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2021.
12 meses de pandemia. 12 meses de instabilidade. 12
meses de incertezas. 12 meses de medidas. 12 meses de
adaptação. 12 meses de aprendizagens. 12 meses de
resiliência.
Aprendemos a viver com a certeza de que nada é garantido.
O que hoje é, amanhã pode não ser. Foi-nos imposto adiar
a vida.

Em todas as gerações, esta dura realidade trouxe
problemas. Muitas vezes tristeza. Muitas vezes solidão.
Muitas vezes ansiedade. Muitas vezes depressão.
As consequências deste flagelo, que ainda hoje se vive nos
quatro cantos do mundo, são ainda mais drásticas quando
se trata de famílias com dificuldades sociais e económicas,
onde os problemas na área da saúde mental já eram uma
realidade.

Mas perante contrariedades e dificuldades, a natureza
do ser humano é reinventar-se, lutar e não desistir. Foi mais
um ano desafiador para todos.
Em casa, os pais aprenderam a ser professores, as crianças
aprenderam as tarefas domésticas e os avós aprenderam a
ser tecnológicos.
Na CAPITI continuámos o nosso caminho, com mais
empenho do que nunca, estando sempre ao lado destas
famílias que tanto precisam de nós.

Famílias com sérias dificuldades, a enfrentar problemas
complicados, procuraram a CAPITI com a esperança de
conseguirem ajuda para o bem mais precioso têm: os seus
filhos. Este apoio só foi possível graças à generosidade de
empresas, particulares e outras entidades que, sensíveis à
importância da saúde mental infantil, quiseram contribuir
para a causa da nossa associação.

À equipa da CAPITI um gigante OBRIGADO. Graças ao
empenho e trabalho de cada um, foi possível garantir a
estas crianças o acesso à intervenção de que tanto
necessitam, para que possam crescer para o mundo!

Mariana Saraiva

Presidente da Direção

editorial
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OS NOSSOS OBJETIVOS

Permitir o acesso de crianças, jovens e suas famílias aos
serviços de que necessitam, para a sua melhor integração
na família, escola e sociedade.
Sensibilizar e informar a sociedade para estas perturbações
invisíveis.

O NOSSO IMPACTO

Os números refletem muito trabalho, dedicação,
envolvimento e uma alegria imensa de conseguirmos
chegar, ano após ano, a mais famílias de norte a sul do país.
Mas muito mais do que os “números” é a diferença que o
acompanhamento faz na vida das crianças, jovens e das
respetivas famílias. São testemunhos, como os que
apresentamos abaixo, que nos dão ânimo e vontade de ir
sempre mais além.

Através da CAPITI foram realizados:

11.176
atos
clínicos

423 consultas 
médicas

107 avaliações
de diagnóstico

10.646 acompanhamentos
regulares com técnicos

EVOLUÇÃO CRIANÇAS/JOVENS CAPITI
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TESTEMUNHOS

"Notei que se passava algo com o Rui, uma criança que

era tão desenvolvida tinha estagnado e chegou a altura

que devia apontar, bater palminhas e não fazia. Deixou

de olhar quando o chamava pelo nome. No fundo já sabia

o que se passava, mas a médica de família dizia que não

era nada. Mesmo assim fui a uma consulta de

desenvolvimento na qual disseram que era um atraso de

desenvolvimento, com 18 meses era muito pequenino

para dizerem que estava no Espectro do Autismo.

Não satisfeita fui atrás e consegui o diagnóstico com 24

meses, olhando para ele, o doutor soube logo do que se

tratava.

Assim, com o diagnóstico e com a ajuda da CAPITI

consegui começar uma intervenção precoce para

melhores resultados.

Sem a ajuda da CAPITI era impossível conseguir suportar

financeiramente os gastos."

Mãe do Rui, Perturbação do Espectro do Autismo, 3 anos

“Obrigada à CAPITI e ao Centro Up por fazerem a diferença nas nossas vidas.

Na semana passada o João começou a calçar os sapatos sozinho todas as

manhãs. Foi uma das primeiras vitórias importantes, graças à vossa ajuda.

