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Acreditamos nas crianças. 
Na sua energia infindável para superar 
os desafios e na alegria sincera com que 
contagiam quem os rodeia. São elas  
o nosso futuro e é com elas que o criamos.  

Acreditamos nos outros.
Na solidariedade, no altruísmo e no amor, 
em pessoas capazes de transformar choro 
em riso, dor em conforto, desespero  
em esperança.

Acreditamos em nós. 
Queremos fazer a diferença e gostamos  
de fazer diferente. As alegrias dão-nos  
a motivação, mas são as adversidades  
que nos fazem estar aqui. 
Sabemos que a mudança demora.  
Ainda bem que a resiliência é o nosso forte.
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Missão, Visão e Valores

A Fundação do Gil promove a reintegração de crianças e jovens atraves de um 
conjunto de acções clínicas, sociais e emocionais que aceleram o seu regresso 
à família e melhoram o seu bem-estar e qualidade de vida.

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 acção a longo prazo.

A Fundação do Gil tem como valores estruturantes da sua missão 
a responsabilidade, o rigor, a transparência e a dedicação:

•  Responsabilidade pela condução de todos os projectos a que se propõe, 
e por todos os projectos de vida que lhe são confiados;

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

• Transparência na gestão das suas operações, optimização dos seus 
recursos e comunicação dos seus resultados;

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

Missão

Visão

Valores 
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Modelo de Governação

No modelo de governação da Fundação do Gil os órgãos sociais são 
constituídos por um Conselho de Curadores, um Conselho de Administração 
e um Conselho Fiscal.

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 actos necessários à prossecução dos fins da Fundação 
e a gestão do seu património.

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.
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Órgãos Sociais

Conselho de Curadores

Conselho de Administração

Conselho Fiscal
 

Presidente
Guilherme Magalhães

Vice-Presidente
John Antunes

Ana Sousa Dias
João Falcato Pereira
Leonor Beleza
Maria de Belém Roseira
Rolando Borges Martins
Vera Pires Coelho

Presidente Executiva
Patrícia Ramos Boura

Vogais
Jorge Mineiro
Óscar Gaspar 

Presidente
João Vieira de Almeida

Vogais
Paulo da Costa Pinheiro
Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. representada  
por Dr. Luís Pedro Magalhães Varela Mendes
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Código de Ética e Conduta

Plano de Felicidade Organizacional

O Código de Ética e de Conduta da Fundação do Gil integra um conjunto 
de princípios de natureza ética que regem a sua actividade, 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.

Conscientes das repercussões que a pandemia teve na vida dos nossos 
colaboradores, a Fundação desenvolveu um Plano de Bem-estar e Felicidade 
com vista a criar impacto positivo na vida daqueles que cuidam diariamente 
das crianças e que fazem da Fundação do Gil o lar cuidador que todos 
conhecemos. 

Um seguro de saúde, mais dias de férias, o dia de aniversário, a utilização da 
casa do jardim, formações personalizadas, são exemplos de benefícios que 
foram implementados.

Este plano visa ser dinâmico e em construção.

"Cuidar com Amor" é o nosso lema e para que as crianças se sintam acarinhadas, 
precisamos que os colaboradores o sintam também. Cuidar da saúde mental e do 
bem-estar dos nossos colaboradores é cuidar do bem-estar das nossas crianças. 
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Agenda 2030
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável

Os projectos da Fundação do Gil estão alinhados com a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas dando 
resposta a vários dos Objectivos.

ODS3 Vida Saúdavel
ODS17 Parcerias e  Meios de Implementação

 ODS 1 Irradicação da Pobreza
 ODS 2 Fome zero 
 ODS 3 Saúde e bem-estar
 ODS 4 Educação de Qualidade
 ODS 5 Igualdade de Género
 ODS 8 Trabalho Decente e Crescimento Económico
 ODS 10 Redução das Desigualdades
 ODS 13 Mudança Global do Clima
 ODS 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes
 ODS 17 Parcerias e Meios de Implementação

 ODS 1 Irradicação da Pobreza
 ODS 2 Fome zero 
 ODS 3 Saúde e bem-estar
 ODS 4 Educação de Qualidade
 ODS 5 Igualdade de Género
 ODS 8 Trabalho Decente e Crescimento Económico
 ODS 10 Redução das Desigualdades
 ODS 16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes
 ODS 17 Parcerias e Meios de Implementação

Fundação do Gil

Casa do Gil

Cuidados Domiciliários 
Pediátricos 
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Relatório de Gestão
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Ambiente Macroeconómico Global

Enquadramento Económico: Economia Internacional

Após a contração histórica de 2020 devido à pandemia Covid-19, com 
a economia mundial a diminuir 3,1%, a recuperação em 2021 foi significativa, 
com o FMI1 a estimar um crescimento mundial de 5,9%. A economia 
mundial recuperou em 2021 os níveis de atividade económica de 2019. 
O desenvolvimento de vacinas e a implementação de programas de vacinação 
contribuíram para a recuperação da confiança económica, com 58% da 
população mundial2 com pelo menos uma dose de vacina no final do ano. 
Ainda assim, ao longo de 2021 o surgimento de novas variantes como a Delta 
e Omicron, obrigaram a períodos de medidas de contenção da atividade, 
ainda que mais direcionadas do que as vividas em 2020, tendo o seu impacto 
na atividade económica sido menor, com os agentes económicos a evidenciar 
maior capacidade de adaptação. O ano de 2021 ficou também marcado por 
disrupções nas cadeias de fornecimento e aumento dos custos das matérias-
primas, muito influenciadas pela forte recuperação da procura.    

Na área do euro a recuperação económica em 2021 deverá ter atingido os 
5,1%3, muito suportada por uma procura doméstica forte.

O índice de preços do consumidor da Área do Euro cresceu 2,6% em 2021, 
refletindo o impacto significativo no custo das matérias-primas. A evolução 
no índice de preços do consumidor foi crescente ao longo do ano: no primeiro 
trimestre foi de apenas 1%, mas evoluiu para 4,7% no último trimestre de 
2021, máximos trimestrais desde o início da moeda única.

O mercado de trabalho na zona euro mostrou grande dinamismo, com a taxa 
de desemprego nos 7,7% em 2021. De notar a evolução muito positiva, com 
a taxa a variar dos 8,2% em dezembro 2020 para os mínimos históricos de 
7,0% em dezembro de 2021.

As medidas de apoio à crise pandémica ainda continuam a pesar nas finanças 
públicas, com o défice agregado da zona euro estimado em 5,9%, após os 7,2% 
registados em 2020. 

O Banco Central Europeu manteve ao longo do ano uma política monetária 
expansionista, mantendo o nível de taxas de juro de referência em 
mínimos históricos. No entanto, reflexo da recuperação ao longo do ano, 
o BCE diminuiu o ritmo de compras de ativos do Programa de Compras 
Pandémico de Emergência no último trimestre do ano e anunciou que 
deverá ser descontinuado em março de 2022, aumentando, no entanto, 
o programa de compras no segundo e terceiro trimestre do próximo ano. 

Economia Nacional 

Em 2021, o PIB Português registou um crescimento de 4,9%, o maior 
crescimento anual desde 1990, após a contração histórica de 8,4% em 2020, 
na sequência dos efeitos negativos da pandemia na economia. O crescimento 
de 2021 ficou muito marcado pelo contributo da procura interna, com 
o consumo privado e investimento a registarem fortes recuperações. 

Visão Geral  
da Economia Mundial

1 World Economic Outlook – Update, International 
Monetary Fund | January 2022

2 Our World in Data

3 ECB Economic Bulletin, Issue 8 / 2021
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O contributo da procura externa foi bastante menos negativo do que em 2020, 
com crescimento significativo das exportações de bens e serviços.4

A recuperação da economia promoveu a criação de emprego e uma 
diminuição na taxa de desemprego. O emprego deverá ter subido 2,5% em 
2021, após a contração de 1,9% vivida em 2020. As horas trabalhadas deverão 
ter subido 8,3%, após a redução de 9,3% vivida em 2020. A diferença entre 
a variação do emprego e as horas trabalhadas nos últimos dois anos são 
reflexo das medidas de apoio durante a crise pandémica. A evolução na taxa 
de desemprego foi muito favorável, terminando o ano nos 5,9%, mínimos de 
2002, que compara com os 6,9% registados em dezembro de 2020 e os 8,2% 
no pico da crise pandémica em agosto de 2020. O rendimento real disponível 
deverá ter aumentado 1,2% em 2021, refletindo o aumento do emprego 
e algum dinamismo nos salários. 

Em 2021, o Índice de Preços no Consumidor registou uma variação média anual 
de 1,3%, após a estabilidade de preços em 2020. Excluindo bens energéticos 
e alimentares, a taxa de variação em 2021 foi de 0,8%. Ao longo do ano a taxa 
de inflação evidenciou um forte movimento ascendente, em particular na 
segunda metade do ano.5  Em dezembro de 2021 a taxa de variação homóloga 
atingiu os 2,7%.

A recuperação da economia e aumento do emprego, melhoraram o défice 
público nacional em 2021, estimado em 4,3%. O nível de Dívida Pública 
diminuiu 7,7% para os 127,5% do PIB no final de 2021, impulsionado 
sobretudo pela melhoria do PIB e uma ligeira redução do valor nominal6.

4 Instituto Nacional de Estatística – Contas Nacionais 
Trimestrais (Base 2016) – Estimativa Rápida a 30 dias 
(31 de janeiro de 2022)

5 Instituto Nacional de Estatística – Índice de Preços 
no Consumidor (12 de janeiro de 2022)

6 Comunicado Ministério das Finanças
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Casa do Gil

A actual população que a Casa do Gil acolhe necessita de especial atenção, 
face à complexidade dos seus problemas familiares, sociais e emocionais, 
sendo necessária uma intervenção reparadora do trauma e impulsionadora 
no estabelecimento de relações de vinculação positivas, bem como no 
desenvolvimento e promoção da autonomia e participação de todos os 
intervenientes: profissionais, crianças e suas famílias, no processo de 
acolhimento. 

Neste sentido, foi criada uma nova lógica de funcionamento, centrada num 
modelo bioecológico, passando o processo da criança a assentar em seis 
áreas de intervenção: a Justiça, a Família, a Saúde Física / Saúde Mental, 
a Educação/Formação, o Quotidiano e a Comunidade.

Seguindo as orientações do ISS (Instituto da Segurança Social, 2007), 
e com o que prevê o nº 14 do Decreto-Lei n.º 164/2019, foram desenhadas 
4 fases para o acolhimento das crianças, compreendendo a sua preparação, 
avaliação diagnóstica, plano de intervenção para a vida e o processo de 
transição/fim de acolhimento. 

Com vista a operacionalização deste modelo, durante o ano de 2021, 
foram aferidas estratégias e metodologias que se pretendem estender ao 
próximo ano, de forma a promover cada vez mais, um acompanhamento 
individualizado a cada criança, essencial para o estabelecimento de 
relações protectoras, que permitam dar uma maior segurança e melhorar 
a sua auto-estima.

Para isso, cada criança tem um acompanhamento privilegiado, por 
parte de uma dupla de referência, um Técnico e um Educador, que têm 
como responsabilidade assegurar a concretização do referido plano 
de intervenção para a vida, respondendo, assim, às suas necessidades 
e dificuldades, em tempo real.

No sentido de facilitar este trabalho, está a desenvolver-se um programa 
de gestão de utentes, com vista a informatizar todos os dados da 
criança e, assim, concentrar toda a informação, numa lógica de eficácia 
e sustentabilidade.

No que respeita ao trabalho estreito com as famílias, e tendo em conta, 
ainda, os constrangimentos causados pela pandemia na intervenção, 
a Casa do Gil tem-nas trazido de volta à vida diária da criança, permitindo-
lhes, gradualmente, que possam experienciar situações importantes como 
a partilha de refeições, idas ao médico/terapias ou reuniões escolares. 
Na dinamização das visitas, pretende-se uma maior interacção familiar, 
necessária ao fortalecimento do vínculo bem como à obtenção de 
indicadores de avaliação mais fidedignos.

A criação de uma bolsa de voluntários, com motivação de se constituírem 
como pessoas de referência/padrinhos para as crianças, sem alternativa 
familiar, de forma a contribuir para o seu bem-estar, através de momentos 
de qualidade, num contexto privilegiado, é também uma intenção da Casa 
do Gil, para o presente ano. 

Introdução
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De acordo com o Manual de Boas Práticas da Segurança Social, os princípios 
e valores do acolhimento residencial “têm a sua génese nos direitos 
fundamentais que devem ser promovidos e garantidos a todos os residentes, 
famílias, colaboradores, dirigentes, especialistas e todos os restantes com 
quem a organização se relaciona” (ISS, 2006: 106).

Pretende-se, desta forma, «proporcionar um modelo familiar contentor 
e securizante, onde os processos de trabalho a desenvolver se situam em 
torno das necessidades biopsicossociais, afectivas e emocionais, da criança 
ou do jovem e onde o projecto de vida de cada um é definido tendo em 
consideração os seus superiores interesses, em tempo útil, sempre com 
a participação da criança e do jovem na medida das suas capacidades e, 
sempre que possível, com a participação da própria família» (Gomes, 2010: 
88-89).

Na base de um bom diagnóstico adequado às necessidades de cada criança 
ou jovem, há que considerar alguns princípios para o desenvolvimento de um 
acolhimento de qualidade, mais precisamente:

• Respeito pelos direitos da criança e da família, ou seja, promover 
a proximidade e frequência de contactos de forma organizada e com 
plano acordado, respeitando alterações consoante as entidades gestoras 
do processo. Acompanhar as visitas, com o intuito de ajudar a família 
e promover competências parentais de forma a providenciar uma 
resposta adequada às mesmas;

• Satisfação das necessidades básicas da criança, mais precisamente, 
assegurar conforto e bem-estar para que estas possam ter um 
desenvolvimento integral. Garantir acesso à educação formal, informal 
e vocacional, independentemente das dificuldades ou défices cognitivos. 
Promover hábitos de trabalho e acompanhamento diário;

• Garantir o acesso a cuidados médicos e outros cuidados de saúde de 
acordo com as especificidades de cada criança;

• Facultar um ambiente reparador e terapêutico, para que, cada criança 
sinta proximidade e confiança no seu cuidador. Garantir segurança 
e protecção.

• Promover a integração na comunidade, para que possam experienciar 
estilos de vida semelhantes ao que vivem em ambiente familiar.

