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Neste segundo ano de atividade, a CAPITI prossegue

o seu objetivo de disponibilizar serviços médicos e

terapêuticos na área do neuro desenvolvimento, a

crianças e jovens provenientes de famílias

carenciadas.

Em 2018 a CAPITI consolidou a sua atividade na área

da grande Lisboa e expandiu-se para o Porto,

Coimbra e Albufeira, tornando o acompanhamento

de crianças e jovens no norte, centro e sul de

Portugal, uma realidade.

São quatro as clínicas privadas que estabeleceram

parceria com a CAPITI, proporcionando às crianças e

jovens necessitados a hipótese de iniciar o

tratamento próximo da sua zona de residência: PIN

– Progresso Infantil em Lisboa e no Porto,

Psikontacto em Coimbra e Oficina dos Mimos em

Albufeira.

Hoje, graças a um trabalho estruturado e sustentado

de angariação de fundos, a CAPITI apoia um total de

72 crianças/jovens, prevendo chegar aos 80 até ao

final de 2018.

Quando a CAPITI se compromete no apoio de uma

criança, tenta assegurar esse acompanhamento por

um tempo médio de tratamento que varia entre

três a quatro anos.

Este crescimento da CAPITI só foi possível graças ao

acréscimo da equipa de voluntários, que permitiu

definir competências e estruturar o trabalho por

áreas de atividade.

introdução

PRIORIDADES 

PARA 2019

1- Consolidação da 

atividade com 

clínicas parceiras

2 - Criação de 

iniciativas de 

fundraising que 

permitam a 

continuidade do 

apoio às famílias.

3 - Estabilização do 

novo software 

Office365



Esta área é responsável pelos temas relacionados

com instalações, logística e equipa.

Com o crescimento da atividade, a CAPITI contratou

a sua primeira colaboradora. A Carlota Cabral

trabalha todos os dias, em regime part-time,

assegurando os processos administrativos nas

diversas áreas.

Com o objetivo de melhorar procedimentos,

possibilitando o crescimento sustentado de

atividade da CAPITI, foi feito um enorme

investimento de tempo ao longo de 2018 no

desenvolvimento e implementação de um novo

sistema operativo – o software Office365.

Em 2019 pretende-se consolidar a base de dados

criada de forma a permitir uma gestão sistematizada

e online da informação nas diversas áreas,

garantindo um tratamento eficaz dos dados.

A CAPITI desenvolve a sua atividade nas instalações

cedidas pelo PIN – Progresso Infantil de Paço de

Arcos e do TagusPark. O PIN é o parceiro prioritário

da CAPITI desde o primeiro dia.

CAPITI
organização & logística

OBJETIVOS PARA

2019

1. Consolidar a 

base de dados 

criada

2. Instituir 

procedimentos 

por áreas 

3. Autonomizar as 

equipas



Tendo em conta o rápido crescimento de atividade

da CAPITI, entendeu-se reestruturar as áreas da

seguinte maneira:

CAPITI | Organização & Logística

Mariana Saraiva - Coordenadora

Temas administrativos e relativos à equipa.

CAPITI | Social

Helena Lopo de Carvalho – Coordenadora

Cristina Costa | Paula Catalão

Alice Neves (Coimbra)

Acolhimento às famílias, avaliação e reavaliação das 

candidaturas, definição de escalão de apoio.

CAPITI | Fundraising

Joana Castella – Coordenadora

Mariana F. Thomaz | Vera Posser | 

Patrícia Centurion

Iniciativas de fundraising com potenciais mecenas,  

particulares/empresas, e escolas.

CAPITI | Parcerias & Comunicação

Mariana Saraiva – Coordenadora

Marina Yglesias | Margarete Oliveira | 

Pedro Rodrigues

Sofia Archer (Porto)

Parcerias com clínicas que dão apoio médico e 

Instituições que sinalizam as famílias/crianças.

Comunicação interna e externa.

CAPITI | Financeira

Manuel Jerónimo - Coordenador

Daniela Guiomar | Astrid S. Almeida

Controlo de gestão. Orçamentos e relatórios.

CAPITI
organização & logística

Sem esta 

EQUIPA era 

impossível a 

CAPITI fazer 

o que faz.

OBRIGADO

a  cada  um!



