






A Fundação do Gil é uma instituição privada de 

interesse público que promove projectos na área 

da saúde pediátrica e da reintegração social.  

 

Através de um trabalho de intervenção totalmente 

profissionalizado, a instituição apoia crianças que 

se encontram em risco clínico e/ou social e 

acompanha, sempre que necessário, a família ao 

longo de todo o processo de autonomização e de  

capacitação.  

 
PÚBLICO-ALVO:  

Crianças e  famílias 
 

ABRANGÊNCIA:   

Nacional 

 

TIPOLOGIA DE APOIO:  
Clínico e social 
 

 

 

 

 

Mais de 50 000 

crianças e 

famílias  

abrangidas 

desde 1999 

 



17 anos de existência 

Equipa totalmente  profissionalizada 

Elevado grau de eficácia dos seus projectos 

Capacidade de execução e de monitorização  

Resultados comprovados 

100% de transparência com auditoria certificada 

Carácter inovador e empreendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melhor projecto 

 hospitalar na  

área da saúde 

pediátrica 
Prémio HOPE 2011 

 

Distinção UMAD IPO 
Prémio ROCHE 2015 



A Fundação do Gil tem vindo a assumir um papel de relevo 

na implementação de projectos verdadeiramente eficazes 

de apoio à criança e à família, ajudando o Estado no 

combate à exclusão destes grupos e na mitigação dos 

custos sociais decorrentes destes processos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASA DO GIL 

É o único Centro de Acolhimento Temporário em Portugal que 

integra um serviço de enfermagem. A Casa do Gil recebe crianças 

dos 0-12 anos de idade que se encontram em risco clínico e/ou 

social e que por essa razão não podem regressar (de imediato) 

para junto das suas famílias até que estejam reunidas todas as 

condições necessárias para esse fim. 

 





 

UMAD 

As Unidades Móveis de Apoio ao Domicílio funcionam em parceria 

com 4 hospitais públicos nacionais apoiando, em casa, crianças 

portadoras de doença crónica, e/ou incapacitante. Para além da 

prestação de cuidados de saúde, a UMAD apoia com bens e serviços 

de primeira necessidade as famílias abrangidas pelo programa.  



Factos 

13 distritos abrangidos 

56 concelhos 

4 hospitais 

Mais de 2.500 visitas/ano 





Em 2006 e 2007 realizaram-se as primeiras Paradas de Mascotes com 

grande sucesso, envolvendo nos dois anos mais de 14.000 

crianças e 30 mascotes num só dia! 

 Em 2013 e 2015 realizaram-se as maiores Paradas de Mascotes 

jamais realizadas em Portugal, com a participação de mais de 50 

mascotes em cada evento e milhares de pessoas a assistir. 



Em 2016 mais uma vez superámos as expectativas! 

Participação de 59 mascotes e mais de 5.000 pessoas impactadas 
num só dia! 

















A Parada de 2016 nos Media 

Spot com 60 inserções distribuídas por: 

RTP2 

RTP 3 

RTP Memória 

https://www.youtube.com/watch?v=xw2

t-7yClNc 

Páginas de publicidade em: 

  

National Geographic Júnior 

Cartoon Network 

Disney Comix 

Disney Especial 

Disney Hiper 

Disney Channel  

Disney Carros 

Princesa Sofia 

Jake e os Piratas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xw2t-7yClNc
https://www.youtube.com/watch?v=xw2t-7yClNc
https://www.youtube.com/watch?v=xw2t-7yClNc
https://www.youtube.com/watch?v=xw2t-7yClNc


 

 

Presença no programa Agora Nós da RTP 

  

Entrevista na Comercial – Programa Barulho das Luzes 

  

Entrevista na TSF – Programa Pais & Filhos 





Junte a sua 

Mascote  

a este 

evento 

solidário! 

Maio 2017 



Em 2017, queremos fazer crescer ainda mais este evento tão divertido, 
único e solidário, que junta público de todas as idades em volta de 

mascotes de todas as cores e feitios, dos mais diversas marcas e áreas. 
 
 

QUEREMOS BATER UM NOVO RECORDE EM PORTUGAL E A SUA MASCOTE 
NÃO PODE FICAR DE FORA! 

 

ONDE? PARQUE DAS NAÇÕES, EM LISBOA 

 

QUANDO? 21 de MAIO 2017 

 



COM QUE OBJECTIVOS? 

 

1. Angariar fundos para apoiar  as crianças  portuguesas com doença 

crónica, em risco clínico e social, e suas famílias; 

 

2. Sensibilizar para a importância do acesso à prestação de cuidados 

de saúde pediátricos; 

 

3. Proporcionar um evento público, divertido e diferenciador destinado 

a crianças e suas famílias; 



1. Notoriedade para a marca pela participação num evento com de cariz 
solidário e de promoção da saúde pediátrica em Portugal; 

 

1. Associação a uma marca social de grande credibilidade e notoriedade; 

 

2. Responsabilidade social: envolvimento directo na angariação de fundos 
para uma causa portuguesa que apoia crianças com doença crónica e 
em risco social; 

 

3. Evento de sucesso garantido, diferenciador e que dá que falar; 

 

4. Proximidade entre a marca e o seu target; 

 

5. Possibilidade de sampling e distribuição de brindes; 

 

6. Custo por contacto muito reduzido. 



A participação de cada mascote tem um custo associado de 500€ + IVA 

e inclui: 

 

1. Inscrição 
 

2. Organização logística 
 

3. Promotor para vestir a mascote 
 

4. Apoio para distribuição de sampling e brindes 

 

5. Comunicação e promoção do evento nos media 
 

6. Preparação de peças e de comunicação 
 

7. Vídeo do evento para utilização da marca 
 

8. Relatório do evento 

 

 

 
Nota:  Este valor considera a participação mínima de 40 aderentes 



A BrandKey é uma empresa com 27 anos de experiência no mercado e que tem 

entre os seus clientes empresas e marcas como a Portugal Telecom (Meo), a Sumol-

Compal, a Unilever (Olá, Max, Skip, Planta), a Mars, o Canal Panda, a Ana 

Aeroportos de Portugal, a Matutano, a Nestlé, a Sonae Sierra, o Lidl, entre outros. 

 

Em 2005 criou o departamento de Marketing Infantil, desenvolvendo projetos como 

Olá Kids, Canal Panda, Fnac Kids, TMN Kids, Meo Kids, Um Bongo, Matutano 

(Chipicao), Sociedade Ponto Verde, Ana Aeroportos de Portugal (conceito Family 

Airport), Sonae Sierra (projeto Family), e mais recentemente Lidl (ativação Gang 

dos Frescos). 

 

Desenvolveu o Estudo Fórum da Criança, o maior estudo de mercado sobre o 

segmento infantil, realizado de forma contínua em Portugal. 

Desde 2006, estudou 6.000 crianças dos 4-12 anos de idade, cerca de 1.300 

encarregados de educação e 300 avós. 