• Apoiar a família ou figuras de referência, uma vez que objectivo 
principal do acolhimento passa pela reunificação familiar. Dar 
a conhecer os direitos e deveres das famílias, permitir a intervenção da 
família, para que o percurso da criança e jovem seja facilitado. Orientar 
e potenciar as prioridades de vida, trabalhando o reconhecimento dos 
problemas, criação de falsas expectativas e resistência à mudança;

1. Princípios do acolhimento 
residencial
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• Individualidade, de forma a capacitar e potenciar o crescimento de 
cada criança ou jovem, tendo presente as suas necessidades. Promover 
e capacitar para a tomada de decisões, resolução de problemas 
e responsabilidade social. Desenvolver rotinas comuns e de organização, 
respeitando o direito à participação, o seu desenvolvimento e bem-estar. 
Incentivar à partilha de sentimentos e experiências.

• Definir um projeto de vida de acordo com a idade e maturidade, de 
forma a transmitir confiança e segurança num futuro próspero. Compete 
à Casa do Gil, enquanto casa de acolhimento residencial dar resposta às 
necessidades de cada criança e jovem, proporcionando um ambiente 
mais familiar possível, estabilizador e harmonioso.

 

A desprotecção pode ser caracterizada por uma diversidade de 
manifestações, quer sejam sob a forma de abandono, negligência, mau 
trato ou abuso. No entanto, não havendo consenso quanto à sua clarificação 
conceptual, cria-se um terreno propício à ambiguidade, na hora de definir, 
claramente, os fundamentos teóricos e conceptuais da nossa intervenção, 
no âmbito da desprotecção na infância.

Uma das questões que a Equipa Técnica e Educativa da Casa do Gil se 
questiona, diariamente, consiste na definição de critérios que permitam 
avaliar o risco e o perigo das dinâmicas intrafamiliares, na perspectiva da 
valorização dos factores de protecção e a minimização ou mesmo anulação 
dos factores de risco, que garanta os direitos de protecção das crianças 
acolhidas.

Nesta linha de pensamento, considera-se de primordial importância 
a relevância assumida pelos Planos de Intervenção para a Vida, compostos 
por um Plano de Intervenção individual e um Plano de Intervenção familiar, 
de cada criança acolhida, operacionalizados: 

(1) pelas intervenções preventivas da emergência de comporta mentos de 
risco, mediante a modificação de dinâmicas pautadas pelo mau trato;

(2) pelas intervenções orientadas para a promoção de um comportamento 
pró-social familiar, na perspectiva da protecção do superior interesse 
das crianças acolhidas; 

(3) pelas intervenções que visam uma redução das situações susceptíveis 
de favorecerem     a repetição da prática do mau trato na infância.

Neste sentido, a Casa do Gil tem trabalhado com base numa metodologia 
focada e específica, na qual se pretende desenhar o perfil de necessidades 
de crianças com uma medida de promoção e protecção, e cujo objectivo é de 
avaliar, construir e operacionalizar o seu projecto de vida.

Mais do que uma procura incessante da explicação totalitária do fenómeno 
social do mau trato na infância, o essencial da intervenção da Casa do Gil 
nesta problemática, consiste no desenvolvimento e no desenho de programas 
de intervenção específicos, baseados numa leitura do fenómeno do mau trato, 
como resultante de uma dinâmica sistémica.

2. Projecto educativo  
da Casa do Gil
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A necessidade da construção de um Projecto Educativo da Casa do Gil, 
contemporâneo e adaptado à nossa realidade, surge, assim, com base na 
prevenção do risco e do perigo, tentando travar ou modificar um percurso 
familiar, pautado por más práticas, bem como contribuindo para uma 
dinâmica de mudança indispensável na desejada promoção e protecção 
destas crianças.

Nesse sentido, a Casa do Gil questiona-se e realça a pertinência da elaboração 
de uma resposta protectora mais especializada em acolhimento residencial, 
operacionalizada num guia oficial, conceptualizado como uma consequência 
a médio/longo prazo de procedimentos, metodologias e práticas especificas 
de uma nova intervenção protectora.

Com a elaboração deste documento, a Equipa Técnica e Educativa da Casa do 
Gil procurou, criar um espaço de reflexão interno crítico acerca do paradigma 
social em que nos encontramos, onde é inevitável questionar a sua prática 
profissional no âmbito do acolhimento de crianças em situação de perigo. 

Esta reflexão parte de uma concepção resultante da sociedade em que 
vivemos, onde é necessário aludir a um novo paradigma de intervenção 
protectora, com a criação de novas estratégias desenhadas para a emergência 
da problemática da saúde mental em crianças vítimas de maus tratos na 
infância.

A Casa do Gil promove um ambiente próximo de um ambiente familiar 
harmonioso e afectuoso facilitando vinculações securizantes, sendo que os 
adultos estabelecem uma relação de confiança e segurança com a criança/
jovem, demonstrando afecto, respeito, disponibilidade e compreensão 
incondicionais perante os seus problemas e história de vida, privilegiando-se 
sempre a continuidade das relações de afecto significativas da criança/jovem.

Ao encontro da Teoria da Vinculação de Bowlby, as crianças que percebem 
um apoio genuíno, neste caso em concreto, na Casa do Gil, acredita-se que 
poderão desenvolver padrões de adaptação mais positivos, por outro lado, 
processos de resiliência poderão conduzir ao desenvolvimento de uma 
imagem mais positiva de si e dos outros, por forma a construir uma estrutura 
emocional mais segura e, por conseguinte, aumentar o bem-estar.

O papel das figuras de referência assume, também, relevo neste contexto, 
na medida que podem promover o processo de adaptação positiva e facilitar 
a construção do projecto de vida.

Para cada criança é definido, à data do acolhimento, o seu Técnico de Referência 
e o seu Educador de Referência, designados como Dupla de Referência, que 
trabalham em parceria com a criança/jovem e a sua família na construção 
e execução do seu projecto de vida.
A ideia de ser formada uma Dupla de Referência surge para dar resposta às 
necessidades das crianças, de modo a garantir que cada criança beneficie 
do apoio das figuras de referência na maior parte do seu dia, adaptando-
se horários, para que esteja, quase sempre, presente ou o Educador de 
Referência, ou o Técnico ou de preferência os dois.

3. Papéis na operacionalização  
do modelo de intervenção
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Técnico de Referência: É o elemento de referência das crianças e suas 
famílias, sendo o interlocutor por excelência no que respeita aos actos de 
maior importância na sua vida, ao longo de todo o acolhimento:

• Está presente no momento de acolhimento da criança, garantindo 
previamente a preparação do espaço, em articulação com o Director. Ao 
final de 3 meses de acolhimento da criança elabora, em conjunto com 
o Educador de Referência, a síntese diagnóstica relativa à sua criança 
de referência a qual deverá ser validada em reunião de equipa. Após 
conclusão da síntese diagnóstica, promove a elaboração e execução do 
Plano de Intervenção Individual (PII). 

• Está presente com regularidade em momentos individuais com 
a criança.

• Gere, em conjunto com o Educador de Referência, o quotidiano da 
criança/jovem.

Educador de Referência: É a figura de referência da criança, com quem 
deverá ser estabelecida uma relação de proximidade privilegiada:

• Está presente no momento de acolhimento da criança/jovem. 
• Participa na elaboração da síntese diagnóstica relativa à criança, 

e elabora e executa o PII. 
• É responsável pela realização de momentos individuais semanais, nos 

quais é avaliada a semana.
• De acordo com os procedimentos da casa e em colaboração estreita com 

o Técnico de Referência, gere todo o quotidiano da criança, 
• Executa as acções previstas no seu PII.

Tendo por base o Modelo Bioecológico, respeitando assim o ambiente do qual 
cada criança/jovem provém como determinante na intervenção a realizar, 
a nossa intervenção fundamenta-se em 6 pilares de intervenção.

1. Justiça: Corresponde ao desenvolvimento do processo de promoção 
e protecção de cada criança e inclui, nomeadamente, a comunicação com 
Tribunais e CPCJ, com as equipas que acompanham as medidas (EMAT; 
EATTL), bem como a estimulação da participação activa das famílias 
e crianças em acolhimento.

2. Família: Corresponde a toda a intervenção familiar realizada na CARCG, 
definindo-se todos os procedimentos em todas as fases de acolhimento.

3.  Saúde física / saúde mental: Corresponde à intervenção realizada a nível 
da saúde mental e física de todas as crianças em acolhimento em todas 
as fases do mesmo, na promoção do seu bem-estar e desenvolvimento 
integral.

4. Educação/formação: Define todos os procedimentos de  acompanha-
mento escolar e a inserção profissional e académica.

4. Contextos e fases de 
intervenção na Casa do Gil
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5. Quotidiano: Diz respeito à organização e vivência na Casa, as suas regras 
e rotinas adequadas a cada fase do acolhimento.

6. Comunidade: Organiza a forma como é criada a rede de suporte na 
comunidade em que se insere a Casa do Gil, estimulando a plena 
inserção social de cada criança.

Seguindo as orientações do ISS (Instituto da Segurança Social, 2007), e com 
o que prevê o nº 14 do Decreto-Lei nº 164/2019, são desenhadas 4 fases no 
acolhimento das crianças:

1. Acolhimento: Esta fase representa, temporalmente, a preparação do 
acolhimento e o primeiro mês de vivência na casa de acolhimento. 
Divide-se em três momentos distintos:

        • O Pré-Acolhimento;
        • O Dia do Acolhimento;
        • O Pré- Diagnóstico. 

Tendo em conta que o momento do acolhimento irá influenciar 
necessariamente a integração e percurso da criança, define-se como um dia 
com um conjunto de procedimentos específicos que o torna especial e de 
elevada responsabilidade. No primeiro mês procede-se a um conjunto de 
diligências que transmitirão as primeiras informações sobre cada criança 
e respectiva família.

2. Avaliação diagnóstica: Esta fase decorre no primeiro trimestre do 
acolhimento. Comporta um conjunto de procedimentos que permitirá 
sintetizar as necessidades e potencialidades das crianças nos diversos 
contextos, dando origem ao Plano de Intervenção para a Vida (PIV).

3. Plano de intervenção para a vida (piv): Após o diagnóstico de cada 
contexto é elaborado um plano de intervenção que será avaliado 
semestralmente e que deve orientar-se no sentido de promover aquele 
que se define como sendo o projecto de vida da criança. Este plano 
divide-se em dois, sendo o PII (Plano de Intervenção Individual) e o PIF 
(Plano de Intervenção Familiar).

4. Processo de transição / fim do acolhimento: Para cada projecto de 
vida é definido um conjunto de procedimentos nos vários contextos 
que promovam a reintegração da criança jovem na sua família nuclear/
alargada ou a sua autonomização.
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No ano 2021, estiveram em acolhimento, um total de 21 crianças, registando-
se 7 saídas e 6 entradas, havendo uma maior rotatividade, em comparação 
com o ano 2020. Relativamente ao género, continua a predominar o género 
masculino, com 12 rapazes e 9 raparigas.

No que respeita à faixa etária das crianças em acolhimento, à semelhança 
dos anos anteriores, continua a notar-se maior incidência, em crianças até 
aos 3 anos. No entanto, considerando as várias faixas etárias, observa-se 
que a maioria do grupo tem mais de 4 anos. 

5. Caracterização das 
crianças acolhidas

G.1: Faixa etária

0-3 anos

4-6 anos

7-9 anos

10-12 anos

+12 anos
| 2

| 4

| 4

| 3

| 8

G.2: Concelho de residência

Lisboa

 
Amadora

Odivelas

Sintra

Oeiras

Cascais

Montijo

Vila Franca de Xira 

Carregado

Freixo de Espada a Cinta
| 1

| 5

| 2

| 3

| 1

| 1

| 1

| 2

| 3

| 2

No que respeita aos concelhos de residência das crianças, como podemos 
observar no gráfico G2, a maioria das crianças não residiam no concelho 
de Lisboa, destacando-se o concelho de Sintra. Apesar do princípio, de que 
a criança deve ser integrada em instituição, o mais próximo possível, à zona 
de residência do seu agregado, nem sempre é possível, devido ao número 
reduzido de instituições, em alguns concelhos. Esta situação leva a que haja 
maior dificuldade na intervenção de proximidade com algumas famílias, 
bem como no envolvimento dos familiares nas rotinas das crianças e na 
assiduidade às visitas. Nestes casos, a Casa do Gil articula com as equipas 
intervenientes, na zona de residência da família, de forma a avaliar e apoiar, 
na concretização dos planos de intervenção.
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No que se refere aos motivos para o acolhimento é possível observar, a partir 
do gráfico ao lado, que se expressam a partir de várias problemáticas, sendo 
que na maioria dos casos, o acolhimento da criança, ocorre devido a mais de 
que uma problemática, continuando a predominar a negligência face aos cui-
dados e acompanhamento da criança. 

As famílias apresentam fragilidades estruturais e funcionais, o que dificulta 
o adequado acompanhamento da criança. Continuam a ser identificadas 
algumas causas, tais como: os conflitos e a violência familiar, a ausência de 
retaguarda familiar, a falta de competências pessoais/parentais, bem como 
situações laborais precárias, incompatíveis com o cumprimento de algumas 
rotinas da criança e uma adequada supervisão parental. 

É necessário ter em conta, que ao longo dos últimos anos, nomeadamente, no 
ano 2021, ano pandémico, o acolhimento residencial, na maioria dos casos, 
ocorreu em situações limite e de emergência, em que a criança já está numa 
situação de perigo. Notou-se o aumento dos problemas sociais, que agravou 
com a diminuição do trabalho de terreno das equipas e serviços, na zona 
de residência das famílias, sendo que alguns acompanhamentos, neste ano 
específico, ainda foram realizados através de contactos telefónicos e reuniões 
em videoconferência.

Tendo em conta um dos princípios orientadores da Lei de Proteção de 
Crianças e Jovens, a intervenção deve ser efectuada logo que a situação de 
perigo seja conhecida. A maioria das crianças teve uma medida aplicada 
antes do acolhimento residencial, com prevalência da medida de apoio junto 
dos pais. No entanto, é possível também identificar 8 crianças que não tinham 
medida aplicada, sendo estas as situações de emergência já referidas.

