio da campanha Swatch para a construção da Casa do Gil. Este subsídio está a ser
reconhecido linearmente por um período de 40 anos (Nota 14.7).
Adicionalmente, conforme explicado na Nota 8, a incorporação do valor do terreno da Fundação
teve o respectivo reflexo nas Outras Variações nos Fundos Patrimoniais, o qual resultou num
acréscimo do valor (líquido de amortizações) em 301.281 €.

13. Instrumentos Financeiros
13.1. Categorias de instrumentos financeiros
As categorias de ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2014 e 2015 são detalhadas
conforme se segue:

Ativos Financeiros

31-12-2015

31-12-2014

Clientes

12.256,63

26.393,96

Outras contas a receber

72.685,68

40.592,79

174.882,26
259.824,57

191.402,18
258.388,93

31

31-12-2014

Fornecedores

97.097,23

95.090,80

Outras contas a pagar

47.413,18

76.524,78

144.510,41

198.657,21

Caixa e depósitos bancários

Passivos Financeiros

Nota

4
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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
no montante de 25.185,68 €. O montante remanescente diz respeito ao valor a receber de
compensação por revogação contratual, resultante da não atribuição de um terreno no montante
de 47.500,00 € durante o exercício de 2016.
Na rubrica de outras contas a pagar estão incluídos essencialmente valores relativos a remunerações
a liquidar ao pessoal no montante de 45.233,80 €, 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. Ainda se encontram contemplados nesta rubrica alguns gastos relativos ao exercício de
2015, cuja faturação apenas ocorrerá em 2016 no montante de 2.179,38 €.
De seguida apresentamos o detalhe da rubrica de clientes, em função da sua antiguidade:

2015

2014

Imparidade
Acumulada

Quantia
escriturada
liquida

Imparidade
Acumulada

Quantia
escriturada
liquida

2.165,90

-

21.156,27

10.000,00

-

10.000,00

Vencido

-

-

-

-

-

-

0-30 dias

-

-

-

-

-

-

30-90 dias

-

-

-

3.802,10

-

3.802,10

20.296,52

10.205,79

10.090,73

30.233,09

17.641,23

12.591,86

22.462,42

10.205,79

12.256,63

44.035,19

17.641,23

26.393,96

Quantia
Bruta
Não vencido

> 90 dias

Quantia
Bruta

Imparidades
2015
Clientes

Saldo inicial

Reforços

Reversões

Saldo Final

17.641,23
17.641,23

3.995,79
3.995,79

11.431,23
11.431,23

10.205,79
10.205,79

2014
Clientes

Saldo inicial

Reforços

Reversões

Saldo Final

12.641,23
12.641,23

5.000,00
5.000,00

-

17.641,23
17.641,23
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No final do período de relato foi feita uma análise às contas de clientes de forma a avaliar se
seriam recuperáveis ou não.
Em 2015 optou-se por desconhecer a divida do cliente Promosocial como sendo de cobrança
duvidosa porque o cliente tem estado a regularizar mensalmente a mesma.
No presente exercício, foi reconhecido o montante 3.995,79 € como imparidade do cliente Mestre
Maco, devido ao processo de insolvência desta empresa.
Assim, foi reconhecido um montante de 3.995,79€ relativos a perdas por imparidade de clientes
e 11.431,23 € relativas à reversão da imparidade da Promosocial o que origina no exercício, um
total de 7.435,44 €.
Apresentamos também o detalhe da rubrica de fornecedores, em função da sua antiguidade:

2015
Quantia
Bruta

2014

Imparidade
Acumulada

Não vencido

-

Vencido

-

0-30 dias

Quantia
escriturada
liquida

Quantia
Bruta

Imparidade
Acumulada

Quantia
escriturada
liquida

-

21.156,27

21.156,27

-

-

-

-

-

7.866,36

-

7.866,36

8.660,46

-

8.660,46

30-90 dias

10.967,82

-

10.967,82

10.827,34

-

10.827,34

> 90 dias

78.263,05

-

78.263,05

54.446,73

-

54.446,73

97.097,23

-

97.097,23

95.090,80

-

95.090,80

13.2. Instrumentos de Fundos Patrimoniais
A 31 de dezembro de 2015 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. A variação em 2015 dos Resultados Transitados refere-se à aplicação do
Resultado Líquido de 2014 no valor de 94.495,24 €.
As outras variações no capital próprio são compostas por doações que tiveram por base ativos
duradouros, nomeadamente nas obras de adaptação da Casa do Gil e do terreno no Parque de
Saúde. de Lisboa.
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14. Outras Informações consideradas relevantes
14.1. 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 2015 e 2014, as rubricas de Estado e Outros
Entes Públicos, apresentavam a seguinte composição:

2015

2014

Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

Imposto sobre o rendimento

-

-

-

-

Retenção de impostos sobre
rendimentos

-

5.045,75

-

11.990,50

Imposto sobre o valor acrescentado

-

18,47

-

2.548,62

Contribuições para a segurança
social

-

7.058,18

-

12.494,34

-

2,26

-

8,17

-

12.124,66

-

27.041,63

Outras Tibutações - FCT/FGCT

14.2. Diferimentos
A rubrica de diferimentos apresenta a seguinte decomposição.

2015
Seguros
Trabalhos especializados
Conservação e reparação
Outros gastos diferidos

2014
Ativo

Ativo

582,23
582,23

1.376,79
534,85
99,82
434,82
2.446,28

50

14.3. Fornecimentos e Serviços Externos
A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos é detalhada conforme se segue:
Fornecimentos e serviços externos

2015

2014

63.163,03

126.641,08

61.047,22

121.451,04

-

3.839,84

2.115,81

1.350,20

116.117,65

76.659,17

Trabalhos especializados

8.067,24

9.932,56

Publicidade e propaganda

2.791,62

9,76

-

6.300,44

Honorários

73.535,75

44.542,48

Comissões

576,12

736,72

Conservação e reparação

16.010,39

7.862,28

Outros

15.136,53

7.274,93

Materiais

13.329,08

2.504,42

848,52

1.226,10

Subcontratos
Serviços de Enfermagem
Serviços de refeitório
Outros
Serviços especializados

Vigilância e segurança

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Livros e Documentação Técnica

63,81

Material de escritório

787,80

824,21

Artigos de oferta

430,50

17,45

11.198,45

436,66

27.498,61

20.900,99

Eletricidade

11.210,92

12.737,39

Combustíveis

11.355,75

5.490,03

Outros
Energia e fluídos

Água

4.931,94

2.673,57

9.280,26

8.644,95

Deslocações e estadas

9.170,26

8.424,95

Transporte de pessoal

110,00

220,00

41.865,42

42.521,61

10.254,99

3.177,00

Comunicação

7.661,08

13.967,75

Seguros

3.477,23

5.689,75

Deslocações, estadas e transportes

Serviços diversos
Rendas e alugueres

Contencioso e notariado
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços
TOTAL

1.923,16

1.589,67

18.423,60

17.487,33

125,36

610,11

271.254,05

277.872,22

A rúbrica de honorários regista a incorporação direta da prestação dos serviços de enfermagem e
de auxiliares, por compensação da rescisão contratual com a Servihospital.
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14.4. Gastos com o Pessoal
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014 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

2015

2014

51.193,14

47.669,60

255.642,21
71.263,07

307.550,23
65.281,62
75.882,58

482,60

-

80,00
378.661,02

10.372,02
506.756,05

O número médio de empregados durante o ano de 2015 foi de 14 colaboradores, sendo que
no ano transato era de 15 colaboradores. De referir que a Fundação do Gil concede a todos os
colaboradores o direito a um plano de saúde.
A Fundação contou ainda com a colaboração de cerca de 170 voluntários que, em conjunto com
os empregados, conseguiu atingir cerca de 1.500 beneficiários do seu projeto social global.

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 2015 e 2014 é conforme se segue:

Outros rendimentos e ganhos
Royalties
Subsidio ao investimento - Casa Gil
Subsidio ao investimento - Terreno
Correções relativas a periodos anteriores
Indemnizações
Outros

2015

2014

32.963,90
11.141,00
41.345,00
95.000,00
2.675,27
183.125,17

43.907,88
28,73
80,02
44.016,63

A rubrica de subsídios ao investimento regista o reconhecimento das doações relacionadas
com os bens constantes do Ativo Fixo Tangível e Ativo Intangível, que passaram a ser registadas
em resultados durante a vida útil estimada do respetivo ativo doado por dedução ao valor das
respetivas depreciações e amortizações.
A rubrica indemnizações refere-se ao montante recebido da Parque Expo (Nota 13.1).
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14.6. Juros e Gastos Similares
Os gastos e perdas de financiamento, reconhecidas no decurso dos anos de 2015 e 2014,
detalha-se conforme se segue:

Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Financiamentos bancários
Outros gastos de financiamento

2015

2014

640,52
640,52

1.534,40
1.534,40

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 2015 e 2014 é conforme se segue:

Depreciações e Amortizações
Ativos fixos tangíveis
Ativos Intangíveis

2015

2014

44.456,40
11.141,00
55.597,40

64.503,27
64.503,27

A redução do valor de depreciação dos ativos fixos tangíveis resulta da revisão da vida útil de
30 para 40 anos do edifício da Fundação (Casa do Gil). Em sentido inverso, ocorreu em 2015 a
inclusão da amortização do direito de csuperfície sobre o terreno concedido pelo Ministério das
Finanças.
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15. Acontecimentos após a data do Balanço
À data de emissão do relatório e contas, para exercício findo a 31 de dezembro de 2015, não
existem eventos subsequentes a relatar.
De salientar apenas que, decorrente das publicações legislativas do Decreto – Lei n.º 98/2015,
de 2 de Julho, da Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho e da Portaria n.º 220/2015, de 24 de
julho, refira-se que para o exercício de 2016 as demonstrações financeiras da Fundação irão sofrer
alterações ao nível do Sistema de Normalização Contabilística, visto a Fundação ser considerada
como uma entidade do sector não lucrativo (ESNL).
Contudo, não é expectável que tenha um impacto relevante nas demonstrações financeiras da
Fundação.
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