Esta área é responsável pelo acolhimento das

famílias e gestão do processo de candidatura à

CAPITI. O contacto com as famílias é, sempre que

possível, presencial.

As famílias que pretendem candidatar-se ao apoio

da CAPITI preenchem o formulário disponível no site

www.capiti.pt , reúnem os documentos solicitados e

entregam à clinica parceira. A CAPITI dá uma

assistência muito próxima às famílias nesta fase de

candidatura.

A CAPITI, no seu primeiro ano de atividade,

estabeleceu parceria com o PIN – Progresso Infantil

de Lisboa. Passado um ano alargou a atividade ao

Porto, estando já a apoiar 6 crianças na zona norte

do país. Recentemente celebrou protocolo com

mais duas clínicas, igualmente idóneas: Psikontacto

em Coimbra e Oficina dos Mimos em Albufeira. Em

2019 pretende-se consolidar a atividade com estas

duas clínicas, recebendo mais crianças e jovens do

centro e sul do país.

Foi criado um Manual de Procedimentos da CAPITI

para instituir processos similares por parte das

várias clínicas, garantindo o eficaz funcionamento

das partes envolvidas.

A documentação fornecida pelas clínicas é estudada

pela área social, na sede da CAPITI. Após a avaliação

é definido o escalão de apoio sendo a família,

posteriormente informada, por email, do escalão

atribuído e da data de início de tratamento.

CAPITI
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OBJETIVOS PARA

2019

1. Apoiar mais 20 

crianças/jovens 

no centro e sul

2. Celebrar 

parcerias com 

IPSS em Lisboa, 

Porto, Coimbra 

e Albufeira

3. Encaminhar 

processos para 

apoio da 

Segurança 

Social a famílias 

com escalão 1 

de abono de 

família

http://www.capiti.pt/


Em Coimbra, a CAPITI tem como voluntária a Alice

Neves que, através da Psikontacto, faz o

acolhimento das famílias, ajudando-as no

preenchimento da candidatura, garantindo que toda

a informação pedida é reunida, para posterior

análise.

Em Albufeira, o acolhimento das famílias é da

responsabilidade das assistentes da Oficina dos

Mimos.

A CAPITI acredita ser fundamental a

responsabilização da família, como tal, não apoia

uma família a 100%. Assim sendo, a CAPITI

estabeleceu os respetivos escalões de apoio:

90% das despesas anuais | Escalão 0 – 1.200 €

70% das despesas anuais | Escalão 1 – 900 €

50% das despesas anuais | Escalão 2 – 700 €

30% das despesas anuais | Escalão 3 – 400 €

Estes valores cobrem o tratamento de uma criança 

durante um ano e incluem:

- 1 consulta inicial de diagnóstico;

- 3 consultas médicas;

- 2 Avaliações anuais;

- 44 consultas de acompanhamento (1x semana);

- 2 Relatórios anuais da evolução da criança.
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A CAPITI já 

está 

presente no 

Porto, em 

Coimbra e 

Albufeira.



Hoje a CAPITI apoia 72 crianças/jovens e tem como 

objetivo chegar às 80 crianças/jovens até ao final 

de 2018. Uma parte considerável das crianças 

assistidas são encaminhadas pelas CPCJ de Cascais –

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Desde o início da atividade o PIN – Progresso

Infantil, entre Lisboa e o Porto, já realizou para a

CAPITI:

- 49 consultas médicas;

- 19 avaliações;

- 2.111 consultas com técnicos.

Em 2019, a CAPITI tem como objetivo apoiar 100

crianças/jovens, a nível nacional, garantindo o seu

acompanhamento pelo período médio do

tratamento – entre três a quatro anos.

Outro objetivo da CAPITI é celebrar parcerias com

Instituições Particulares de Solidariedade Social –

IPSS nas principais cidades onde atua: Lisboa, Porto,

Coimbra e Albufeira. Estas IPSS vão sinalizar

crianças/jovens oriundas de famílias carenciadas

que necessitam de apoio na área do neuro

desenvolvimento.

Na área social, a ajuda às famílias no sentido de

encaminhar os processos para as respostas públicas

existentes, é também uma preocupação da CAPITI.

A CAPITI, em conjunto com PIN – Progresso Infantil

de Lisboa, vai pedir apoio à Segurança Social de

Lisboa em nome das famílias pertencentes ao

escalão 1 do abono de família, para que as crianças

possam ser elegíveis para o subsídio de educação

especial. Num futuro próximo, pretende-se alargar

este pedido às restantes cidades.