Neste contexto, aquando do acolhimento, a maioria das crianças tinha como 
familiares de referência, os pais, sendo a intervenção, numa fase inicial, sempre 
centrada na família nuclear. Como tal, tendo em conta que os pais não estão 
inibidos das suas responsabilidade parentais, a equipa promove, desde o início, 
o seu envolvimento, em algumas rotinas da criança, de forma a realizar a avaliação 
diagnóstica da situação, nomeadamente, a relação/vinculação existente com 
a criança, bem como as competências parentais. No entanto, podem ocorrer 
situações em que a protecção da criança implique o afastamento da sua família 
biológica, nesses casos, a intervenção centra-se apenas na criança, até melhor 
definição do seu projecto de vida.

G.4: Medidas que antecediam 
o acolhimento

Apoio junto de outro familiar

Apoio junto dos pais

Acolhimento residencial

Sem medida aplicada

| 2

| 9

| 8

| 2

G.3: Motivos do Acolhimento

Abuso sexual

Maus tratos físicos e/ou psicológicos

Falta de competências parentais

Violência doméstica / conflitos familiares

Negligência cuidado / acompanhamento

Ausência de suporte familiar

Abandono

Desgaste face à patologia da criança

Saúde mental dos progenitores

Falta de condições habitacionais

| 2

| 2

| 1

| 1

| 1

| 2

| 5

| 4

| 3

| 10

G.5: Familiares de Referência

Sem Referência

Tios 

Pai
| 2

| 1

| 3
Mãe

Pais 

| 4

| 11
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Como se pode observar, todos os projectos de vida delineados têm como 
objectivo a integração numa família, cumprindo assim o princípio da 
prevalência da família - na promoção dos direitos e na protecção da criança 
e do jovem deve ser dada prevalência às medidas que os integrem em família, 
quer na sua família biológica, quer promovendo a sua adopção ou outra forma 
de integração familiar estável (Lei 147/99, Artigo nº 4, alínea c).

Conforme o gráfico, o projecto de vida predominante é a reunificação familiar 
na família nuclear, tendo em conta que a maioria das crianças tem como 
referência familiar, o pai, a mãe ou ambos.  No entanto, ao longo do acolhimento, 
consoante a avaliação do plano de intervenção familiar, o projecto de vida 
pode ser alterado e serem equacionadas outras alternativas. O segundo 
projecto de vida predominante é a adopção, notando-se em comparação 
com os anos anteriores, um aumento das crianças que integram uma família 
adoptiva. Esta situação explica-se pelo facto de algumas crianças entrarem 
em acolhimento residencial, numa medida de último recurso, em que já foi 
realizada intervenção familiar e foram exploradas outras alternativas na 
família biológica. Desta forma, cabe à equipa, em articulação com as restantes 
entidades, dar continuidade à intervenção e avaliar de forma célere o projecto 
de vida mais adequado para a criança.

Em relação à medida de Adopção, a Equipa da Casa do Gil, tem vindo 
a melhorar alguns procedimentos na preparação para este projecto de vida, 
através do Programa de Preparação da Criança para a Adopção, que pressupõe 
várias etapas, onde se constrói com a criança a sua história de vida, se ajuda 
a criança a fazer o luto da sua família biológica e se promove a vinculação 
com a nova família. Por outro lado, 1 das crianças tem como projecto de vida, 
o Apadrinhamento Civil, que é uma “relação jurídica do tipo familiar que se 
constitui entre uma criança ou jovem, com menos de 18 anos, e uma pessoa 
singular ou família, a quem são atribuídas as responsabilidades parentais, 
e entre quem se estabelecem vínculos afectivos.”7  Esta medida pode ser 
proposta pela instituição ao Tribunal, quando já existe uma relação entre 
a criança e a família candidata, ao contrário do que acontece na Adopção, 
em que a instituição não tem interferência na selecção e habilitação dos 
candidatos. 

Em relação aos projectos de vida concretizados, observa-se que no ano 2021, 
das crianças que saíram não foi possível a aplicação de uma medida de apoio 
junto dos pais. Desta forma, das crianças que saíram, para 2 foi aplicada 
a medida de apoio junto dos avós, para 1 de apoio junto da tia e 4 foram 
encaminhadas para a adoção. Um dos casos de sucesso, foi a adoção de uma 
fratria de 3 irmãos, com idades compreendidas entre os 9 e 14 anos, que foi 
possível através do trabalho conjunto e articulado com as equipas de Adopção 
da Segurança Social e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

No que respeita ao tempo médio de acolhimento, continua a ser de 2 anos, 
devido à complexidade das problemáticas, há alteração de projectos de 
vida durante o acolhimento, bem como à demora nas decisões judiciais. 
No entanto, verifica-se no gráfico que um número considerável de crianças 
encontra-se há menos de um ano na Casa do Gil.  

7 https://www.seg-social.pt/apadrinhamento-civil

G.7: Medidas aplicadas após 
o acolhimento

Apoio junto de outro familiar

Apoio junto dos pais

Adoção
| 4

| 0

| 3

G.6: Projecto de vida

Apadrinhamento civil

Adopção

Reunificação na familia nuclear

Reunificação na familia alargada 
| 4

| 9

| 7

| 1

G.8: Tempo de acolhimento

Até 1 ano

Entre 1 e 2 anos

2 anos

3 anos

4 anos

| 4

| 3

| 3

| 1

| 7
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No que se refere ao acompanhamento clínico, no ano 2021, para além do 
acompanhamento em consultas nos Hospitais Públicos e Centro de Saúde, 
a Casa do Gil continuou a beneficiar do apoio de várias entidades privadas 
na área da saúde, nomeadamente: Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
Hospital dos Lusíadas e a clínica Hugo Madeira de Estética e Implantologia 
Avançada. Este apoio tem sido essencial para o acompanhamento regular 
e próximo das crianças, nas mais variadas áreas, nomeadamente nas 
consultas de psicologia e de saúde oral, que não seria possível assegurar 
através do serviço nacional de saúde. 

Nos gráficos seguintes podemos observar os Hospitais e Clínicas em que 
as crianças são acompanhadas, bem como as especialidades e terapias 
que beneficiam. É necessário ter em conta que a maioria das crianças 
é acompanhada em mais do que uma especialidade e terapia. 

G.9: Equipamentos de Saúde

C. Paralisia Cereb. Calouste Gulbenkian

Hospital dos Lusíadas

Hospital Dona Estefânia

Hospital de Santa Maria

Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca

Hospital de Vila Franca de Xira

Hospital de Cascais

Fundação Nossa Senhora  
do Bom Sucesso

| 3

| 2

| 7

| 2

G.10: Especialidades

Consulta de Vigilância para a Saúde

Cirurgia plástica

Saúde Infantil

Dermatologia

Cardiologia pediátrica

Genética

Gastrenterologia

Neuropediatria

Nutrição

Neurocirurgia

Neonatologia

Oftalmologia

Otorrinolaringologia

Estomatologia

Pneumologia Pediátrica

Consulta de transmissão vertical

Fisiatria

Ortopedia infantil

Consulta do sono

Pedopsiquiatria

Pediatria

Desenvolvimento

| 2 | 6 | 3

| 2 | 3 | 4

| 2 | 1

| 1 | 1 | 2

| 1 | 1

| 1 | 1 | 2

| 1 | 9 | 5

| 21 | 1 | 2

Centro de Saúde de Alvalade

Clinica Hugo Madeira -  
Estética e Implantologia avançada

Clinica de Estética Luísa  
Magalhães Ramos 

| 4

| 1

| 1

| 1

| 21

| 13

| 5

Acompanhamento Clínico
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Crianças com história de negligência e privação precoce têm um risco 
significativamente aumentado para diversas perturbações emocionais 
e comportamentais. “São conhecidos os riscos acrescidos para diversos 
atrasos de desenvolvimento e patologias, nomeadamente doenças mentais, 
em crianças criadas em instituições. Crianças pequenas nesta situação 
apresentam com frequência défice de atenção, hiperactividade, dificuldade 
na regulação das emoções, níveis elevados de ansiedade, perturbações do 
padrão de vinculação e um padrão de relação interpares indiscriminado.” 
(Vilariça e Prata, 2017:247)

Como tal, tendo em conta o impacto do acolhimento residencial no bem-
estar emocional e psicológico da criança ou jovem, logo após o acolhimento 
da criança na Casa do Gil, é prioridade da equipa fazer um levantamento das 
suas necessidades e dificuldades e encaminhar para as terapias adequadas, 
enquanto não se constrói a Clínica do Gil.
Como se pode observar no gráfico em baixo, a maioria das crianças beneficia 
de algum tipo de terapia, com incidência na Psicologia, tendo em conta que 
todas as crianças, a partir da idade escolar, são encaminhadas para este apoio.

Como podemos observar no gráfico, a maioria das crianças estão integradas 
em equipamento escolar, com incidência no 1º e 2º ciclos, tendo em 
conta as faixas etárias predominantes. As crianças até aos 2 anos não 
frequentam equipamento de infância, na medida em que se privilegia um 
acompanhamento mais individualizado, por um educador da Casa do Gil. 

Por outro lado, a Casa do Gil continua a beneficiar de um protocolo de 
colaboração entre as duas tutelas envolvidas – da Segurança Social e da 
Educação, materializado no Plano Casa, assente no estabelecimento das bases 
de um compromisso conjunto, e de um sistema de articulação e colaboração 
entre as entidades intervenientes. O Plano Casa, visa assim a dar resposta 
específica às problemáticas inerentes às crianças e jovens em acolhimento 
residencial, nomeadamente no reforço dos seus processos de formação 
escolar como condição indispensável para um verdadeiro projecto de vida, 
concretizado através de apoio pedagógico, com a colocação de um Professor, 
com um horário distribuído de acordo com as necessidades identificadas 
num total de 15 horas lectivas semanais.

G.11: Terapias

Intervenção Precoce

Terapia da Fala

Psicologia

Fisioterapia

Terapia Ocupacional

Psicomotricidade

Terapia assistida por animais
| 1

| 1

| 1

| 3

| 2

| 5

G.12: Frequência escolar

Sem frequência

Creche

Pré-escolar

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

| 3

| 1

| 5

| 4

| 4

| 4

| 9
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O acolhimento residencial de crianças e jovens, nos dias de hoje e de acordo 
com os objectivos a que nos propomos enquanto equipa, tem e deve ter cada 
vez mais, um papel terapêutico. Deve deste modo, actuar como um agente de 
mudança ao nível emocional, comportamental e/ ou social, sendo reparador 
dos maus-tratos, a que estas crianças foram sujeitas no passado. 

De facto, a grande maioria das crianças acolhidas, cresceram em contextos 
muitas vezes desprovidos de amor, pouco seguros e pautados por quebras 
frequentes dos vínculos afectivos. Este crescimento disfuncional tem graves 
consequências ao nível do seu desenvolvimento e da forma como a criança se 
relaciona com o mundo. 

Torna-se assim urgente, que a criança esteja envolvida num ambiente 
estruturado, no qual, cada interacção ou experiência vivida contenha a mais-
valia de constituir, uma oportunidade de aprendizagem e crescimento 
saudável, tendo desta forma, uma experiência terapêutica 24h sobre 24h.

Neste âmbito, as actividades e saídas pedagógicas revestem-se de uma 
enorme importância, sendo um eixo fundamental da nossa intervenção, já 
que estas formam uma importante experiência, de situações e sensações 
positivas, proporcionando o envolvimento saudável da criança na comunidade 
e proporcionando o seu bem-estar. 

Assim, tal como nos anos anteriores, a planificação de actividades e saídas, 
ocupa um lugar central do nosso trabalho, sendo esta planificação realizada 
com o objectivo de garantir o desenvolvimento harmonioso da criança, 
permitindo-lhe, usufruir de um leque muito variado de experiências. 

No ano de 2021, a planificação das actividades pedagógicas da Casa do Gil 
centrou-se se em 5 linhas de intervenção: 

1. Actividades na Casa do Gil desenvolvidas pela Equipa Educativa  
e de Auxiliares;

2. Actividades de voluntariado; 
3. ATL´S – Férias Escolares;
4. Actividades extracurriculares;
5. Saídas pedagógicas

A planificação destas actividades é realizada semanalmente de acordo com 
temas mensais e é desenvolvida pela Equipa de Educadores e pela Equipa de 
Auxiliares de Acção Directa. Estas actividades acontecem maioritariamente 
na Casa do Gil, sendo diversa e variada a ocupação dos diferentes espaços da 
casa, sejam os interiores (Sala de Actividades, Sala UDI, Sala Relax, Casa do 
Jardim Sala de Refeições), sejam os exteriores (Jardim).

6. Acompanhamento 
pedagógico
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Mês

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

As actividades desenvolvidas em regime de voluntariado, por pessoas da nossa 
comunidade, são fundamentais no conjunto das actividades planeadas para 
as crianças em acolhimento na Casa do Gil. Estas actividades, com carácter 
mais específico e técnico, representam na nossa casa um importantíssimo 
espaço de aprendizagem e de construção de novos saberes. 

Actividade

Ginástica
Jiu-Jiutsu
Música para bebés
Spa For Babies
Projecto Heróis sem Capa

Assim, após o ano de 2020, no qual estas actividades não ocorreram em 
número significativo, devido ao dever de recolhimento domiciliário e às 
exigências impostas de redução dos contactos sociais, o ano 2021, colocou-
nos o desafio da retomada destas actividades, num contexto seguro para 
todos. 

O ano 2021 representou também, o regresso das nossas crianças aos ATL´S de 
Verão e deste modo, podemos dar continuidade ao trabalho de integração dos 
nossos meninos, em actividades desenvolvidas na comunidade, proporcio-
nando-lhes não só a continuidade de uma vivência de experiências positivas 
e diversificadas, como também o desenvolvimento de competências sociais im-
portantes para o seu futuro.

ATL

Projecto “Selfie”
Dance Spot
Futebol Benfica
EB S. João de Brito

Tema

Histórias
Biodiversidade
Primavera e Tecnologia
Alimentação
Artes- pintores
Verão: exploração dos espaços e materiais
Oceanos
Natureza – ar livre
Ciência
Outono
Música e Movimento
Inverno/Natal

Voluntário/a

Período

Periodic.

Nº Crianças

Prof. Paulo Fazenda
Prof. Paula
Flauta Mágica
For Babies Brain
Mafalda Mota

12 a 16/07 e 19 a 23/07
19 a 23/07
16 a 20/08
19 a 23/07

1x/mês
Pontual
2x/mês
1x/semana
Pontual*

5 crianças
1 criança
1 criança
2 crianças

* Parceria regular iniciada em 2022

Actividades Casa do Gil

Actividade de Voluntariado 
2021

Actividades de Tempos Livres
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A integração das crianças da Casa do Gil, em actividades extracurriculares 
(horário pós-escolar), tendo em conta os interesses específicos de cada uma, 
foi um objectivo colocado em 2021, para ser implementado no ano de 2022. 

