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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. 

Durante o ano de 2021, foi trabalhada uma nova lógica de 

funcionamento, assente num modelo bioecológico, que respeita o 

ambiente do qual cada criança/jovem provém, sendo determinante na 

intervenção a realizar. 

1. Casa de Acolhimento
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2. A FAMÍLIA, que corresponde a toda a intervenção familiar 

realizada na Casa do Gil, definindo-se todos os procedimentos 

em todas as fases de acolhimento;

3. A SAÚDE FÍSICA E SAÚDE MENTAL, que corresponde à 

intervenção realizada a nível da saÚDE mental e física de todas 

as crianças em acolhimento, na promoção do seu bem-estar e 

desenvolvimento integral;

4. A EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO, que define todos os 

procedimentos de acompanhamento escolar;

5. O QUOTIDIANO, que diz respeito à organização e vivência na 

Casa do Gil, as suas regras e rotinas adequadas a cada fase do 

acolhimento e

6. A COMUNIDADE, que 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.

Após um ano pandémico que, inevitavelmente, abalou relações 

interpessoais bem como métodos e hábitos de trabalho, isolando-nos 

do mundo em redor, a Casa do Gil, encarou o ano de 2021, como um 

ano de recomeço. Re-iniciaram-se actividades lectivas e 

extracurriculares, estreitaram-se relações com parceiros e deram-se 

lugar a mais visitas e reuniões presenciais, respeitando sempre as 

normas enunciadas pela Direcção Geral de Saúde. 

Implementou-se o novo Modelo Educativo e o processo da criança 

passou a assentar em seis áreas de intervenção:

1. A JUSTIÇA, que 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;

1. Casa de Acolhimento
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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 último 

trimestre de 2021, foram implementadas 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.

Desta forma, cada criança tem agora um acompanhamento 

privilegiado, por parte de uma dupla de referência, um Técnico 

e um Educador, que têm como responsabilidade assegurar a 

concretização do Plano de Intervenção para a Vida, 

respondendo, assim, às suas necessidades e dificuldades, em 

tempo real. 



1. Casa de Acolhimento
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Por fim importa referir que, durante o ano de 2021, até ao 

momento, estiveram em acolhimento um total de 21 crianças, tendo sido 

registadas 7 saídas, 3 das quais pertencentes a uma fratria de 3 irmãos, 

com idades compreendidas entre os 9 e 14 anos, mostrando-se um caso de 

adopção de sucesso, num trabalho de articulação entre a Segurança Social 

e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Foi também possível encontrar 

uma alternativa familiar, na familia alargada (tios e avós) para outras 3 

crianças, depois de não ter sido possível vincular a família nuclear. Uma 

outra criança conseguiu uma nova família (adopção). A média de 

acolhimento das crianças com projectos de vida concretizados foi de 29  

meses.

Entraram na Casa do Gil 6 novas crianças com idades 

compreendidas entre 2 e os 10 anos, com motivos de 

acolhimento similares, espelhando famílias 

desestruturadas, disfuncionais e negligentes, 

traduzindo-se, mensalmente, numa média de 15 crianças 

em acolhimento. 

No que respeita à faixa etária predominante das crianças, 

é dos 0 aos 3 anos.



O projecto de Cuidados Domiciliários Pediátricos da Fundação do Gil 

tem operado como uma plataforma fundamental para o 

acompanhamento da criança com doença crónica e/ou fragilidade 

clínica, e da sua família.

Após 1 ano de pandemia provocada pela Covid-19, o ano 2021 

pautou-se pelo regresso à normalidade na actividade do projecto, 

continuando a cumprir todas as normas de segurança estabelecidas 

pela DGS. Actualmente em parceria com 6 hospitais públicos 

conseguiu-se acompanhar mais de 600 crianças em cerca de 

2.400 visitas, continuando a mostrar que os cuidados de 

proximidade são uma mais-valia para o controlo clínico das 

crianças/jovens e para a qualidade de vida dos cuidadores.

2. Cuidados Domiciliários 
Pediátricos
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Devido ao contexto socioeconómico que se tem vivido no último ano, 

tem-se assistido ao aumento das necessidades sociais de muitas das 

crianças abrangidas pelo projecto. Com base nisto, a Fundação do Gil 

reforçou o papel e intervenção psicossocial para agilizar apoios e 

prevenir o agravamento de situações de risco para a criança, e para 

a família. O apoio social e psicológico tem ganho cada vez maior 

destaque, e por isso é importante que se mantenha e possa mesmo ser 

reforçado.

A Fundação do Gil tornou-se, naturalmente, ao longo dos anos um 

‘braço armado’ dos Hospitais que vêem na instituição a oportunidade 

para ampliar o seu espectro de actuação. 