Desde o início 
da atividade, 

através da 
CAPITI, já se 

realizaram:

- 49 consultas 

médicas;

- 19 avaliações;

- 2.111

consultas 

com 

técnicos. 
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Esta área tem como objetivo criar iniciativas
estruturadas, sustentadas e idealmente inovadoras
para angariação de fundos. Só assim é possível
acolher as novas famílias e aumentar o número de
crianças apoiadas. Os tratamentos além de terem
custos elevados, são, geralmente, longos.

A CAPITI definiu dois targets prioritários para o
desenvolvimento da sua atividade: empresas e
escolas.

Em 2019, pretende-se contactar um menor número
de empresas, comparativamente aos dois anos
anteriores, com uma abordagem personalizada e
estruturada à luz da realidade de cada empresa.

Neste contexto é sugerido um conceito de
apadrinhamento integrado numa ação específica
por empresa e, sempre que possível, apresentam-se
casos de crianças/jovens a aguardarem o início do
tratamento. Segue-se uma breve descrição do
contexto familiar e das maiores dificuldades com
que a criança/jovem se depara.

Uma vez iniciado o apadrinhamento, os mecenas
recebem semestralmente uma breve informação
sobre a evolução do tratamento da criança
“afilhada”.

A CAPITI defende que deve ser dada contiuidade à
relação com o mecenas, partilhando as vitórias e
obstáculos de todo o processo de tratamento,
criando assim uma maior proximidade entre quem
ajuda e quem beneficia do apoio.

Todo o processo de recolha e partilha de dados
pessoais referente ao universo das famílias/crianças,
está previsto sob a nova regulamentação de
proteção de dados pessoais.

OBJETIVOS PARA

2019

1. Personalização de 
campanhas juntos 

de empresas

2. Lançamento da 
Campanha “Desafio 

à Diferença”, em 
mais duas escolas

3. Venda do “pack 
Formação” a 

empresas e escolas 

4. Iniciativas 
pontuais Dia 

Mundial da Saúde 
Mental e Natal

(1/4)
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O contacto com as escolas são uma prioridade, pois

a CAPITI acredita dever existir, desde cedo, um

conhecimento dos eventuais problemas do neuro

desenvolvimento. Neste contexto, foi lançada em

2018 uma campanha chamada “Desafiar a

Diferença”.

Com esta campanha pretende-se que os alunos das

escolas abracem esta causa, organizando iniciativas

cujos fundos angariados permitam apadrinhar

crianças que precisem de intervenção e, por falta de

recursos financeiros das suas famílias, não têm essa

possibilidade.

Esta campanha vai ser implementada durante o ano

letivo 2018/2019 em duas escolas internacionais: o

St. Peters, em Palmela e o Park-IS, no Restelo.

Como forma de retribuir o apadrinhamento, quer

por via de empresas, quer de escolas, a CAPITI

organiza ações de Formação sobre os diversos

temas do neuro desenvolvimento. Estas ações são

realizadas pelos técnicos do PIN-Progresso Infantil

de Lisboa, que generosamente disponibilizam o seu

tempo à CAPITI.

Mesmo não havendo um apadrinhamento, estas

formações podem ser encomendadas por empresas

ou escolas à CAPITI, tornando-se numa variante de

angariação de fundos.

Conforme o objetivo da formação, os temas a

abordar, o número de participantes envolvidos e a

duração pretendida, é desenhado um modelo

específico que a empresa/escola solicita à CAPITI.

(2/4)
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Alargar a 

campanha 

“Desafiar a 

Diferença” a 

mais escolas.



Há outras formas de angariação de fundos que a

CAPITI estrutura e implementa:

Candidaturas a prémios promovidos por entidades

privadas para a área Social. A CAPITI, sempre que

possível, candidata-se a prémios que sejam do seu

âmbito de atuação. Exemplo disso, o Prémio

Fidelidade Comunidade, Academias do

Conhecimento da Gulbenkian e PackFund da

Deloitte.

No ano passado, a CAPITI foi finalista do Prémio BPI

Capacitar e Prémio Manuel António da Mota. O

montante destes prémios reverteu 100% para o

tratamento de crianças/jovens.