De facto, vários são os estudos que demonstram a importância da escolha e da 
frequência de uma actividade extracurricular. 

Para além, da aprendizagem técnica que estas actividades promovem, alguns 
estudos parecem demonstrar que as crianças que as frequentam, revelam:

• Uma maior autonomia
• Um maior desenvolvimento de competências relacionais interpessoais
• Uma melhor e mais eficaz gestão do tempo
• Um melhor rendimento académico
• Melhor autoconceito e auto-estima
• Maior motivação 
• Uma gestão positiva da competitividade e frustração  

Assim, conseguimos ainda no ano 2021, concretizar parte deste objectivo 
através da parceria estabelecida com a Alvalade / Benfica Escolas de Futebol, 
na qual treinam duas das nossas crianças, duas vezes por semana, tendo 
jogos pontuais aos sábados.
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Algumas actividades 
pedagógicas a destacar:

A Bela Adormecida - Teatro Esfera

Museu Berardo

Espectáculo integrado no FIMFA 
(Festival Internacional de Marionetas 
e Formas Animadas)

Concerto Seven Dixie - Festival Big 
Bang - CCB

Musical “A Pequena Sereia” – La Féria Heidi – Teatro Armando Cortês
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Hospital dos Pequeninos da AEFML

Exploração livre dos espaços  
e dos materiais

Massagem Camaleão de Manon Jean

Quinta Pedagógica dos Olivais

À descoberta dos pintores:  
Henri Matisse

À descoberta dos pintores:  
Vicent Van Gogh “A Noite Estrelada”

Alimentação

Os nenúfares de Monet
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idas à praiaExplorar a Natureza

Parques e passeios junto ao rio Tejo Escolas de Futebol

Passeios de bicicleta pela cidade  
de Lisboa 

Passear e cuidar 
do nosso cão Bull
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Reflexão final 

Após o ano de 2020, com vários períodos de suspensão de visitas e de algumas 
diligências no âmbito do acompanhamento dos processos de promoção 
e protecção, o ano 2021 foi um ano de recomeços, que de forma gradual 
retomou a intervenção de proximidade com as famílias. Foram aliviadas 
algumas medidas nos convívios familiares, permitindo à família estar mais 
presente na vida da criança e participar em algumas rotinas, bem como 
foram permitidas saídas para o exterior e convívios, no contexto familiar 
e habitacional, através da definição de novos planos de intervenção, com 
o acompanhamento da Equipa da Casa do Gil. 

Por outro lado, foi possível ter mais elementos de avaliação acerca das famí-
lias para reavaliar os projectos de vida e junto do Tribunal fazer propostas 
alternativas, no caso de crianças com um longo tempo de acolhimento. Sen-
do esta situação cada vez mais frequente, é intenção da Casa do Gil, conti-
nuar a investir na avaliação de famílias amigas, próximas do contexto de vida 
destas crianças, com vista a proporcionar-lhes, primeiramente, momentos 
individuais e privilegiados, num contexto familiar, em alternativa à institu-
cionalização, podendo-se concretizar, no futuro, num apadrinhamento civil 
ou noutra medida que formalize este vínculo. 

A ilustrar a importância, de cada vez mais, existirem este tipo de famílias 
amigas e a receptividade, por parte dos Tribunais, a este contexto específico, 
destaca-se a quadra natalícia de 2021, em que foi possível que as crianças, 
impossibilitadas de estar junto das suas famílias, pudessem sentir-se 
especiais ao comungar da harmonia e do amor sentidos, no seio de uma 
família alternativa.

Foi também um ano, em que foi dada mais voz activa às crianças acolhidas, 
dependendo da sua idade, tendo a oportunidade de se corresponderem 
directamente com os Tribunais, bem como serem ouvidos em sede própria, 
investindo-se em cidadãos mais conscientes e autónomos, nos vários aspectos 
da sua vida, acreditando-se que a criança tem direito a conhecer a sua identidade 
pessoal, familiar e a sua história de vida.

O projecto “Cuidados Domiciliários Pediátricos” continua a cumprir 
o estipulado no Plano Nacional de Saúde a nível da prevenção da saúde 
infanto-juvenil, promovendo a plena integração da criança internada no 
seu ambiente familiar. O projecto tem provas dadas no terreno assegurando 
a diminuição dos internamentos prolongados na área pediátrica, e até mesmo 
conseguir evitá-los.

Com a crise pandémica que se instalou, provocada pela COVID-19, o ano de 
2021 deu continuidade ao trabalho desenvolvido em 2020, onde se destacou 
o reforço do papel e intervenção psicossocial, da equipa da Fundação do Gil, 
junto das famílias e suas crianças/jovens de forma a agilizar apoios e prevenir 
o agravamento de situações de risco, a par com as equipas hospitalares 
que mantiveram a sua actividade em pleno reforçando até, e sempre que 
necessário, as visitas domiciliárias.

Cuidados Domiciliários 
Pediátricos
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Nunca antes a necessidade de Cuidados Domiciliários Pediátricos foi 
tão debatida em Portugal, com o aumento do número de crianças/jovens 
portadoras de doenças crónicas e/ou com necessidades paliativas e, em 
tempos de pandemia onde se tem tentado diminuir as idas ao hospital destes 
doentes e dos seus cuidadores, a preocupação em torno desta temática tem-
se intensificado. O custo-benefício do projecto para o hospital, para a família 
e para a própria sociedade reforça por si só a necessidade de implementação 
destas redes de apoio em Portugal.

Através da inovação nas respostas e nas abordagens adoptadas, a Fundação 
do Gil e as equipas hospitalares de Cuidados Continuados (CC) e Paliativos 
Pediátricos (CPP), têm adaptado os cuidados de suporte técnico domiciliário 
à realidade das famílias que enfrentam problemas associados às doenças 
ameaçadoras de vida e diminuído as deslocações ao hospital, através da 
vigilância, acompanhamento e aplicação de terapêuticas no domicílio, de um 
apoio psicossocial e emocional, que visa acima de tudo melhorar a qualidade 
de vida de crianças/jovens doentes crónicos, e suas famílias, devolvendo-lhes 
o ambiente familiar.

Composto por equipas multidisciplinares que apoiam em permanência 
crianças doentes crónicas, ou com fragilidade clínica e suas famílias 
nas suas casas, o projecto funciona com a equipa da Fundação do Gil em 
parceria com 6 hospitais centrais da Grande Lisboa e do Grande Porto:

• Hospital de Santa Maria,
• Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca,
• Hospital Dona Estefânia,
• Hospital Garcia De Orta,
• Hospital de São João,
• Centro Materno Infantil do Norte (CMIN).

Os Cuidados Domiciliários Pediátricos têm a finalidade de não prolongar 
o internamento hospitalar da criança para lá do necessário, prestando o apoio 
clínico, emocional e social necessário no domicílio, para que a criança possa 
voltar ao seu ambiente familiar o mais depressa possível.

Com o apoio diário destas equipas evita-se e diminui-se o número de 
crianças com internamentos prolongados e a utilização do Hospital de Dia. 
Asseguramos e criamos, sempre que possível, condições nas suas casas 
e escolas, recuperamos desenvolvimento emocional, familiar e educacional. 
Com o apoio ao domicílio é possível despistar situações clínicas e sociais 
impossíveis de identificar no ambiente hospitalar, fazendo-se assim prevenção 
na saúde infantil e formando famílias.

Cuidar em casa

A Fundação do Gil tornou-se, ao longo dos anos, um ‘braço armado’ dos Hospitais 
que vêem na instituição a oportunidade para ampliar o seu espectro de acção. Se há 
alguns anos o apoio ao domicílio e o regresso a casa eram apenas o sonho de muitos 
e a realidade de um reduzido número de crianças, actualmente, é com resiliência 
que temos viabilizado a assistência clínica e social a centenas de crianças doentes, 
incluindo as suas famílias.
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G.13: Número de visitas

Hospital Santa Maria

Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca

Hospital Dona Estefânia

Hospital Garcia de Orta

Hospital São João

CMIN

Durante o ano de 2021 o projecto apoiou 710 crianças nos seis hospitais 
parceiros, num total de 2.481 visitas realizadas. 

No Hospital de Santa Maria (HSM) foram realizadas 547 visitas, no Hospital 
Prof. Doutor Fernando Fonseca (HFF) 406 visitas, no Hospital Dona Estefânia 
(HDE) 494 visitas, no Hospital Garcia de Orta (HGO) 327 visitas, no Hospital 
São João (HSJ) 239 visitas e no Centro Materno Infantil do Norte (CMIN) 468 
visitas.

Em 2021 foram percorridos um total de +/- 88.729 quilómetros nas visitas 
realizadas por todos os Hospitais parceiros. 

Os enormes avanços tecnológicos e médicos das últimas décadas, além de 
salvarem a vida a muitas crianças e aumentarem a sobrevida, tornaram 
também possível que o LAR fosse um local onde se pudesse providenciar 
cuidados a crianças/jovens clinicamente frágeis e com doenças crónicas 
complexas.

O projecto promove o regresso a casa de crianças com doença crónica complexa 
que estejam a ser seguidos pelos serviços de Pediatria dos Hospitais Parceiros, 
permitindo-lhes usufruir de um serviço de acompanhamento e monitorização 
da doença, evitando hospitalizações prolongadas e deslocações aos hospitais, 
facilitando a realização de tratamentos e uma vivência tão normal quanto 
possível.

Para que os aspectos emocionais, sociais e psicológicos que concorrem 
fortemente para o seu bem-estar junto da criança (e sua família) não 
sejam descurados face aos aspectos clínicos, o projecto tem uma estrutura 
operacional e estratégia de terreno totalmente orientada para o cumprimento 
dos seguintes objectivos:

• Viabilizar o regresso a casa da criança com doença crónica, evitando 
retrocessos no processo, assegurando as necessidades de tratamento 
e monitorização da doença,

• Proporcionar o acesso do apoio domiciliário a todas as crianças que dele 
necessitem, com a regularidade e durante o tempo que for necessário,

• Contribuir para a melhoria da qualidade de vida da criança e família, 
através do tratamento clínico e do apoio psicossocial,

• Proporcionar, tanto quanto possível, a integração plena destas crianças 
no seu meio social natural incluindo o regresso à escola,

• Apoiar a família e os cuidadores durante a fase da doença e, quando for 
esse o caso, na fase de fim de vida,

• Desenvolver as acções necessárias na resolução de problemas 
socioeconómicos que possam representar uma ameaça ao bem-estar da 
criança e sua família,

• Promover o alívio do cuidador e o regresso à vida activa, evitando 
situações de isolamento profundo, exaustão e perda de rendimentos.

| 239

| 468

| 327

| 547

| 406

| 494
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Em 2021 foram realizadas 697 sessões de Fisioterapia a crianças com doença 
crónica complexa no domicílio. Destas 697 visitas, 66% foram realizadas 
pela fisioterapeuta da Fundação do Gil, que presta assistência a crianças 
referenciadas pelo Hospital de Sta. Maria. A restante percentagem de visitas 
pertence ao Hospital D. Estefânia.

A Fisioterapia segue, no domicílio, crianças de vários serviços da Pediatria, 
com idades compreendidas entre os 0 e os 18 anos (a idade média das 
crianças acompanhadas, durante este ano, foi de 9 anos), sendo que as 
patologias mais frequentes foram:

• Doenças Neuromusculares Progressivas;
• Doenças Metabólicas;
• Disfunções Neuromusculares Centrais e Periféricas;
• Patologias e/ou complicações respiratórias.

Em Pediatria, a actuação do fisioterapeuta é um pouco diferente da intervenção 
nos adultos. Em Portugal, o Grupo de Interesse de Fisioterapia em Pediatria – 
GIFP - define a Fisioterapia Pediátrica como sendo uma abordagem realizada 
pelo fisioterapeuta pediátrico, individual e personalizada, baseando-se 
numa avaliação minuciosa da criança/jovem. Em idades mais precoces 
o fisioterapeuta intervém através do brincar e respeitando as competências/
capacidades da criança, reconhecendo-a não como um adulto em miniatura, 
mas como um ser humano em desenvolvimento.8 

O GIFP define as competências do fisioterapeuta Pediátrico como sendo:

• Desempenhar o papel de educador, clínico e investigador na fisioterapia 
em pediatria;

• Ter um conhecimento actualizado sobre as bases teóricas do 
desenvolvimento, aprendizagem e controlo do movimento;

• Ter conhecimentos que permitam intervir em situações clínicas que 
limitam a actividade e a participação da criança/jovem nos diversos 
contextos que frequenta;

• Desenvolver o raciocínio clínico adaptado a cada área de intervenção;
• Aplicar estratégias de avaliação, diagnóstico e intervenção em função 

das características particulares da criança/jovem/família;
• Comunicar assertivamente com a família / cuidadores e restantes 

membros da equipa;
• Promover o trabalho em contexto ecológico;
• Ter um conhecimento profissional actualizado, abrangente e com base 

na evidência científica. 

A sessão de Fisioterapia, no domicílio, tem de ser um momento agradável, lú-
dico e que envolva os pais ou cuidadores da criança. A orientação à família so-
bre o que podem fazer em casa, a fim de optimizar as sessões de Fisioterapia, 
é um dos grandes desafios e papéis do fisioterapeuta nesta área. A interven-
ção nesta área inclui o ensino à criança/jovem, aos pais/cuidadores e a todos 
os intervenientes no seu desenvolvimento. A família e os diversos contextos 
em que a criança/jovem se movimenta são considerados, de forma privilegia-

Intervenção da Fisioterapia  
no domicílio

8 http://gifip.apfisio.pt/gifip/ft_pediatria.php

G.14: Visitas de Fisioterapia

Fundação do Gil

Hospital Dona Estefânia

| 458

| 239

Importância da Fisioterapia 
nos Cuidados Domiciliários 
Pediátricos
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da, entre os vários factores que contribuem para o seu desenvolvimento.
Além do fisioterapeuta, o tratamento das crianças, abrangidas pelo projecto, 
envolve a participação de uma equipa multidisciplinar da qual podem fazer 
parte psicólogos, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, 
fisiatras, entre outros, que se articulam entre si procurando prestar a melhor 
intervenção a estas crianças e suas famílias.

