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A CAPITI – Associação Portuguesa para o

Desenvolvimento infantil – desenvolveu, ao longo

deste primeiro ano de atividade, o seu trabalho

voluntário com o foco de garantir a crianças e jovens

carenciados com perturbações do neuro-

desenvolvimento, o acesso a serviços terapêuticos

especializados.

Atualmente a CAPITI apoia 33 crianças/jovens

pertencentes a estas famílias carenciadas,

facilitando tratamentos na área do neuro-

desenvolvimento. Estes tratamentos são anuais e

incluem: uma consulta de diagnóstico, duas

avaliações semestrais e uma consulta de

acompanhamento semanal.

A prioridade da CAPITI para o ano de 2018, para

além de continuar a apoiar estes 33 casos, é a

apoiar famílias também na zona centro - Coimbra,

através de uma parceria com uma clínica e, na zona

do Porto, através do PIN Porto.

Durante o ano de 2017 foi realizada uma campanha

de angariação de Associados para apoiarem a CAPITI

na sua promoção e para contribuírem, de uma

forma ativa, para o seu crescimento e estabilidade.

No próximo ano será feito um follow-up desta

campanha para reforçar o número de Associados –

atualmente cerca de trinta.

Do ponto de vista operacional, com o objetivo de

garantir a fluidez dos processos, vai ser instalado um

software que vai permitir uma maior fiabilidade e

rapidez no processamento da informação,

aumentando a eficiência e eficácia dos

procedimentos.

introdução

A PRIORIDADE da 

CAPITI em 2018, é 

consolidar o apoio 

na região de 

Lisboa e alargar 

para as

ZONAS DE 

COIMBRA e DO 

PORTO.

Desta forma, a 

CAPITI promove 

maior proximidade 

com as respetivas 

zonas de 

residência.  



O PIN e a ENTRAJUDA são os parceiros da CAPITI,

desde a sua fundação, com experiência comprovada

e resultados reconhecidos.

O PIN tem acolhido a equipa diariamente nas suas

instalações, e, desde Março de 2017, já realizou sete

consultas médicas/avaliações e 214 consultas com

técnicos.

O dia-a-dia da CAPITI só foi possível com o

incansável apoio de parceiros que, de forma regular,

ajudaram a estruturar e desenvolver a atividade das

mais diversas áreas:

• a McCCAN que, para além de desenvolver a

Marca CAPITI, foi responsável para criação do

website www.capiti.pt e pela produção dos três

filmes institucionais, com o apoio da produtora

Garage. Todos estes trabalhos foram feitos em

regime pro-bono.

• a PLMJ Advogados assegurou, ao longo deste

ano, a área jurídica sempre de forma muito

profissional e disponível.

• a ClickStop assegurou o apoio informático,

fundamental para o funcionamento da

Associação.

• a MUKI apoia na gestão da página do Facebook

da CAPITI, criada por ocasião do dia Mundial da

Saúde Mental, a 10 de Outubro.

• o Grupo YOUR também se disponibilizou para

apoiar na área da contabilidade.

parceiros

Clickstop

ENTRAJUDA
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McCANN

MUKI 
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PLMJ 



equipa
Ao longo de 2017, a CAPITI alargou a sua equipa

voluntária. Graças à generosidade e disponibilidade

destes voluntários a CAPITI tem agora um reforço

em várias áreas:

SOCIAL

Cristina | avaliação das candidaturas e definição do

escalão a apoiar

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Daniela | controle de gestão

COMUNICAÇÃO

Madalena | área de design

Margarete | área da comunicação e imagem

FUNDRAISING

Mariana | contacto com os mecenas (particulares e

empresas)

FORMAÇÃO E FUNDRAISING

Vera | apoio na coordenação e implementação das

ações pontuais

Para 2018, esta equipa tem o desafio, que continua

a ser ambicioso, de continuar a criar condições para

dar acesso a mais crianças e jovens a tratamentos

na área do neuro-desenvolvimento. Sente-se, de

uma maneira geral, uma retoma em termos

económicos no nosso país, no entanto, continua a

sentir-se pouca disponibilidade de fundos públicos e

privados para apoiar causas sociais.