Sem o vosso apoio, seria impossível. Obrigada!”

Mãe do João, Perturbação do Espectro do Autismo, 7 anos

“Quero agradecer à equipa da

CAPITI que são fantásticos, fui

tão bem recebida pela clínica,

espaço acolhedor, uma equipa

maravilhosa com pessoas

muito simpáticas, recomendo e

agradeço toda a ajuda, foram

incansáveis.”

Mãe do Tiago, PEL, 8 anos
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CAPITI | social

A área social é responsável por acolher candidaturas de
novas famílias, cujos filhos precisam de apoio médico e
terapêutico, e por manter uma relação de proximidade com
as famílias já em intervenção.

Depois de avaliada a condição sócio económica de cada
família, a CAPITI atribui um escalão de apoio suportando
90%, 70%, 50% ou 30% do custo anual do tratamento.

Os protocolos celebrados são anuais e, cada ano, são feitas
recandidaturas a apoio uma vez que há pouca estabilidade e
as condições das famílias variam com frequência.

Graças às 8 clínicas no norte, centro e sul do país a CAPITI,
no final de 2021, acompanhava um total 159 crianças e
jovens, de forma regular. 77% dos casos tem um tipo de
intervenção semanal, quinzenal ou bissemanal.

Helena Lopo de Carvalho

Coordenação

Madalena Esteves &
Cristina Costa
Assistentes Sociais

Paula Catalão 
Apoio Rede Clínicas

Alice Neves
(Coimbra)

Tânia Soares
(Porto)

Apoio a Famílias

Acolhimento de uma família
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CAPITI | social

Em relação ao tipo de perturbações, à semelhança do que
se tem vindo a verificar nos anos anteriores, as que têm
maior peso são a Perturbação do Espectro do Autismo e
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção.
Verificou-se também um aumento dos sinais de ansiedade
e depressão, associados, ou não, a outras perturbações.

Sentiu-se muita ansiedade, ao longo do ano, por parte de
inúmeras das famílias, devido a alguma instabilidade e
incerteza que estão a viver, fruto da pandemia da covid-
19.

A CAPITI preocupa-se com a situação fragilizada de muitas
famílias que procuram apoio, orientando-as para
respostas existentes, para além do âmbito da saúde
mental infantil.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS CLÍNICAS 2021
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CAPITI | social

CRIANÇAS APOIADAS POR DISTRITO 2021

Em janeiro, a CAPITI começou a apoiar crianças acolhidas na AKTO -
Direitos Humanos e Democracia, uma casa de acolhimento de Crianças e
Jovens vítimas de tráfico de seres humanos, situada em Coimbra.

No mês seguinte, conhecemos a associação SUBUD, na Amadora, que
desenvolve uma atividade terapêutica e faz intervenção em escolas e
domicílios. Esta associação têm intervenção em psicologia clínica,
educacional, terapia da fala e terapia ocupacional. Pela sobrecarga de
crianças em acompanhamento, não foi possível, até à data, a CAPITI
encaminhar possíveis casos da zona da Amadora.

Com o mesmo objetivo de um possível apoio das famílias residentes no
concelho da Amadora, a CAPITI reuniu em abril com a CM da Amadora,
com a divisão de intervenção social. Ficámos agradavelmente
surpreendidos com a forma como estão organizados: têm atendimentos
integrados para as famílias e possuem um gestor de caso para cada
família residente na zona. A CAPITI partilha esta resposta integrada com
as novas famílias, residentes na Amadora, que procuram ajuda
reencaminhando as crianças/jovens para estes apoios.

CRIANÇAS APOIADAS POR TIPO DE PATOLOGIA 2021
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CAPITI | social

Uma vez que a CAPITI também acolhe um grupo considerável de crianças da
zona de Oeiras, a CAPITI reuniu novamente com a CM de Oeiras, para um
eventual financiamento dos tratamentos das crianças do concelho,
nomeadamente do projeto da Barra. Até à data não houve uma resposta
positiva, estando a atualmente a CM a avaliar a disponibilidade para cedência
de um novo espaço para a sede da CAPITI.