A Fisioterapia, nos Cuidados Domiciliários Pediátricos, é uma área de intervenção 
que requer conhecimentos e práticas específicas, sendo que o profissional de 
saúde deve ser qualificado e ter conhecimentos e competências nas áreas do 
desenvolvimento, prevenção, diagnóstico e tratamento de condições de saúde 
específicas em bebés, crianças e jovens até aos dezoito anos. Os objectivos desta 
intervenção centram-se, essencialmente, na melhoria da qualidade de vida da 
criança, prevenindo complicações e maximizando a sua integração sociofamiliar.

O Cuidar em casa de uma criança doente apresenta enormes desafios, mas 
se bem feito, tem o potencial de trazer benefícios duradouros para a família 
e para os profissionais de saúde que os acompanham.

Há crianças neste projecto que já são acompanhadas pela Fisioterapia no domicílio 
há mais de 12 anos, e para todas as famílias este apoio tem melhorado em muito  
a sua qualidade de vida e facilitado o seu dia-a-dia.
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Intervenção Psicológica e Social no domicílio

Intervenção Psicológica A intervenção psicológica nos Cuidados Domiciliários Pediátricos tem como 
objectivo, dar apoio psicológico, através de visitas domiciliárias, a famílias de 
crianças com doença Crónica Complexa que fazem parte da população abran-
gida pelos Cuidados Domiciliários Pediátricos da Fundação do Gil juntamen-
te, e actualmente, com o Hospital Garcia de Orta e o Hospital Prof. Doutor Fer-
nando Fonseca.

As famílias acompanhadas pelos Cuidados Domiciliários Pediátricos estão 
sujeitas a uma reestruturação das suas dinâmicas familiares que envolve 
um processo de adaptação progressivo a novas exigências e necessidades da 
doença crónica, por parte de todos os elementos da família. Este processo 
adaptativo poderá ficar condicionado devido às características da situação 
clínica da criança/adolescente, às condições socio-económicas e culturais, às 
características de personalidade dos pais /cuidadores e às estratégias de co-
ping (ou de resolução de problemas) adoptadas pela família (sobretudo pelos 
cuidadores principais).

Os cuidadores principais (maioritariamente mãe, avó, pai) tornam-se respon-
sáveis pela prestação de cuidados específicos da doença crónica complexa, 24 
horas por dia, todos os dias do ano. Apresentam frequentemente, um elevado 
nível de stress emocional e físico (Burnout) que pode, por vezes, pôr em causa 
a sua própria saúde e também a qualidade e efectividade dos cuidados que 
prestam aos seus familiares.

A consciencialização desta realidade e o investimento na sua própria saúde 
mental e física são questões, muitas vezes, passadas para segundo plano ou 
mesmo esquecidas, por parte dos familiares cuidadores. A maioria destes 
familiares referem, que não têm tempo para se deslocarem ao hospital para 
consultas para si, quando a prioridade são os cuidados ao filho doente.

Através das visitas domiciliárias, as famílias, a criança e mais frequentemen-
te, os cuidadores principais, podem beneficiar deste apoio especializado nas 
suas casas, num ambiente familiar sem ser necessário deslocarem-se ao Hos-
pital. 

Este apoio foi criado para suprir uma necessidade, que sempre foi sentida e que 
diz respeito à dificuldade de fazer chegar este tipo de apoio às famílias que dele 
necessitam.

O apoio psicológico dirigido à especificidade de cada família e à especificidade  
de cada necessidade sentida pela equipa de saúde permite melhorar a qualidade  
do trabalho realizado nos Cuidados Domiciliários Pediátricos.
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As intervenções psicológicas realizadas têm como principais objectivos 
específicos:

• Avaliação e prevenção da exaustão do cuidador principal;
• Avaliação da rede de apoio existente para descanso do cuidador princi-

pal;
• Avaliação e promoção da comunicação intrafamiliar e prevenção da 

“Conspiração do Silêncio”;
• Valorização pessoal “Histórias de Vida” e experiências pessoais;
• Gestão das espectativas e preparação para o luto;
• Avaliação das dinâmicas familiares;
• Avaliação e promoção da adesão terapêutica.

Durante este ano foi possível consolidar a nossa parceria com o Hospital 
Garcia de Orta e assim aumentar o número de famílias abrangidas por este 
apoio. Desde o início de 2021 foram realizadas 64 visitas domiciliárias para 
apoio psicológico um número bastante superior ao do ano passado (18 visi-
tas), apesar de se reflectirem ainda algumas restrições ditadas pela situação 
de pandemia. A maioria das referências para intervenção neste ano, dizem 
respeito a visitas de Avaliação e prevenção da exaustão do cuidador principal, 
Avaliação e promoção da comunicação intrafamiliar e Valorização pessoal da 
criança e cuidador principal.

A frequência de casos que podem vir a ter uma intervenção psicológica está, 
de qualquer maneira, sujeita a grandes flutuações que estarão relacionadas 
com as patologias mais referenciadas para os Cuidados Domiciliários Pediá-
tricos em determinado momento, (neonatologia ou pediatria), com o tipo de 
intervenção (Avaliação, seguimento ou encaminhamento), com o número de 
altas das visitas domiciliárias e também com a possível existência de outros 
apoios a decorrer (apoios comunitários), na área da Saúde Mental.

As famílias que beneficiam deste projecto referem a sua satisfação com esta 
possibilidade de um apoio específico, feito à medida de cada família e direc-
cionado à área da Saúde Mental, uma área, ainda, com pouca expressão no 
quadro do apoio domiciliário pediátrico em Portugal.

Em relação ao Apoio Social, este ano foi possível manter e inclusivamente 
aumentar a sua quantidade, respondendo assim a uma crescente procura, 
principalmente através da entrega de cabazes de produtos alimentares e de 
higiene. Conseguimos entregar um total de 232 ajudas deste tipo.

Relativamente a outro tipo de ajudas mais específicas e relacionadas com 
material técnico, medicação e mobiliário, conseguimos ao longo deste ano, 
ajudar 31 famílias que necessitavam deste apoio específico necessário para 
melhorar a sua qualidade de vida.

O apoio Social sempre se revelou muito importante para colmatar as fragili-
dades sociais e económicas a que as nossas famílias estão sujeitas e por isso 
é importante que se mantenha e possa mesmo ser reforçado durante os tem-
pos que correm. 

De ano para ano  
o número de crianças 
acompanhadas e de 
visitas realizadas, tem 
aumentado, o que prova 
a eficiência e a contínua 
necessidade deste 
projecto.

Intervenção Social
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Conclusão

Os Cuidados Domiciliários Pediátricos têm representado uma mais-valia, 
na medida em que cada vez mais se aponta para o facto de que tratar estas 
crianças em casa traz efeitos benéficos, quer a nível psicoafectivo, quer na 
evolução da própria doença, bem como a nível socioeconómico, sendo sem 
dúvida uma mais-valia tanto para os cuidadores como para os profissionais 
que seguem estas crianças. Dada a fraca resposta da comunidade, e a falta 
de recursos humanos nos hospitais e centros de saúde, a ampla actividade 
deste projecto tem sido transversal a todas as áreas da Pediatria, incluindo 
desde 2018 a actividade no âmbito dos Cuidados Paliativos Pediátricos, com 
o intuito de fazer chegar às famílias a benéfica possibilidade de Cuidar em 
Casa.

O ano de 2021 deu continuidade ao trabalho desenvolvido em 2020 com a ins-
talação da pandemia por covid-19 e foi um ano de preparação estratégica para 
os próximos anos.

Para responder às necessidades pediátricas, o sistema de saúde deve apoiar-
-se nos cuidados de saúde primários, como prestadores privilegiados de cui-
dados em parceria com o sistema educativo e com o terceiro sector, indo ao 
encontro das orientações europeias com uma nova concepção de políticas ac-
tivas que visam criar respostas integradas entre a saúde e a área social.

Deseja-se uma filosofia de trabalho de parceria, onde os cuidados se devem dirigir 
mais à criança/jovem e sua família do que à doença, e com uma equipa afecta só 
aos Cuidados Domiciliários Pediátricos, permitindo que este projecto se torne, 
também, pioneiro na Hospitalização Domiciliária.
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Casa do Jardim

A Casa do Jardim é o projecto de sustentabilidade da Fundação do Gil.

Um espaço multifunctional criado para ser utilizado pelo sector empresa-
rial, pela sociedade civil e pela Fundação do Gil, quer em formações internas 
ou programação própria.

O espaço ficou concluído no final de 2019 e por via de uma pandemia que as-
solou o mundo, ainda não foi possível testar a capacidade plena do mesmo.

Em 2021, apesar de muito tempo sem actividade, foi possível realizar:

· 13 eventos empresariais;
· 56 eventos particulares;
· 8 formações internas e
· 1 evento da Fundação do Gil (Jantar de Angariação de Fundos)

Numa contribuição total de 37.510€ (cerca de 1 trimestre de utilização).
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Clínica do Gil

A Fundação do Gil trabalha há 22 anos com crianças em situação de enorme 
fragilidade, quer clínica quer social, em contexto residencial (na Casa do Gil) 
e domiciliário (Cuidados Domiciliários Pediátricos).

O denominador comum, ao longo dos anos, nestes dois projectos de enorme 
impacto social, é o tema da saúde mental destas crianças e dos seus cuidadores.

Encontramos, na maioria das vezes, cuidadores exaustos no projecto dos cui-
dados domiciliários e cuidadores disfuncionais, com enormes fragilidades 
emocionais e comportamentais, na Casa do Gil.

As crianças que acolhemos na Casa vêm muito marcadas por abusos, negligên-
cias várias e um vazio emocional tremendo, desde tenra idade. Foi por isso que 
começamos há vários anos a apoiá-las também do ponto de vista psicológico, 
com psicólogos, pedopsiquiatras e terapeutas vários no sentido de as ajudar 
a desenvolver todo o seu potencial e de se libertarem de traumas.

As questões de saúde mental não são um exclusivo das casas de acolhimen-
to. A OMS (Organização Mundial de Saúde) refere que 1 em cada 5 crianças 
apresenta questões de saúde mental e perturbações do comportamento. 

Em Portugal, apenas 20% dessas crianças têm o acompanhamento devido, 
quer por falta de meios económicos, quer por falta de resposta por parte da 
sociedade. 

A pandemia que assolou o mundo veio levantar ainda mais a relevância destas 
questões e acentuar a premissa essencial de que se não foram devidamente 
acompanhas com seriedade e brevidade, estaremos a construir uma sociedade 
disfuncional.

É por isso que a Fundação do Gil, pretende dar o seu contributo, uma vez mais, 
criando um espaço inovador de saúde mental infantil que possa acompanhar 
crianças que de outra forma não teriam acesso a estes cuidados de saúde.

O projecto será auto-sustentável na sua operação. 50% das consultas terão va-
lor de mercado para que as restantes 50% possam sê-lo a valores sociais.

Para isso desenhou uma parceria com a Zippy, uma campanha de angaria-
ção de fundos – “A Colecção Imaginária", com o objectivo concreto de angariar 
150.000 € que permitam a sua construção.

A campanha teve início no dia 1 de junho e terminou no dia 15 de Dezembro, 
tendo angariado em loja cerca de 90 mil euros, aos quais se juntaram várias ini-
ciativas da Fundação do Gil e ainda um último  donativo da Zippy (em fevereiro 
de 2022) para completar a quantia definida.

A obra terá início em 2022 e prevê-se o sua entrada em funcionamento  ainda 
em 2022.
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O projecto de Desenvolvimento Infantil da Fundação do Gil prevê um conjunto 
de terapeutas especializados para acompanhar as crianças e respectivas famí-
lias, que apresentem dificuldades importantes no plano da integração escolar 
e social, decorrentes de problemáticas do foro físico, emocional ou comporta-
mental. A Equipa Técnica, coordenada pela Dra. Eulália Calado, permitirá uma 
intervenção especializada e integrada, no plano familiar, social, psicopedagó-
gico e terapêutico. 

As terapias disponíveis incluirão: 

· Psicologia Clínica; 
· Psicopedagogia; 
· Terapia da Fala, 
· Educação Especial; 
· Terapia Ocupacional. 

O Projecto
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Agradecimentos

18ª Esquadra de Polícia de Segurança 
Pública
4#All – Healthy & Safety
6 Meia Dúzia
Academia de Rock
Aluga Tudo
Amor & Lima
APDC - Associação Portuguesa p/ 
o Desenvolvimento das Comunicações
Arcádia
Bairrista
Banho ao Bicho
Be We Concept
Bimbo
Bolinhos à medida
Bombeiros de Alvalade
Boost
BP
Bus
Câmara Municipal de Lisboa
Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.
Castelbel
Centro de Desenv. Infantil Diferenças
Chief Happiness Officer Portugal
Clínica Dr. Hugo Madeira
Clínica Veterinária Vanessa Carvalho
Codeprime
Continente – Dep. Resp. Social
Craveiral Farmhouse by Belong Staying  
& Feeling
Cryptodefender
Dance Spot
Delta
Domino's Pizza
Duarteclima
Escola de Futebol Benfica de Alvalade
Espazo
Externato O Poeta
Fábrica dos Óculos
Fada Juju
Flauta Mágica
Food Story
ForBabiesBrain by Clementina Lisboa
Ford - CAM
Fundação Ageas
Fundação do Futebol
Fundação Nossa Sra. Bom Sucesso
Gallo Portugal
Gesmetodo
Gil Antunes Competição
Gleba
Grupo Your
Guilherme Cabral
Horto Campo Grande

Hospital dos Lusíadas
Hotéis Vila Galé
IGS
Jardim Zoológico (ATL)
JNM Events
Joana Reymão Nogueira Doçarias
Joana Vasconcelos
João Nuno Martins
José de Guimarães
Junta de Freguesia de Alvalade
Krausz
LactAçores
LG Electronics Portugal S.A.
Liga Portugal
Lu.Ca
Luís Peixoto Arquitecto
Luísa Sobral
Luísa Villar
Lusitânia Seguros
Marta Mendes
Meganimal
Microsoft
Miranda Advogados
Nestlé
Notable
Oceanário de Lisboa
Oeiras International School
Orivárzea
Otis
Panificadora Areeiro
Paula Figueiredo
Paula Serra
Paulo Fazenda
Pedro Farelo Brand Studio
Peugeot Portugal
Pingo Doce – Dep. Resp. Social
Precision
Rentokill
Riberalves
Rio Paiva Portugal
Sanitana
Securilabor
Teatroesfera
Tecniquitel
Teresa Costa Cabral
TIL – Teatro Infantil de Lisboa 
T-Insight
Unicre
Veolia
Vhils 
Vieira de Almeida
World Crew Events
Zippy
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Recursos Humanos

Em 2021 a Fundação do Gil contou com um grupo de profissionais habilitados 
e especializados que asseguram a concretização de todos os projectos promo-
vidos pela instituição. 