Sem esta 

EQUIPA era 

impossível a 

CAPITI estar 

onde está.

OBRIGADO

a  cada  uma!



SOCIAL
Este núcleo vai continuar a acolher as famílias que

se querem candidatar ao apoio da CAPITI.

Estas famílias são sinalizadas por várias entidades

que recomendam o encaminhamento para a CAPITI.

Exemplo disso são: Escolas (pais e professores),

Centros de Saúde, CPCJ, entre outras.

Com o apoio da voluntária Cristina Costa, é feita

uma análise detalhada da candidatura apresentada

pela família para, após definição da sua situação

económica e social, definir-se o escalão de apoio.

Após a avaliação do processo de cada família, a

CAPITI define, em função das despesas anuais, um

dos quatro escalões a atribuir:
90% | Escalão 0 – 1.200 €

70% | Escalão 1 – 900 €

50% | Escalão 2 – 700 €

30% | Escalão 3 – 400 €

Estes valores cobrem o tratamento de uma criança

durante um ano e incluem:
Consulta inicial de diagnóstico;

Consultas de acompanhamento (1x semana);

2 avaliações semestrais e relatórios de evolução da

criança.

No início do acompanhamento de cada criança, a

família é recebida pelo Coordenador do Núcleo

onde é assinado o protocolo e o regulamento da

CAPITI e explicado, de forma detalhada, para

garantir uma responsabilização por parte da família.

As famílias são reavaliadas anualmente.

A CAPITI, apesar das parcerias com outras clínicas,

vai continuar a fazer as avaliações das candidaturas

em Lisboa, na sua sede, independentemente da

residência das crianças/jovens que se candidatam.

Consoante a zona de residência os candidatos serão

encaminhados para clínica parceira mais próxima.

Coordenadora
Helena Lopo de
Carvalho

OBJETIVOS PARA 2018

1. Continuar a apoiar 

as 33 crianças que 

atualmente estão 

a ser 

acompanhadas 

pela CAPITI.

2. Apoiar mais 40 

crianças, na zona da 

grande Lisboa, grande 

Porto e Coimbra.

3. Celebrar parcerias 

com outras com 

clínicas parceiras para 

além do PIN.

núcleo



FUNDRAISING
Durante o próximo ano, vai dar-se continuidade aos

contactos com empresas estabelecidos em 2017 e

estabelecer novos contactos que se identifiquem

com a causa da CAPITI apresentando a Associação,

sensibilizando-as para a importância do apoio de

cada parceiro no desenvolvimento de cada criança.

Ainda, pretende-se promover a colaboração

estratégica com organismos ou entidades oficiais,

divulgando e sensibilizando para as necessidades do

domínio do neuro desenvolvimento na infância e

adolescência.

OBJETIVOS PARA 2018:

1. Consolidar a campanha de Associados que se

iniciou em 2017. Já contamos com 30 associados,

que se comprometeram com uma quota anual, no

valor de 60€, ajudando a garantir uma base

financeira estável da CAPITI.

2. Continuar a desenvolver uma rede de Mecenas,

empresas e particulares, para que sejam potenciais

padrinhos de crianças/jovens que necessitam de

tratamentos.

3. Candidaturas a prémios promovidos por

entidades privadas para a área Social, como por

exemplo EDP Solidária, “Faces” do Montepio, entre

outros.

4. Criação de ações para angariação de fundos, que

envolvam, de forma direta ou indireta, as crianças

apoiadas pela CAPITI, contribuindo também para a

notoriedade da Associação junto dos vários públicos

alvo. Estão previstos três grandes momentos para

2018:

Momento 1:

Presença em Escolas* – primeiro trimestre de 2018

Organizar com cada escola um dia solidário com

atividades várias, organizadas pela escola/alunos (as

receitas revertem para a CAPITI).