A CAPITI está inscrita na Plataforma Geofundos,

uma plataforma para apoio a IPSS, com o objetivo

de receber alertas, direcionados para o tipo de

atividade que CAPITI desenvolve.

Está prevista, para breve, uma formação dada pela

empresa StoneSoup sobre “Como usar o super-

formulário?”. São ferramentas de apoio às

associações para a elaboração de candidaturas,

processos normalmente exigentes e morosos.

Consolidar a Campanha de Associados. A CAPITI, a

pouco e pouco, vai construindo a sua base de

associados que, a convite da direção, assumem um

compromisso com a CAPITI. Atualmente há 42

associados que, através do pagamento da sua quota

anual, no valor de 60€, contribuem para as despesas

da associação. Durante o ano de 2019 a CAPITI

chegará certamente aos 60 associados.

(3/4)
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Candidaturas 

a Prémios e 

alargamento 

da base de 

Associados, 

geram 

fundos para 

apoiar mais 

crianças e 

jovens. 



Outras iniciativas pontuais farão parte do plano de

atividades para 2019:

Mostra | Março

- A bilheteira da exposição de arte contemporânea

reverterá para a CAPITI.

Congresso PIN-CAPITI | Março

- Iniciativa organizada pela CAPITI, com presença

de vários profissionais convidados, nacionais e

internacionais, na área do neuro

desenvolvimento. Temas variados serão

abordados para uma plateia de pais, profissionais

e professores, entre outros. A receita das

entradas revertem na totalidade para a CAPITI.

Consignação do IRS | Maio

Dia Mundial da Saúde Mental | Outubro

- Será, como habitual, a iniciativa por excelência

organizada pela CAPITI com o duplo objetivo de

angariação de fundos e reforço de notoriedade

da associação.

Natal | Dezembro

- À semelhança dos anos anteriores, serão

organizadas algumas iniciativas nesta época festiva.

(4/4)
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A CAPITI 

continuará a 

promover 

iniciativas ao 

longo do ano 

para recolha 

de fundos.



Esta área desenvolve todas as atividades referentes

a acordos com parceiros e comunicação.

O crescimento da CAPITI só foi possível, graças ao

inesgotável apoio de parceiros que, de forma muito

profissional e generosa, alicerçam a associação nas

respetivas áreas.

O PIN e a ENTRAJUDA são os parceiros da CAPITI,

desde a sua fundação, com experiência comprovada

e resultados reconhecidos na área clínica e social,

respetivamente.

Em relação à área clínica, no último trimestre de

2018 a CAPITI está a iniciar a atividade com as duas

novas clínicas parceiras em Coimbra e Albufeira,

ficando, assim, mais próximo das famílias.

Estas clínicas foram recomendadas pelo PIN –

Progresso Infantil, tendo em conta a excelência do

seu trabalho e da equipa especializada nas diversas

áreas do neuro desenvolvimento.

Na área social, para além da ENTRAJUDA que

recomenda IPSS para a CAPITI celebrar parcerias

para sinalização de crianças/jovens, estão a decorrer

reuniões entre a CAPITI e as Câmaras Municipais. O

objetivo é encontrar eventuais parcerias na ajuda às

crianças/jovens que pertencem às respetivas

Câmaras, como no caso dos Concelhos de Oeiras,

Sintra e Cascais.

Para 2019 pretende-se 

consolidar as 

parcerias com:

PARCEIROS CLÍNICOS

Oficina dos Mimos

PIN

Psikontacto

PARCEIRO SOCIAL

ENTRAJUDA

OUTROS PARCEIROS

Clickstop

McCANN/The Hotel 

PLMJ

Ultra Nova 

CAPITI
parcerias & 
comunicação (1/4)



Para além dos parceiros nas áreas clínica e social, as

principais da CAPITI, a associação recorre a outros

parceiros de diferentes quadrantes para que seja

possível o bom funcionamento da organização.

São eles:

- McCANN na área da comunicação;

- “The Hotel” na gestão do site;

- PLMJ em toda atividade jurídica, nomeadamente

com a nova política de proteção de dados pessoais;

- ClickStop no sempre indispensável apoio

informático;

- Ultra Nova na instalação e implementação do novo

software Office 365.

A introdução do novo software não teria sido

possível sem o incansável apoio da Joana Villas Boas

que, de forma regular, partilha com a equipa da

CAPITI a sua imensa sabedoria nesta área.