A equipa contou com 18 colaboradores distribuídos pelas seguintes funções: 

• Coordenadora de Projectos Sociais (1) 
• Director Técnico da Casa do Gil (1)  
• Coordenadora Pedagógica (1) 
• Assistente Social (1) 
• Técnico de Apoio à Família (1) 
• Educadores Sociais (5)
• Assistente Operacional (1) 
• Administrativos (2) 
• Motoristas (2) 
• Fisioterapeuta (1)
• Gestor da Casa do Jardim (1)
• Cozinheira (1)

41RGC'21 
Relatório de Gestão e Contas 
Exercício de 2021

fundacaodogil.pt

Criar. Cuidar. Crescer.

https://www.fundacaodogil.pt/


Relatório de Contas
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Sustentabilidade Financeira

O ano de 2021 caracterizou-se por um resultado líquido do exercício no 
valor de 40.964€, afirmando o caminho de consolidação da sustentabilidade 
financeira da instituição. 

O total de receitas angariadas fixou-se nos 836.918€ e os gastos operacionais 
nos 718.437€, contribuindo assim para um EBITDA de 118.481€. 

As principais rubricas de gastos foram: 

Remunerações 325.061€  
Encargos Sociais 68.481€
Total   393.542€ 

Fornecimentos e Serviços Externos no valor de 291.257€ dos quais se 
destacam: 

Honorários 93.107€ 
Trabalhos Especializados 22.683€ 
Limpeza, Higiene e Conforto 49.817€ 
Combustíveis 17.019€ 
Conservação e Reparação 9.650€
Electricidade 9.046€ 

A composição das principais fontes de financiamento em 2021 foi a seguinte: 

Principais Donativos em Numerário:
 
Zippy - Comércio e Distribuição, S.A. 93.308,82€
Doadores Indiferenciados 132.689,26€
Bayer Portugal, S.A. 25.000,00€
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S.A. 13.900,00€
Centro Hospitalar do Porto 12.000,00€
Fundação Ageas - Agir com Coração 12.400,00€
Fundação do Futebol - Liga Portugal – FFLPFP 7.500,00€
Media Capital, S.A. 6.819,43€
KPMG & Associados -  SROC, S.A. 6.150,00€
Bronzeventure, Lda. 5.000,00€
Exotic Blue, Lda. 5.000,00€
Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. 5.000,00€
Lusíadas, S.A. 3.000,00€
Quinta do Craveiral - Turismo da Natureza, S.A. 2.650,00€
Otis Elevadores, Lda. 2.300,00€
REN - Rede Elétrica Nacional, S.A. 2.000,00€

Subsídios à Operação: 

Comparticipação da Segurança Social 295.707€ 
Câmara Municipal de Lisboa 25.000€ 
Total   320.707€

Gastos, Financiamento, 
Mecenato e Contribuições 
à Exploração
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Outros Rendimentos: 

Reconhecimento Proveito da Cedência Casa do Gil 32.964€ 
Reconhecimento Proveito do terreno Casa do Gil 11.703€ 
Outros Rendimentos Diversos 6.724€ 
Total   51.391€ 

Principais Donativos em Espécie: 

BP Portugal - Comér. Combustíveis e Lubrificantes SA 10.000,00€
Rentokil Initial Portugal, Lda. 8.784,80€
Bravery Advice - Facility services, Lda. 4.767,15€
Amor & Lima, Lda. 3.364,05€
Antunes & Duarte, Lda. 2.576,57€
1013, Lda. 2.370,00€
Securilabor-Centro de Segurança Médico Laboral 2.335,00€
Espazo Plus Self Storage, Lda. 2.106,00€
Happiness Business School 1.845,00€
Apaixonados por Marcas, Lda. 1.845,00€
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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 melhoria contínua de processos, valorização 
de pessoas e utilização eficiente de bens e recursos com o objectivo de 
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 coacção 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 ainda o gozo de férias em períodos 
parcelares se esse for o interesse do colaborador. A Fundação promove 
a formação, desenvolvimento de competências e valorização pessoal 
e profissional dos seus colaboradores, com o objectivo de 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 e goodwill) que são a base sobre a qual toda a actividade 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 actuais gerações mas que procuramos manter 
e valorizar com vista a preservar ou melhorar as condições naturais e os 
recursos disponíveis para as gerações futuras.

Não Aplicável

Não houve eventos subsequentes à data do fecho de contas que tenham 
impacto relevante na actividade da Fundação.

O Conselho de Administração propõe que o resultado líquido positivo de 
40.964,51€ seja transferido para Resultados Transitados. 

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 integraram 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!! 

Responsabilidade Social Interna  
e Sustentabilidade Ambiental

Negócios entre a Instituição  
e os seus Administradores

Eventos Subsequentes

Proposta de Aplicação  
de Resultados

Nota Final
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Balanço do periodo findo em 31.12.2021

Activo não corrente   
Activos fixos tangíveis   
Activos intangíveis    
Investimentos financeiros     
 
Activo corrente    
Inventários   
Clientes   
Estado e outros entes públicos 
Outros ativos correntes
Diferimentos   
Caixa e depósitos bancários     
 
Total activo   

Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais       
Fundos    
Resultados transitados    
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais  
Resultado líquido do período    
Total do Fundo de Capital    

Passivo
Passivo não corrente    
Financiamentos Obtidos
    
Passivo corrente    
Fornecedores    
Estado e outros entes públicos   
Financiamentos Obtidos    
Outros passivos correntes   
Diferimentos
    
Total do passivo    
Total do Fundo de Capital e do passivo 

 891.103,91
269.448,32

3.443,56
1.163.995,79

4.064,79
3.590,40
1.660,01
9.565,82
3.235,90

471.487,82
493.604,74

1.657.600,53
 
  
  

498.797,90
(238.832,15)

993.853,06 
40.964,51 

1.294.783,32

173.113,00
173.113,00

45.312,56
12.510,64
25.212,50

100.668,51
6.000,00

189.704,21
362.817,21

1.657.600,53

 949.212,03
280.588,88

2.427,34
1.232.228,25

4.089,30
656,09

1.521,80
12.735,05

3.165,52
384.942,99
407.110,75

1.639.339,00

 

498.797,90
(175.051,22)

1.038.988,22 
(63.780,93) 

1.298.953,97

  

193.689,50
193.689,50

36.921,26
10.367,69

8.142,62
87.837,96

3.426,00
146.695,53
340.385,03

1 .639.339,00

9
8
7

10
14

15.1
14

15.2
4;14

14
14
14

14

14
15.1
14
14

15.2

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

Activo Notas 2021 2020
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Resultados por Naturezas  
do periodo findo em 31.12.2021 

Vendas e serviços prestados  
Subsídios, doações e legados à exploração  
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 
Fornecimentos e serviços externos  
Gastos com o pessoal  
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  
Outros rendimentos  
Outros gastos    
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 

Juros e rendimentos similares obtidos  
Juros e gastos similares suportados  
Resultado antes de impostos  
Resultado líquido do período  

18.681,59
766.846,57
-12.168,17

-291.257,18
-398.108,98

0,00
51.390,29

-16.902,75
118.481,37

-73.857,00
44.624,37

2,15
-3.662,01

40.964,51
40.964,51

12.986,31
597.423,79

-8.260,36
-311.494,59
-342.768,81

-5.431,23
83.378,43
-6.674,84

19.158,70

-79.611,24
-60.452,54

14,41
-3.342,80

-63.780,93
-63.780,93

11
12
10

15.3
15.4
14

15.5
15

15.6

11
15.7

O Contabilista Certificado

Rendimentos e gastos Notas 2021 2020

O Conselho de Administração
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Alterações nos fundos patrimoniais  
do período findo em 31.12.2021 

O Contabilista Certificado

Posição no início do período 2020

Alterações no período 

Aplicação do resultado liquido do ano anterior 

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período       

Resultado integral 4=2+3 

Operações com instituidores no periodo 5  

Posição no fim do período 2020  6=1+2+3+5 

Posição no início do período 2021

Alterações no período 

Aplicação do resultado liquido do ano anterior

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período       

Resultado integral 4=2+3 

Operações com instituidores no periodo 5  

Posição no fim do período 2020  6=1+2+3+5 

Notas Fundos
Resultados 
Transitados

Outras variações 
nos Fundos 

Patrimoniais

Resultado  
Líquido  

do Período

Total  
do Fundo  

de Capital

1

2

2

3

1

2

2

3

498.797,90

-

-

-

-

-

-

498.797,90

498.797,90

-

-

-

-

-

-

498.797,90

(176.181,96)

-

1.130,74

-

-

-

-

(175.051,22)

(175.051,22)

-

(63.780,93)

-

-

-

-

(238.832,15)

1.083.186,38

-

-

(44.198,16)

-

-

-

1.038.988,22

1.083.186,38

-

-

(45.135,16)

-

-

-

993.853,06

1.130,74

-

(1.130,74)

-

(63.780,93)

(64.911,67)

-

(63.780,93)

(63.780,93)

-

63.780,93

-

40.964,51

104.745,44

-

40.964,51

1.406.933,06

-

-

(44.198,16)

(63.780,93)

(107.979,09)

-

1.298.953,97

1.406.933,06

-

-

(45.135,16)

40.964,51

(4.170,65)

-

1.294.783,32

Descrição

O Conselho de Administração
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Recebimentos de clientes e donativos   
Pagamentos a fornecedores    
Pagamentos ao pessoal   
Caixa gerada pelas operações   
Outros recebimentos/pagamentos    
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)  
 
Fluxos de caixa das actividades de investimento  
Pagamentos respeitantes a:     
Investimentos financeiros    
Recebimentos provenientes de:     
Activos fixos tangíveis   
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:   
Juros e gastos similares     
Activos fixos tangíveis   
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)  
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   
Caixa e seus equivalentes no início do exercício   
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício  
 

742.573,69
-244.976,36
-383.295,25
114.302,08
-22.198,54
92.103,54

  
  

-1.016,22

  -
2,14

-1.014,08
 
  
  

-

-3.506,62
-1.038,01
-4.544,63
86.544,83

384.942,99
471.487,82

562.146,96
-226.834,33
-337.650,15

-2.337,52
-17.079,88
-19.417,40

-701,78

-
14,41

-687,37

100.000,00

 -3.342,80
-11.806,91
84.850,29
64.745,52

320.197,47
384.942,99

Fluxos de Caixa  
do período findo em 31.12.2021 

O Contabilista Certificado

Fluxos de caixa das actividades operacionais 2021 2020

O Conselho de Administração
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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 na Avenida do Brasil, 53 D, Pavilhão 13, no Parque de 
Saúde 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 do Conselho de 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.

2.1. Base de Preparação
As demonstrações financeiras 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, o qual faz parte integrante do 
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto- Lei 
n.º 158/2009 de 13 de Julho, ambos com a redação dada pelo Decreto-lei 
n.º 98/2015, de 2 de Junho. O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas:

· Aviso nº 8259/2015 de 29/07 – Norma Contabilística e de Relato Financeiro 
para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL);

· Portaria nº 218/2015 de 23/07 – Código de Contas específico para as 
Entidades do Sector Não Lucrativo (CC-ESNL); e,

· Portaria nº 220/2015 de 24/07 – Modelos de Demonstrações Financeiras 
aplicáveis às Entidades do Sector Não Lucrativo.

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 período económico de 2012. No 
entanto, a Fundação do Gil optou por aplicar as normas do SNC desde o período 
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. 

1. Nota Introdutória

2. Referencial Contabilístico de 
Preparação das Demonstrações 
Financeiras

Anexo às Demonstrações Financeiras
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Sempre que o SNC-ESNL não responda a aspetos particulares de transações 
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. 

As demonstrações financeiras que incluem o balanço, a demonstração 
dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos fundos 
patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, foram aprovadas 
pelo Conselho de Administração da Instituição, no dia 15 de Marco 2022 
e foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade 
e do regime do acréscimo, no qual os itens são reconhecidos como ativos, 
passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as 
definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na 
estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas 
da consistência de apresentação, materialidade e agregação, compensação 
e comparabilidade.

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 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 e na aplicação dos 
princípios contabilísticos são apresentadas na Nota 3.14.

2.2. Derrogação das Disposições do SNC
Não existiram, no decorrer do período 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 período anterior.
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As principais políticas contabilísticas de aplicadas na elaboração das 
demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas 
foram consistentemente aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo 
indicação contrária.

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

3.2. Ativos Intangíveis (AI)
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido 
das correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam 
disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade 
com o seguinte período de vida útil estimado: 

(i) A propriedade industrial tem uma vida útil estimada de 40 anos;
(ii) Os programas de computador uma vida útil estimada de três anos.

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 expectativas. Não é considerada 
qualquer quantia residual.

3.3. Ativos Fixos Tangíveis (AFT)
Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição 
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. 

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas 
se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para 
a Fundação, ou seja, quando aumentam a vida útil dos ativos ou resultem em 
benfeitorias ou melhorias significativas.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de 
vida útil estimada (em anos):

Edifícios e outras construções    40
Equipamento básico  2 a 15
Equipamento de transporte  2 a 10
Equipamento administrativo  2 a 10
Outros AFT  em função da vida útil estimada

3. Principais Políticas 
Contabilísticas
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Os terrenos não são depreciáveis. As depreciações dos restantes ativos fixos 
tangíveis são calculadas segundo o método da linha reta, após a dedução do 
seu valor residual.

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida 
útil ou da quantia residual de um ativo, é revista a depreciação desse ativo de 
forma prospetiva para refletir as novas expetativas.

Os gastos com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem 
resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis 
são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com 
inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto.

Os ativos fixos tangíveis em curso referem-se a ativos em fase de construção, 
encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais 
perdas de imparidade. Estes ativos são depreciados a partir do momento em 
que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de 
acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.

A Fundação procede a testes de imparidade sempre que eventos ou 
circunstâncias indiciam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, 
sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados. O valor recuperável 
é determinado como o mais elevado entre o seu justo valor menos os custos 
de alienação e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no valor 
atual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do uso 
continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

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, sendo registadas na demonstração 
dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos 
e perdas”.