C o o r d e n a d o r a
Mariana Saraiva

núcleo

OBJETIVOS para 2018

1. Consolidar a 

campanha de 

Associados

2. Continuar a 

desenvolver uma rede 

de Mecenas

3. Candidaturas a 

prémios

4. Criação de ações 

para angariação de 

fundos  

(1/2)



A CAPITI promove mini ações de formação para

crianças – de manhã (com o objetivo de ensinar os

alunos a conviver com a diferença) e para os pais –

final do dia (para consciencialização dos “sinais de

alerta”).

Escolas*: Saint Julians, Park-IS, Saint Peters School.

Momento 2:

Outubro 2018 - Dia Mundial da Saúde Mental

Exposição Candeeiros – Local a definir - PORTO

Momento 3:

Natal

Iniciativas possíveis de angariação de fundos para

2018: Parceria com SWATCH; Cartões Natal digitais;

Espetáculo de coros de Natal de várias escolas.

Está ainda prevista uma angariação de fundos em

Março, da bilheteira da Mostra, exposição de arte

contemporânea.

A CAPITI está inscrita na Autoridade Tributária para

que os contribuintes possam doar 0,5% na

Consignação do IRS.

Todas estas ações são rigorosamente contabilizadas

para que os parceiros e todas as partes envolvidas

nas iniciativas tenham total conhecimento dos

resultados. A CAPITI acredita que o retorno do

investimento é chave para que esta rede solidária

seja forte e duradoura.

C o o r d e n a d o r a
Mariana Saraiva

(2/2)FUNDRAISING
núcleo



Coordenadora
Helena Lopo de
Carvalho

(1/3)

Formações

Congressos
Integração

Profissional

CAPITI. 
formação

FORMAÇÃO
núcleo

FORMAÇÕES:

Organização de ações de formação, como

congressos, palestras e workshops na área do neuro

desenvolvimento, direcionados para pais,

professores, médicos, técnicos, entre outros.

A CAPITI organiza, ainda pequenas palestras de

consciencialização, em empresas, com o tema

“Sinais de Alerta”, para dar a conhecer eventuais

sinais importantes que possam surgir nas crianças,

permitindo uma avaliação o mais precoce possível.

A estrutura da palestra:

1. Breve apresentação da CAPITI | 5 minutos

2. Apresentação dos “sinais de alerta” por um/a

técnico/a| 30 minutos

3. Perguntas/dúvidas | 10 minutos

Por cada colaborador inscrito na palestra a CAPITI

cobra o valor simbólico de 10€. O valor final a

apagar à CAPITI fica ao critério de cada empresa.

Esta iniciativa oferece uma mais-valia para os

participantes e tem, em simultâneo, um retorno

interessante em termos de angariação de fundos

para a CAPITI.

Para 2018, a CAPITI tem como objetivo fazer doze

formações nas empresas sobre o tema “Sinais de

alerta”.

Congressos

Palestras 

Workshops

“Sinais de 

Alerta” 



Coordenadora
Helena Lopo de
Carvalho

(2/3)FORMAÇÃO
núcleo

FORMAÇÕES PARA 2018:

1. Simpósio de Ansiedade – 13 e 14 Abril

Este será um evento, a nível nacional, que contará

com a presença de inúmeros oradores convidados, e

que pretende abordar várias temáticas do âmbito da

Psicologia Clínica e da Saúde, especificamente

relacionadas com as perturbações de ansiedade. As

perturbações de ansiedade constituem uma das

entidades clínicas mais prevalentes na infância e

adolescência: estima-se que cerca de 20% das

crianças/jovens terá uma perturbação de ansiedade

ao longo da sua infância/adolescência. Quando não

identificadas e tratadas eficazmente, a perturbações

de ansiedade podem aumentar o risco de

psicopatologia na idade adulta (por exemplo:

depressão, abuso de substâncias...).

2. Simpósio do Prematuro – Outubro

Muitos são os desafios que se colocam aos pais de

um bebé prematuro. Estes desafios vão muito além

do que se passa nas paredes de uma unidade de

neonatologia, ao chegar a casa com um bebé

prematuro nos braços. No Congresso Nacional de

Prematuridade pretende-se sensibilizar e responder

a inúmeras inquietações e interrogações que

acompanham estas famílias.