2. Cuidados Domiciliários 
Pediátricos

Se há alguns anos atrás 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 a 

Fundação do Gil tem viabilizado a assistência clínica e 

psicossocial a centenas de crianças doentes incluindo as suas 

famílias (em parceria com 6 hospitais Centrais da Grande 

Lisboa e Grande Porto).
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Este projecto enquadra-se nos eixos estratégicos do Plano 

Nacional de Saúde e nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, uma vez que cumpre os objetivos definidos para o 

Sistema de Saúde:

• Obter Ganhos em Saúde;

• Promover Contextos Favoráveis à Saúde ao Longo do Ciclo de 

Vida - promoção, protecção e manutenção da saúde; a prevenção, 

tratamento e reabilitação da doença;

• Reforçar o Suporte Social e Económico na Saúde e na Doença 

2. Cuidados Domiciliários 
Pediátricos

O sucesso do projecto na perspectiva dos hospitais é grande, maior 

ainda é o impacto que tem na vida de milhares de crianças doentes 

crónicas e suas famílias, que recebem regularmente o apoio 

clínico e social necessário à melhoria da sua qualidade de vida.

O projecto Cuidados Domiciliários Pediátricos, único e inovador 

em Portugal, tem como principal missão melhorar a qualidade de 

vida do doente pediátrico e das  respectivas famílias, minimizando 

os efeitos da incapacidade e maximizando a capacidade de 

reinserção na família e na comunidade, diminuindo o tempo de 

internamento e os re-internamentos hospitalares. 
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A pertinência do cuidar em casa saiu reforçada com a pandemia e veio 

comprovar a necessidade da existência destas equipas e do futuro 

desafio da Hospitalização Domiciliária, que a Fundação do Gil 

pretende ver concretizado a curto prazo.

2. Cuidados Domiciliários 
Pediátricos



O projecto de sustentabilidade Casa do Jardim foi o grande marco do 

ano de 2019. Terminada a obra no último trimestre do ano, este seria o 

projecto chave para 2020.

Trabalhar de forma pro-activa a sustentabilidade da Fundação do Gil, é 

o objectivo deste espaço.

2020 foi um ano cuja receita se ficou pelo 1º trimestre e 2021 apenas 

pelo último trimestre, ficando muito aquém daquilo que é o objectivo 

deste projecto.

Este espaço  tem 3 vectores distintos:

• Disponibilização à sociedade civil;

• Disponibilização ao sector empresarial;

• Programação própria (nas áreas de intervenção da Fundação do 

Gil)

3. Casa do Jardim

Concretizações 2021
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Conscientes das repercussões que a pandemia teve na vida dos nossos colaboradores, desenvolvemos um plano de 

bem-estar e recursos humanos com vista a criar um impacto positivo na vida daqueles que cuidam diariamente das nossas 

crianças e que fazem da Fundação do Gil o lar cuidador que todos conhecemos.

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.

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 para o Desenvolvimento Sustentável do Mundo.

Enquadramento

Desafios 2022

*Fonte: https://www.ods.pt/
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1. Providenciar um acompanhamento privilegiado a cada criança, 

por parte de uma dupla de referência, um Técnico e um Educador,

2. Desenvolvimento de um programa de gestão de utentes com 

vista a informatizar todos os dados da criança;

3. Integração das crianças em actividades extracurriculares, 

consoante os seus desejos e aptidões.

4. Acompanhamento das famílias - tendo em conta os 

constrangimentos causados pela pandemia na intervenção, 

propomo-nos a re-adequar métodos e estratégias de trabalho, com 

vista da execução dos planos de intervenção familiar, através da 

diversificação de actividades, permitindo, gradualmente, aos 

familiares de referência, partilharem das rotinas da criança. 

1. Casa de Acolhimento

Desafios 2022
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5.  A criação de uma bolsa de “Famílias Amigas” com 

motivação de se constituírem como pessoas de 

referência/padrinhos para crianças sem alternativa 

familiar de forma a contribuir para o seu bem-estar, 

através de momentos de qualidade, num contexto 

privilegiado semelhante ao de uma família.

6. Dinamização das visitas - promover uma maior 

interacção familiar, necessária para obter indicadores de 

avaliação mais fidedignos na monitorização do projecto de 

vida. 

1. Casa de Acolhimento

Desafios 2022
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1. Estruturação de um projecto-piloto para a criação do 1º 

Hospital Domiciliário Pediátrico do país, impulsionado 

pelo Know How do projecto Cuidados Domiciliários 

Pediátricos;

2. Consolidação do trabalho psicossocial no terreno (efeito 

pós pandémico);

3. Formação contínua da equipa dos Cuidados Domiciliários 

Pediátricos da Fundação do Gil em Cuidados Paliativos 

Pediátricos.