Os ativos fixos tangíveis atribuídos a título gratuito, na data de atribuição, são 
mensurados da seguinte forma e pela ordem apresentada:

· Justo valor;
· Valor pelo qual se encontram seguradas;
· Valor pelo qual figuravam na contabilidade do doador.

Os ativos fixos tangíveis atribuídos a título gratuito são registados em 
ativos fixos tangíveis por contrapartida de “Outras variações nos fundos 
patrimoniais”.

Não existem obras de arte doadas ou outros ativos fixos tangíveis com 
restrições temporárias ou permanentes, quer quanto ao uso, quer quanto ao 
seu destino.

Ativos fixos tangíveis atribuídos 
a título gratuito

53RGC'21 
Relatório de Gestão e Contas 
Exercício de 2021

fundacaodogil.pt

Criar. Cuidar. Crescer.

https://www.fundacaodogil.pt/


A Fundação classifica as operações de locação como locações financeiras ou 
locações operacionais em função da substância da transação e não da forma do 
contrato. Uma locação é classificada como locação financeira se ela transferir 
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade. 
Uma locação é classificada como locação operacional se ela não transferir 
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade.

Locações financeiras
Os contratos de locação financeira são registados na data do seu início como 
ativo e passivo pelo justo valor da propriedade locada, ou se inferior, ao valor 
presente dos pagamentos mínimos da locação. Os custos diretos iniciais do 
locatário são adicionados à quantia reconhecida como ativo. 

Os pagamentos mínimos da locação financeira são repartidos pelo encargo 
financeiro e pela redução do passivo pendente. Os encargos financeiros são 
imputados a cada período durante o prazo de locação, a fim de produzir uma 
taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo.

Locações operacionais
Os pagamentos/recebimentos efetuados pela Fundação à luz dos contratos 
de locação operacional são registados nos gastos/rendimentos dos períodos 
a que dizem respeito numa base linear.

3.4. Custos de Financiamento
Os custos com financiamentos obtidos são reconhecidos como gasto na 
demonstração dos resultados do período de acordo com o principio 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 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;

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.

Locações
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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 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 no momento em que os serviços são prestados. 

Neste sentido, à data de 31 de dezembro de 2021, 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 re-
ceitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou 
“Outras dívidas a pagar ou créditos a receber”.

Os gastos/rendimentos de financiamentos incluem os juros pagos pelos 
financiamentos obtidos, os juros recebidos de aplicações efetuadas antes 
dos financiamentos serem utilizados (quando tal acontece), e rendimentos 
e gastos similares obtidos e suportados que digam respeito a diferenças 
cambiais associadas aos financiamentos.

Os juros são reconhecidos de acordo com o regime de acréscimo pelo método 
do custo amortizado.

Os juros de aplicações financeiras e outros rendimentos de investimentos 
efetuados são reconhecidos, na demonstração dos resultados em outros 
rendimentos e ganhos.

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.

Gastos/Rendimentos  
de financiamentos
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A Fundação não reconhece passivos contingentes. Um passivo contingente 
é divulgado, a menos que seja remota a possibilidade de um fluxo de recursos 
que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes 
e futuras da entidade.

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 objetivo de compensar a entidade 
por investimentos efetuados em ativos fixos tangíveis ou intangíveis são 
incluídos na rubrica outras variações nos Fundos Patrimoniais, e imputados 
numa base sistemática como rendimentos 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 período, 
devem ser reconhecidos como rendimentos desse mesmo período. 

No entanto, se o subsídio se destina a compensar défices futuros, então deverá 
ser diferido o seu reconhecimento como rédito para o respetivo período.

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 4 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 e de 
imposto sobre o rendimento do período.

3.10. Instrumentos Financeiros
A Fundação reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um 
instrumento de fundos patrimoniais apenas quando se torna uma parte das 
disposições contratuais do instrumento.

A mensuração inicial de um ativo financeiro ou passivo financeiro é efetuada 
ao justo valor. Os custos de transação diretamente atribuíveis à aquisição 
do ativo financeiro ou à emissão do passivo financeiro devem ser incluídos 
no justo valor, no caso dos ativos e passivos financeiros cuja mensuração 
subsequente não seja o justo valor.
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Após o reconhecimento inicial, a Fundação mensura, em cada data de relato, 
todos os ativos financeiros pelo justo valor com as alterações de justo valor 
reconhecidas nas demonstrações de resultados, exceto quanto a: 

• Instrumentos de fundos patrimoniais de uma outra entidade que não 
sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de 
forma fiável, bem como derivados que estejam associados a e devam ser 
liquidados pela entrega de tais instrumentos, os quais são mensurados 
ao custo menos perdas por imparidade;

• Contratos para conceder ou contrair financiamentos que não possam ser 
liquidados em base líquida, quando executados, se espera que reúnam 
as condições para reconhecimento ao custo ou ao custo amortizado 
menos perdas por imparidade, e a Fundação designa, no momento do 
reconhecimento inicial, para serem mensurados ao custo menos perdas 
de imparidade;

• Ativos financeiros que a entidade designe, no momento do seu 
reconhecimento inicial, para ser mensurado ao custo amortizado 
(utilizando o método da taxa de juro efetiva) menos qualquer perda por 
imparidade; ou

• Ativos financeiros não derivados a serem detidos até à maturidade, os 
quais deverão ser mensurados ao custo amortizado.

Um ativo financeiro pode ser designado para ser mensurado ao custo 
amortizado se satisfizer todas as seguintes condições: 

• Seja à vista ou tenha uma maturidade definida;
• Os retornos para o seu detentor sejam (i) de montante fixo, (ii) de taxa de 

juro fixa durante a vida do instrumento ou de taxa variável que seja um 
indexante típico de mercado para operações de financiamento ou que 
inclua um spread sobre esse mesmo indexante;

• Não contenha nenhuma cláusula contratual que possa resultar para 
o seu detentor em perda do valor nominal e do juro acumulado.

Após o reconhecimento inicial, a Fundação mensura, em cada data de relato, 
todos os passivos financeiros pelo custo amortizado usando o método do juro 
efetivo, exceto quanto aos passivos financeiros classificados como detidos 
para negociação, os quais devem ser mensurados pelo justo valor com as 
alterações de justo valor reconhecidas na demonstração dos resultados.

A maioria das vendas é realizada em condições normais de mercado, 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 for-
ma 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 conside-
ração informação de mercado que demonstre que o cliente está em incum-
primento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos 
saldos vencidos e não recebidos.

Clientes
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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).

A caixa e depósitos bancários englobam o dinheiro em caixa, em depósitos 
à ordem e investimentos financeiros a curto prazo, altamente líquidos que 
sejam prontamente convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro e que 
estejam sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor.

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,

• 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 e acréscimos.

3.14. Principais estimativas e julgamentos
O SNC-ESNL requer que sejam efetuadas estimativas e julgamentos no âmbito 
da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos 
nos valores reportados no total do ativo, passivo, fundos patrimoniais, gastos 
e rendimentos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos 
efetuados, nomeadamente no que se refere ao efeito dos gastos e rendimentos 
reais.

As principais estimativas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios 
contabilísticos são discutidos nesta nota com o objetivo de melhorar 

Fornecedores e outras dívidas  
a terceiros

Caixa e depósitos bancários
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o entendimento de como a sua aplicação afeta os resultados reportados pela 
Empresa e a sua divulgação.

Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento 
contabilístico adotado pela Fundação, os resultados reportados poderiam ser 
diferentes caso um tratamento diferente tivesse sido escolhido. O Conselho 
de Administração considera que as escolhas efetuadas são apropriadas e que 
as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada o balanço da 
Fundação e o resultado das suas operações em todos os aspetos materialmente 
relevantes.

A vida útil estimada e valor residual dos ativos fixos tangíveis e ativos 
intangíveis foram determinados pela Fundação atendendo à expetativa de 
utilização dos mesmos.

As perdas por imparidade relativas a saldos devedores de clientes e outros 
devedores são baseadas na avaliação efetuada pela Fundação quanto 
à existência de prova objetiva de imparidade e da probabilidade de 
recuperação dos saldos das contas a receber, antiguidade de saldos, anulação 
de dívidas e outros fatores incluindo o fator de atualização financeira. Existem 
determinadas circunstâncias e factos que podem alterar a estimativa das 
perdas por imparidade dos saldos das contas a receber face aos pressupostos 
considerados, incluindo alterações da conjuntura económica, das tendências 
sectoriais, da deterioração da situação creditícia dos principais clientes 
e de incumprimentos significativos. Este processo de avaliação está sujeito 
a diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas estimativas 
podem implicar a determinação de diferentes níveis de imparidade e, 
consequentemente, diferentes impactos nos resultados.

3.15 Principais pressupostos relativos ao futuro
Não foram identificadas pelo órgão de gestão da Fundação situações que sejam 
suscetíveis de provocar ajustamentos materiais nas quantias escrituradas de 
ativos e passivos durante o ano seguinte ou mesmo que coloquem em causa 
a continuidade da Fundação.
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. 

Vida útil estimada e valor 
residual dos ativos fixos 
tangíveis e ativos intangíveis

Imparidades de créditos  
a receber
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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 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:

2021 2020

Numerário 707,66 691,06

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 284.780,16 306.251,93

Outros depósitos bancários 186.000,00 78.000,00

471.487,82 384.942,99
 
Os outros depósitos bancários referem-se a uma aplicação no Montepio Geral.

Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2021 não ocorreram alterações 
de políticas contabilísticas, face às consideradas na preparação da informação 
financeira relativa ao período de 2020.

6.1.  Remuneração dos Colaboradores Chave da Gestão

Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal não são remunerados pelo exercício das suas 
funções na Fundação do Gil, fazendo parte dos membros uma Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas.

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é remunerada de acordo com 
os níveis de honorários normais para serviços similares, englobando uma 
parte dos honorários em regime de mecenato. O valor dos honorários para 
o exercício de 2021 foi de €8.500.

A aceitação dos atuais Revisores Oficiais de Contas ocorreu a 21 de Junho de 
2021 para efetuar a revisão legal das contas do triénio de 2021 a 2023.

Conselho de Administração
 

Remunerações 2021 2020

Remunerações 58.349,71 54.624,03

Encargos com Remunerações 12.766,39 11.947,36

71.116,10 66.571,39

4. Fluxos de Caixa

5. Políticas Contabilísticas, 
Alterações nas Estimativas 
Contabilísticas e Erros

6. Partes Relacionadas
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De referir ainda que o Conselho de Administração é composto por 3 membros, 
sendo que apenas a Presidente Executiva é remunerada.

Os investimentos 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, a valor a 31/12/2021 era 
de €3.443,56.

Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 o movimento 
ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas 
respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

2021
Programas 

Computador
Propriedade 

Industrial Total

Activo Bruto

Saldo inicial 6.517,20 347.438,88 353.956,08

Aquisições  -  -  - 

Alienações  -  -  - 

Saldo Final  6.517,20  347.438,88  353.956,08 

Amortizações acumuladas 
e perdas por imparidade

Saldo inicial  6.517,20  68.850,00  73.367,20 

Amortizações do exercício  -  11.140,56  11.140,56 

Saldo final  6.517,20  77.990,56  84.507,76 

Activos líquido  -  269.448,32  269.448,32

2020
Programas 

Computador
Propriedade 

Industrial Total

Activo Bruto

Saldo inicial 6.517,20 347.438,88 353.956,08

Aquisições  -  -  - 

Alienações  -  -  - 

Saldo Final  6.517,20  347.438,88  353.956,08 

Amortizações acumuladas 
e perdas por imparidade

Saldo inicial  6.517,20  55.709,44  62.226,64 

Amortizações do exercício  -  11 140,56  11 140,56 

Saldo final  6 517,20 66 850,00 73 367,20 

Activos líquido  -  280 588,88  280 588,88 

7. Investimentos Financeiros

8. Ativos Intangíveis
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O Ministério da Finanças concedeu em 2008 à Fundação do Gil um terreno 
na Avenida do Brasil 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, que está registado na rubrica 
Propriedade Industrial.

A Fundação do Gil determinou o Justo Valor do Terreno no montante de  
345.386€.

Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 o movimento 
ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas 
respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte:

9. Ativos Fixos Tangíveis

2021 Edifícios
Equipamento 

Básico
Equipamento 
de Transporte

Equipamento 
Administrat. Outros AFT Total

Activos

Saldo inicial  1.482.213,24  164.932,81  100.981,42  20.516,37  42.420,01  1.811.063,85 

Aquisições  -  -  -  1.038,01  -  1.038.01 

Transferênc. e Abates  -  -  -  -  -  - 

Saldo Final  1.482.213,24  164.932,81  100.981,42  21.554,38  42.420,01  1.812.101,86 

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade

Saldo inicial  577.422,54  158.512,37  70.006,72  20.516,37  35.393,82  861.851,82 

Depreciações do exerc.  41.146,77  1.788,41  18.279,65 86,49  1.415,12  62.716,44 

Transfer. e Abates  -  -  -  -  -  - 

Saldo Final  618.569,31  160.300,78  88.286,37  20.602,86  36.808,94  924.568,26 

Activos líquido  863.643,93  4.632,03  12.695,05 951,52  5.611,07  887.533,60 
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A rubrica Edifícios é composta pela Casa do Gil e a Casa do Jardim.

Também nesta rubrica se encontram registados 3.570,31€ referentes 
a investimentos em curso relativos à construção da Clínica do Gil.

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 os inventários tinham a seguinte 
composição:

 

O montante de mercadorias refere-se essencialmente a merchandising da 
Fundação, nomeadamente bonecos e livros do Gil e a cabazes de natal.