A CAPITI, a partir de julho, passou a apoiar dois jovens do projeto “Eu Consigo”
estruturado por uma equipa de técnicos do PIN. Este é um projeto de treino e
integração profissional para jovens adultos com défice cognitivo. Sem a CAPITI
as famílias não conseguiriam suportar este encargo.

A CAPITI reuniu com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para avaliar
eventuais parcerias para acolher mais crianças e jovens, nomeadamente da
região de Lisboa. A CAPITI mostrou disponibilidade para receber
crianças/jovens necessitados, sendo imperativo um apoio financeiro para estas
crianças, por parte da SCML.
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“O Fundraising em tempos de pandemia” - Foi o nome dado

a um brainstorming, em fevereiro de 2021, feito em

conjunto com um grupo de colaboradores do Millennium

Banque Privée BCP Suisse, através da plataforma Alaya, para

debater os desafios que se avizinhavam. Esta plataforma

une causas a empresas. Une pessoas com pessoas. Une

necessidades com generosidade.

Foi uma experiência foi muito enriquecedora que trouxe

novos caminhos para desbravar.

Criatividade e alguma ousadia. Foi assim que a CAPITI se

reinventou para ir cativando a atenção das pessoas num

mundo em pandemia, mergulhado em regras e limitações

onde prevaleceu a vontade de ajudar quem mais precisa.

O foco da estratégia da CAPITI de angariação de fundos foi

garantir, à semelhança dos anos anteriores, a continuidade

da intervenção das crianças e jovens em acompanhamento

e apoiar novos casos. A CAPITI faz o pagamento do valor das

consultas realizadas, diretamente às clínicas parceiras, por

criança/jovem, conforme desconto acordado.

Mariana Saraiva

Coordenação

Rita Costa Félix 
Apoio a Iniciativas 
Regulares

Carlota Cabral
Apoio Administrativo

Ana Belmar
Cláudia Lorenzo
Manuel Paisana
(Lisboa)

Sofia Archer (Porto)

Apoio a Iniciativas
Pontuais

EVOLUÇÃO DONATIVOS ANGARIADOS
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Desafiámos empresas parceiras, com abordagens

diferentes, para apoiarem a CAPITI:

O total do valor angariado ao longo de 2021 desceu 8,8% em relação ao ano
anterior.
As empresas e iniciativas solidárias continuaram a ser a maior fonte de receitas
da CAPITI, tendo ultrapassado os 70% do valor angariado. Os prémios na área
da responsabilidade social não tiveram o peso esperado, tendo esta perda sido
compensada pelos resultados positivos das iniciativas solidárias.

O conceito de apadrinhamento das crianças tem-se vindo a consolidar, pois
acreditamos que é uma forma de aproximar quem dá e quem recebe.
Anualmente é partilhado com cada padrinho a evolução e os principais pontos
a trabalhar das crianças e jovens em acompanhamento. Esta avaliação é feita
pelos técnicos que acompanham cada caso.

Como apoiar a CAPITI?

DONATIVOS RECEBIDOS EM 2021
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INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

Várias ações foram organizadas, em colaboração com
empresas e parceiros, com o duplo objetivo de angariação
de fundos e sensibilização da sociedade para estas
perturbações invisíveis.

Em maio, falámos da Mente com o coração: Foram três conversas

inspiradoras, em direto no Instagram, sobre “Distúrbios alimentares” com a

Júlia Pinheiro – moderada por Andreia Leitão, pediatra do desenvolvimento,

Diretora Clínica do PIN Porto; “Burnout” com o Zé Pedro Cobra – moderada

por Gustavo Jesus, médico psiquiatra, Diretor Clínico do PIN Lisboa;

“Dependências da Internet/videojogos” com o Nuno Markl – moderada por

João Faria, psicólogo clínico do PIN Lisboa.

Graças a toda esta equipa e à generosidade de muitas pessoas foi possível a

CAPITI angariar 1.565€ que permitiu garantir o acesso a tratamentos, médicos

e terapêuticos a duas crianças, durante um ano.