Ao longo de 2018 a CAPITI foi convidada para ser

parceira da Universidade Nova no âmbito do

projeto de empregabilidade “Inclusive Community

Forum”.

Pretende-se que esta parceria continue em 2019,

pois as crianças de hoje da CAPITI são os jovens

adultos de amanhã no mercado de trabalho.

Os jovens, com este tipo de perturbações, nunca

poderão integrar o mercado de trabalho sem terem

sido acompanhados em criança. Esse é o objetivo

prioritário da CAPITI.

CAPITI
parcerias & 
comunicação

A CAPITI é 

parceira da 

Universidade 

Nova no 

projeto 

“Inclusive 

Community

Forum” .
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Ainda na área das parcerias, a CAPITI tem vindo a

integrar profissionalmente alguns jovens, graças

aos contactos que estabelece com várias empresas.

Esta agregação profissional, só é possivel quando os

jovens adquirem competências sociais suficientes

para incorporarem uma equipa.

São, no geral, casos com um enorme potencial para

a integração no mercado de trabalho, trazendo

inúmeras vantagens para a empresa que o acolhe.

Esta integração sócio profissional, torna-se uma

realidade quando os jovens adquirem determinadas

ferramentas fundamentais no mercado de trabalho

e nas relações sociais em geral. Mas também

quando as empresas estão sensibilizadas e

capacitadas para os receber e transformar esta

agregação em casos de sucesso.

Porque a CAPITI acredita e defende que estes jovens

devem ter uma oportunidade, no próximo ano, a

associação pretende continuar a dotar estes jovens

de competências relacionais e profissionais, para

que construam um projeto de vida, o mais

autónomo possível.

CAPITI
parcerias & 
comunicação

Capacitar

crianças e 

jovens para

promover a 

sua plena 

integração

no mundo do 

trabalho.
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No que diz respeito à comunicação do próximo ano,

esta área vai continuar a encarregar-se da

comunicação interna da CAPITI, abrangendo:

- Voluntários

- Orgãos Sociais e Conselhos Consultivos,

Técnico e Estratégico.

Assume ainda a responsabilidade pela comunicação

externa da associação através do site, página de

facebook e outros meios usados em situações

pontuais, sempre que se justifique a sua utilização.

Em 2019 pretende-se continuar a utilizar estes

meios de comunicação, tendo como objetivos:

1. Produção e implementação de uma campanha de

comunicação da CAPITI nas clínicas parceiras. Cada

clínica terá a mesma comunicação acerca da CAPITI

com o duplo objetivo de dar a conhecer a CAPITI às

famílias necessitadas de apoio e chamar a atenção

de eventuais mecenas com disponibilidade para

apadrinhamentos futuros.

2. Consolidação da estratégia de comunicação da

página de Facebook da CAPITI. Será feito um

planeamento de posts, com periodicidade e temas

definidos conforme objetivos delineados.

3. Otimização do site www.capiti.pt uma vez que é,

por excelência, o suporte mãe de toda a informação

sobre a CAPITI: a sua história, equipa, processo de

funcionamento, candidaturas e donativos.

CAPITI
parcerias & 
comunicação (4/4)

OBJETIVOS DE 

COMUNICAÇÃO  

PARA 2019

1. Campanha nas 
clínicas parceiras

2. Consolidação da 
estratégia nas 

redes sociais 

3. Optimização do 
site

http://www.capiti.pt/


CAPITI
financeira

Esta área garante o funcionamento de 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

. Elaboração orçamentos

. Construção de relatórios de gestão

Para o ano de 2019, são objetivos desta área:

- Uniformizar procedimentos
(pagamentos/recebimentos);

- Criar procedimentos de controlo de tesouraria
real vs orçamental;

- Estabilizar utilização do novo software office365 
criado para a monitorizar a atividade da CAPITI;

- Assegurar a informação de gestão atualizada, 
através de indicadores que permitem análises de 
dados para informar os parceiros da evolução da 
atividade da CAPITI.

OBJETIVOS PARA

2019

1. Uniformizar 
procedimentos

2. Criar mecanismos 
de controlo 

tesouraria real vs
orçamental

3. Garantir 
indicadores 
atualizados 

diariamente



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

contactos

mailto:geral@capiti.pt