 

10.  Inventários

Inventários iniciais

Compras

Regularizações

Inventários finais

CMVMC

Inventários iniciais

Compras

Regularizações

Inventários finais

CMVMC

31/12/21 31/12/20Mercadorias Mercadorias

  4.089,30 

12.143,66 

 - 

 4.064,79

12.168,17

   4.097,90 

 8.251,76 

 - 

 4.089,30 

8.260,36

2020 Edifícios
Equipamento 

Básico
Equipamento 
de Transporte

Equipamento 
Administrat. Outros AFT Total

Activos

Saldo inicial  1.470.406,33  164.932,81  100.981,42  20.516,37  42.420,01  1.799.256,94 

Aquisições  11.806,91  -  -  -  -  11.806,91 

Transferênc. e Abates  -  -  -  -  -  - 

Saldo Final  1.482.213,24  164.932,81  100.981,42  20.516,37  42.420,01  1.811.063,85 

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade

Saldo inicial  536.275,77  156.723,96  46.011,35  20.516,37  33.853,69  793.381,14 

Depreciações do exerc.  41.146,77  1.788,41  23.995,37  -  1.540,13  68.470,68 

Transfer. e Abates  -  -  -  -  -  - 

Saldo Final  577.422,54  158.512,37  70.006,72  20.516,37  35.393,82  861.851,82 

Activos líquido  904.790,70  6.420,44  30.974,70  -  7.026,19  949.212,03 
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Em 31 de Dezembro de 2021 tinha sido reconhecido o valor de € 4.658,96, 
a título de prestações de serviços, valor que foi afetado significativamente 
em 2021 pois o aluguer da Casa do Jardim para eventos foi quase inexistente 
devido à pandemia COVID19 que impossibilitou a existência dos mesmos, 
e o valor de € 14.022,63, relativo a venda de bens, nomeadamente a venda de 
cabazes no período do natal, conforme quadro seguinte:

 

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

Os donativos são efetuados em numerário e em espécie estando o seu detalhe 
enumerado acima no relatório de contas na parte da sustentabilidade 
financeira.

No âmbito do acordo de cooperação 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.

O valor de 25.000€ é referente ao subsídio dado pela Câmara Municipal de Lisboa.

11. Rédito

Vendas de Mercadorias

Prestação Serviços

Total

  14.022,63 

 4.658,96 

 18.861,59 

2021Vendas e Prestações de Serviços 2020

 8.554,85 

 4.431,46 

 12.986,31 

Juros

Total Juros

Donativos 

Total Donativos 

Total 

 2,15 

 2,15 

 446.139,32

 446.139,32

446.141,47 

2021Juros e Donativos 2020

  14,41 

 14,41 

 242.469,72 

 242.469,72

242.484,13 

12.  Subsídios e Apoios

Atribuido pela Segurança Social

Atribuido por Outras Entidades

Total

Atribuido pela Segurança Social

Atribuido por Outras Entidades

Total

Subsídios - 31/12/21

Subsídios - 31/12/20

Montante recebido

Montante recebido

295.707,25

25.000,00

320.707,25

285.250,56

69.703,51

354.954,07
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A data em que as demonstrações financeiras estão autorizadas para emissão 
foi 15 de Março de 2022. Desde 31 de Dezembro de 2021, e até à data de emissão 
das demonstrações financeiras, não foram recebidas novas informações 
acerca de condições que existam à data do balanço e que dessem lugar 
a ajustamentos ou divulgações nas demonstrações financeiras.

Categorias de instrumentos financeiros
As categorias de ativos e passivos financeiros em 31 de Dezembro de 2021 
e 2020 são detalhadas conforme se segue:

Na rubrica de Outras contas a pagar estão incluídos essencialmente valores 
relativos a remunerações a liquidar ao pessoal, nomeadamente acréscimo 
de ferias e subsídio de ferias, no montante de 52.802,44€, que embora só 
venham a ser pagos 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 período de 2021, cuja faturação 
apenas ocorrerá em 2022 no montante de 13.478,31€.

A rubrica dos Financiamentos Obtidos Curto Prazo diz respeito ao contrato 
de locação financeira da viatura Renault. A Fundação apresenta as seguintes 
responsabilidades futuras no âmbito de Locações Financeiras:

 

13. Acontecimentos após  
a data do Balanço

14.  Instrumentos Financeiros

Menos de um ano

Entre um a cinco anos
Total

  4.038,56 

 - 

 4.038,56

31/12/21Pagamentos futuros 31/12/20

  4.500,00 

 3.642,62 

 8.142,62

Clientes 

Outros créditos a receber 

Caixa e depósitos bancários 
Total

Fornecedores 

Financiamentos Obtidos Curto Prazo

Financ. Obtidos Medio/Longo Prazo 

Outras contas a pagar   
Total

  3.590,40 

9.565,82 

 471.487,82 

  484.644,04 

   45.312,56 

 25.212,50 

173.113,00 

 100.668,51

  344.306,57 

31/12/21

31/12/21

Activos Financeiros 

Passivos Financeiros 

31/12/20

31/12/20

 656,09 

 12.735,05 

 384.942,99 

  398.334,13 

  36.921,26 

 8.142,62 

 193.689,50 

 87.837,96 

  326.591,34 

65RGC'21 
Relatório de Gestão e Contas 
Exercício de 2021

fundacaodogil.pt

Criar. Cuidar. Crescer.

https://www.fundacaodogil.pt/


A rubrica dos Financiamentos Obtidos Médio/Longo Prazo diz respeito 
à contratualização de dois financiamentos bancários no montante de 
100.000,00€ cada, um junto do Montepio que foi destinado à construção da 
Casa do Jardim e outro junto da CGD para reforço de tesouraria para fazer 
face à incerteza que atualmente existe em virtude da pandemia que assola 
o mundo.

A 31/12/2021 a Fundação devia o montante de 94.286,94€ no empréstimo do 
Montepio e 100.000,00€ do empréstimo da CGD, o empréstimo do Montepio 
foi contratualizado a 10 anos a uma taxa de juro de 2,50% e o da CGD foi 
contratualizado a 72 meses a uma taxa de juro de 1,414%.
De referir que o Empréstimo da CGD tinha um período de carência, motivo 
pelo qual não foram efetuados reembolsos do capital em dívida.

De seguida apresentamos o detalhe da rubrica de clientes, em função da sua 
antiguidade:

 

 

No final do período de relato foi feita uma análise às contas de clientes de 
forma a avaliar se seriam recuperáveis ou não.

Vencido

0-30 dias

30-90 dias

> 90 dias

 - 

 - 

 - 

 15.637,02  

  15.637,02 

  - 

 3.590,40

 - 

 15.637,02  

  19.227,42 

2021
Quantia 

Bruta
Imparidade 
Acumulada

Quantia 
escriturada 

liquida

 - 

 3.590,40 

 - 

 - 

  3.590,40

Vencido

0-30 dias

30-90 dias

> 90 dias

 - 

 - 

 - 

 15.637,02  

  15.637,02 

  - 

 656,09 

 - 

 15.637,02  

  16.293,11 

2020
Quantia 

Bruta
Imparidade 
Acumulada

Quantia 
escriturada 

liquida

 - 

 656,09 

 - 

 - 

  656,09 

Clientes

Clientes

 -

-

 -

-

5.431,23 

 5.431,23 

-

-

 10.205,79 

 10.205,79 

 15.637,02 

 15.637,02 

Reversões

Reversões

Reforços

Reforços

Saldo inicial

Saldo inicial

2020

2021

Saldo Final

Saldo Final

  15.637,02 

 15.637,02 

  15 637,02 

 15 637,02

Antiguidade de Saldos: 
Clientes

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

A 31 de Dezembro de 2021 o Fundo Patrimonial da Fundação é de 498.797,90€ 
totalmente 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 nos fundos patrimoniais são compostas por doações 
que tiveram por base ativos duradouros, nomeadamente o terreno e as obras 
de adaptação da Casa do Gil e Casa do Jardim. O montante de 45.135,16€ 
registado em 2021 diz respeito à amortização do subsídio da campanha 
Swatch para a construção da Casa do Gil e ao terreno concedido pelo Ministério 
das Finanças registado em propriedade industrial que se encontram a ser 
reconhecidos linearmente pelo período de 40 anos (Nota 15.5).

A variação em 2021 dos Resultados Transitados refere-se à aplicação do 
Resultado Líquido de 2020 no valor negativo de 63.780,93 €.

Não vencido

0-90 dias

90-180 dias

> 180 dias

Não vencido

0-90 dias

90-180 dias

> 180 dias

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

 - 

 - 

 - 

 - 

- 

  - 

 17.574,33 

 9.847,80 

 17.890,43

45.312,56  

  - 

 9.324,36 

 861,00 

 26.735,90   

36.921,26  

2021

2020

Quantia 
Bruta

Quantia 
Bruta

Imparidade 
Acumulada

Imparidade 
Acumulada

Quantia 
escriturada 

liquida

Quantia 
escriturada 

liquida

  - 

 17.574,33 

 9.847,80 

 17.890,43

45.312,56  

  - 

 9.324,36 

 861,00 

 26.735,90   

36.921,26 

Antiguidade de Saldos:
Fornecedores

Instrumentos de Fundos 
Patrimoniais
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15.1. Estado e outros entes públicos
A Fundação beneficia de isenção prevista no nº 2 do artigo 10º do CIRC 
(Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas). Esta isenção 
foi reconhecida em 17 de Novembro de 2005, com aplicação retrospetiva a 04 
de Fevereiro de 2002.
Neste contexto a Fundação é um sujeito passivo que não exerce a título 
principal uma atividade comercial, industrial ou agrícola.

No final do período findo em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 as rubricas de 
Estado e Outros Entes Públicos, apresentavam a seguinte composição:

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

 

15. Outras Informações 
consideradas relevantes

Ativo AtivoPassivo Passivo

Retenção de impostos sobre rendimentos

Imposto sobre o valor acrescentado

Contribuições para a segurança social

  4.459,42 

 - 

 8.051,22

12.510,64  

  4.235,71

 - 

 6.131,98

10.367,69  

 - 

 1.660,01 

 - 

1.660,01

 - 

 1.521,80 

 - 

1.521,80 

2021 2020

Ativo AtivoPassivo Passivo

Seguros

Trabalhos especializados

Outros gastos diferidos

Donativos Recebidos em 2022

  - 

 - 

 -

6.000,00

6.000,00  

  -

 -

- 

 3.426,00

3.426,00  

 - 

 62,10 

 3.173,80

- 

3.235,90

 - 

 617,48 

2.548,04

-

3.165,52 

2021 2020
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15.3. Fornecimentos e Serviços Externos
A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos é detalhada conforme se 
segue:

De destacar que na rubrica de honorários estão, nomeadamente, todos os 
custos que a Fundação suporta com as educadoras que trabalham a recibo 
verde na Casa do Gil.

Fornecimentos e serviços externos

Subcontratos 

Outros

Serviços especializados

Trabalhos especializados

Publicidade e propaganda

Vigilância e segurança

Honorários

Conservação e reparação

Outros

Materiais

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

Material de escritório

Artigos para oferta

Outros

Energia e fluídos

Eletricidade

Combustíveis

Água

Deslocações, estadas e transportes

Deslocações e estadas

Serviços diversos

Rendas e alugueres

Comunicação

Seguros

Contencioso e notariado

Limpeza, higiene e conforto

Outros serviços

2021

0,00

0,00

179.625,53

22.682,74

6.731,81

1.518,93

93.106,75

9.649,72

45.935,58

5.058,55

2.638,29

1.483,22

721,00

216,04

35.719,32

9.046,00

17.018,68

9.654,64

4.938,04

4.938,04

65.915,74

5.349,47

5.487,33

143,09

330,00

49.817,39

4.788,46

291 257,18 

2020

0,00

0,00

200.413,01

22.094,38

2.083,14

1.423,00

121.036,20

9.108,61

44.667,68

15.821,50

1.122,89

628,87

0,00

14.069,74

36.268,90

8.285,50

19.781,76

8.201,64

4.687,01

4.687,01

54.304,17

4.811,61

4.682,65

266,28

129,20

44.336,14

78,29

311.494,59 
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15.4. Gastos com o Pessoal
Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 a rubricas de Gastos com o pessoal 
apresentava a seguinte composição:

O número médio de empregados durante o ano de 2021 foi de 19 colaboradores, 
sendo que no ano transato era de 16 colaboradores.
As remunerações do pessoal chave da Gestão encontram-se divulgadas na 
Nota 6.

15.5. Outros Rendimentos e gastos
A decomposição das rubricas de Outros gastos e perdas e de Outros 
rendimentos e ganhos no final de 31 de Dezembro de 2021 e 2020 é conforme 
se segue:

A variação das correções de exercícios anteriores foi originada, na sua maior 
parte, no reconhecimento em rendimento de abonos de família pertencentes 
a meninos que já tinham abandonado a Casa do Gil. 

A rubrica de subsídio ao investimento regista o reconhecimento das doações 
relacionadas com os bens constantes do Ativo fixo tangível (Casa do Gil) 
e Ativo intangível (Terreno), 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.

Gastos com o pessoal

Remunerações dos órgãos sociais

Remunerações do pessoal

Encargos sobre remunerações

Outros

2021

 58.349,71 

 266.711,73 

 68.481,54 

 4.566,00 

 398.108,98 

2020

 54.624,03 

 227.729,75 

 57.945,03 

 2.470,00 

 342.768,81 

Outros rendimentos e ganhos

Subsidio ao Investimento Casa Gil

Subsidio ao Investimento Terreno

Correcções Exercicios Anteriores

Alienação AFT

Outros

Outros gastos e perdas

Impostos e taxas

Correções relativas a periodos anteriores

Outros

2021

  32.963,90 

 11.702,76 

 5.362,00 

 - 

 1.361,63 

 51.390,29 

2021

   3.875,33 

 8.109,83 

 4.917,59 

 16.902,75 

2020

  32.963,90 

 11.234,26 

 9.682,34 

 - 

 29.497,93 

 83.378,43 

2020

   1.382,39 

 182,00 

 5.110,45 

 6.674,84 
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15.6. Depreciações e Amortizações
O detalhe da rubrica de Gastos/reversões de depreciação e de amortização 
nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 é conforme se segue:

O detalhe da rubrica de Juros e Gastos Similares Suportados nos períodos 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é conforme se segue: 

 

15.8 Divulgações exigidas por diplomas legais
Informações requeridas pelo artº 21º do Decreto-Lei nº 411/91 e pelo Decreto-
Lei nº 534/80:

a) A Fundação não tem contribuições em dívida à Segurança Social; e
b) A Fundação não tem impostos em mora ao Estado.

Lisboa, 21 de Março 2022

Depreciações

Ativos fixos tangíveis

Ativos fixos intangíveis

Juros e gastos similares suportados

Financiamentos bancários

2021

    62.716,44 

 11.140,56 

 73.857,00 

2021

    3.662,01  

 3.662,01 

2020

    68.470,68 

 11.140,56 

 79.611,24 

2020

 3.342,80 

 3.342,80 

O Contabilista Certificado O Conselho de Administração
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