2. Cuidados Domiciliários 
Pediátricos

Testemunho 

“….Posso dizer, com algum orgulho, que fui dos primeiros 

doentes dos Cuidados Domiciliários Pediátricos. Antes 

deste projecto existir, eu passava mais tempo no hospital 

do que em casa. Os internamentos eram muitos, no 

mínimo duas vezes por mês. (…) Hoje encontro-me no 3º 

e último ano como estudante no curso de Sociologia no 

ISCTE - Universidade de Lisboa e, sem dúvida, que o meu 

sucesso escolar se deve em grande parte ao apoio da 

Fundação do Gil.”

Ricardo Monis
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Em 2022, a Casa do Jardim continuará a ser trabalhada como um meio 

para a sustentabilidade dos  projectos da Fundação.

Com objetivo a desenvolver este projeto,  pretendemos assim:

1. Criação de um plano de Marketing e respetiva comunicação

2. Desenvolvimento de parcerias estratégicas com vista ao aumento 

de visibilidade perante os serviços oferecidos.

Para além da disponibilização do espaço ao sector empresarial e à 

sociedade civil,  a Fundação do Gil fará também programação própria, 

como palestras, worskhops, tertúlias, nas áreas de intervenção da 

Fundação do Gil.

3. Casa do Jardim
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Em 2022, vai nascer a “Clínica do Gil” cujo naming ainda está por 

definir. Esta clínica de Desenvolvimento Infantil, irá dar resposta a 

inúmeras necessidades na área da saúde mental infantil e juvenil às 

crianças da Casa do Gil e às crianças da comunidade  e será coordenada 

pela Neuropediatra Dra Eulalia Calado.

A angariação de fundos decorreu essencialmente em 2021, quer 

através da Campanha “Colecção Imaginária”, nas lojas Zippy, quer 

através de esforços dirigidos às empresas, por parte da Fundação do 

Gil. 

Pretende-se que a inauguração da Clínica se faça, exactamente 1 ano 

após o lançamento da campanha, ou seja, dia 1 de Junho de 2022, Dia 

da Criança.

4. Clínica do Gil
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4. Clínica do Gil - Timeline

Dezembro

Angariação de 
Fundos

Maio/Junho

Início 
Construção

Dezembro

Recrutamento
Março 23

Inauguração
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Orçamento para 2022

Fundação do Gil 2021 (prev.) 2020 2019 2018 2017

Rendimentos 803.000€ 693.789€ 741.432€ 693.704€ 728.127€

Gastos 653.000€ 674.630€ 669.963€ 627.362€ 588.044€

EBITDA 150.000€ 19.159€ 71.469€ 66.342€ 140.083€

Previsão de fecho vs. anos anteriores

22Investimento para a Clínica do Gil



Orçamento para 2022

Receita Gastos EBITDA

Estrutura 150.000€ 143.600€ 6.400€

Casa de Acolhimento 415.000€ 403.400€ 11.600€

Cuidados Domiciliários 80.000€ 127.000€ -47.000€

Casa do Jardim 70 .000€ 25.722€ 44.278€

Clínica do Gil 28.800€ 37.844€         -9.044€

Total 743.800 € 737.566€         6.234€

 Orçamento para 2022
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● O investimento social para 2022 é de 737.566 €; 

● Existe já uma estimativa garantida de 285.000 € respeitante à comparticipação do Estado pela resposta social criada através 
da Casa de Acolhimento;

● Estima-se que a Casa do Jardim seja capaz de gerar 70.000€ de receita, ainda bem distante do seu potencial.  Considerando 
os longos confinamentos de 2020 e 2021, o ano de 2022 será o 1º ano oficial da Casa do Jardim. Haverá um esforço de 
comunicação para que o sector empresarial tenha conhecimento do espaço e o possa utilizar recorrentemente.

● Os Mecenas, candidaturas e outras campanhas para os Projectos Sociais, deverão contribuir com cerca 
         de 100.000€. Adicionalmente, prevê-se a obtenção de apoios em espécie na ordem dos 50.000€.

● Considerámos a inauguração da Clínica do Gil em 1 de Junho de 2022 e apenas 1% de ocupação durante os 6 meses de 
funcionamento.

● Será necessário angariar junto de entidades parceiras ou outros projectos de angariação de fundos cerca de 200.000 €.

Orçamento 2022
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“Observar uma criança em casa 
permite aprender mais sobre a 

envolvência psicossocial, 
cultural, económica que afecta 
a saúde da criança e da família 
do que dez visitas ao consultório 

médico”

C.Everett Koop



Av. do Brasil, 53 D, 
Parque de Saúde de Lisboa, 
Pavilhão 13
1700-063 Lisboa
Portugal

+351 21 355 24 50 
geral@fundacaodogil.pt
fundacaodogil.pt
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