3. Congresso Internacional – Novembro

O congresso "Perturbações do Desenvolvimento: da

Neurociência à Clínica” constrói o futuro, sentando à

mesma mesa os cientistas mais prestigiados e os

clínicos mais experientes, num diálogo entre a

investigação do cérebro e a avaliação do

comportamento atípico. Neste congresso juntam-se

figuras internacionais numa experiência única de

olhares diversos sobre disfunções como a

Hiperatividade, Autismo ou a Perturbação Obsessivo

Compulsiva, derrubando a fronteira entre o

laboratório de investigação e o gabinete de

consulta.

2018

1. Simpósio de 

Ansiedade

2. Simpósio do 

Prematuro

3. Congresso

Internacional



Coordenadora
Helena Lopo de
Carvalho

(3/3)FORMAÇÃO
núcleo

INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL:

A CAPITI promove a integração profissional de

jovens adultos com patologias, embora já com

competências sociais, para integrar uma empresa. A

CAPITI acredita e defende que estes jovens devem

ter uma oportunidade.

Estamos perante casos com enorme potencial para

a integração no mercado de trabalho. Estes jovens

têm características extraordinárias designadamente:

. Capacidade de memorizar uma quantidade de

informação superior à media;

. Detectam um maior número de falhas que

muitos dos outros deixariam escapar;

. Enorme capacidade criativa.

A CAPITI pretende dotar estes jovens com

competências relacionais e profissionais, para que

construam um projeto de vida, o mais autónomo

possível, e lhes permita uma melhor integração na

sociedade e no mercado de trabalho.

A CAPITI procura estágios em empresas, para

introdução à vida ativa, ou de Verão para

desenvolvimento destes jovens adultos de

competências profissionais. Quando não há

oportunidades, são mentes que se desperdiçam.

Vidas que se perdem.

OBJETIVOS

Integrar

no mercado

de trabalho

jovens adultos

com 

patologias



COMUNICAÇÃO
Este núcleo encarrega-se da comunicação com os

diversos stakeholders:

. Voluntários

. Parceiros clínicos e da área social

. Orgãos Sociais e Conselhos Consultivos:

Técnico e Estratégico

. Parceiros nas áreas de comunicação e jurídica

Estabelece ainda as parcerias com os Mecenas ou

potenciais Mecenas e outras entidades externas que

apoiem esta causa do neuro-desenvolvimento

infantil.

OBJETIVOS PARA 2018

1. Criação e desenvolvimento de outros materiais de

comunicação que contribuam para a divulgação da

CAPITI como: cartaz e anúncio de imprensa.

2. Desenvolvimento de estratégia de consolidação

da recente página de Facebook criada para a CAPITI.

3. Otimização da área dos donativos através do site

www.capiti.pt

C o o r d e n a d o r a
Mariana Saraiva

núcleo

http://www.capiti.pt


ADMINISTRATIVO
/FINANCEIRO
Este núcleo encarrega-se de efetuar as tarefas de

suporte à atividade da CAPITI como:

. Controle mensal da contabilidade

. Registo de donativos e despesas da Associação

. Emissão de faturas/recibos

. Controle mensal dos donativos dos padrinhos

OBJETIVOS PARA 2018

Criação e desenvolvimento de um novo software

SQL que permita trabalhar a informação referente a

toda a atividade da CAPITI, otimizando processos,

garantindo uma maior eficiência e eficácia dos

procedimentos, assegurando uma prestação de

informação diária, respetiva a todas as operações.

C o o r d e n a d o r
Manuel Jerónimo

núcleo



CONTACTOS

CAPITI

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Infantil

Morada

Rua Calvet de Magalhães, 244 – Piso 0

2770-022 Paço de Arcos

Instalações gentilmente cedidas pelo PIN-Progresso Infantil

www.capiti.pt

Tel: 919 353 240

Mail: geral@capiti.pt

NIF: 507444515

IBAN: PT50 0046 0032 00600356227 66

mailto:geral@capiti.pt