CAPITI | fundraising

Campanha Mind Talks
INICIATIVAS SOLIDÁRIAS 2021
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INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

Em outubro, a CAPITI aliou novamente a arte à
solidariedade. Um formato que já é tradição, onde 30
artistas contemporâneos portugueses, doam
generosamente uma obra para ser leiloada pelo Palácio do
Correio Velho. A exposição decorreu na Sala dos Geradores,
do Museu da Eletricidade, por ocasião do dia Mundial da
Saúde Mental.

O valor angariado, 40.240€, excedeu todas as expectativas,
tendo sido possível o apadrinhamento de mais 40 crianças,
ao longo de um ano. Neste ano tão difícil, que diferença nos
fez! Obrigado a todos aos artistas, parceiros e a cada um
que deu o seu contributo para a esta causa.

CAPITI | fundraising

Galeria de imagens do Leilão no final do relatório



14

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

No Natal, uma época do ano especial, as empresas e os
seus colaboradores unem-se para ajudar quem mais
precisa. Exemplo disso foi a Cisco e a Finsolutia que, de
forma muito disponível e generosa, organizaram iniciativas
inovadoras para apadrinharem mais crianças. Graças a
todos, o Miguel, o Filipe, o Diogo, o Manuel, o António, a
Luísa e o Fábio, com idades entre os 3 e os 19 anos e
patologias como Perturbação do Espectro do Autismo,
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção,
Dificuldades de Aprendizagem e Perturbação de
Personalidade, puderam ter acesso a um tratamento
adequado às suas necessidades.
A Fidelidade, pelo segundo ano consecutivo, ofereceu 20
cabazes de Natal que trouxeram alegria a algumas das
famílias mais carenciadas que a CAPITI apoia.

Outras iniciativas foram
organizadas para ajudar as
crianças a crescer para o mundo.

Consignação IRS
É uma forma tão simples dos
contribuintes apoiarem uma
causa, sem qualquer custo para o
próprio. Para a CAPITI faz toda a
diferença. Basta colocar o nosso
NIF e 0,5% do IRS é doado.
Com esta iniciativa foi possível a
CAPITI acolher mais 7 crianças.

CAPITI | fundraising

Cartaz da Campanha de IRS

OBRIGADO à CISCO e à Finsolutia por todo o apoio
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INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

CAPITI moderou reflexão “Será a covid-19 o “bicho-
papão”?
A Associação Nacional de Estudantes de Psicologia, através
do Departamento de Saúde e Intervenção Comunitária,
convidou a CAPITI para moderar um evento online de
discussão e reflexão acerca do impacto da pandemia
provocada pela Covid-19 nas emoções e no
desenvolvimento das crianças. Foi uma oportuna e muito
rica reflexão. Obrigado à ANEP pela iniciativa e
oportunidade de participação da CAPITI.

Os colaboradores da Adagietto quiseram doar à CAPITI o seu “esforço físico”. Os

quilómetros percorridos entre corridas e “passeios higiénicos”, durante o mês de

abril, foram convertidos em euros. O Daniel pode iniciar o seu tratamento graças

a esta ideia tão original.

Ainda no âmbito do desporto, marcámos presença, em maio, no torneio de Golf

organizado pelo Rotary Club de Lisboa Internacional Francófono cujo valor

angariado garantiu o acompanhamento, por mais um ano, das 8 crianças já

apadrinhadas por este Clube.

CAPITI | fundraising

OBRIGADO à Adagietto por esta iniciativa original Agradecemos, mais uma vez, a generosidade do
Rotary Club de Lisboa Internacional Francófono.
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INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

Na volta a Portugal em bicicleta, em agosto, a CAPITI esteve

presente no stand da Twinkloo e muitos foram os que

ganharam prémios, ao participarem em vários jogos, para

apoiar a saúde mental infantil. A CAPITI também ganhou!

Cinco crianças vão crescer para o mundo, iniciando

acompanhamento, através desta generosa iniciativa.

CAPITI | fundraising

Iniciativa da Twinkloo na Volta a Portugal
de bicicleta, a favor da CAPITI. OBRIGADO!

Por fim, em outubro, por ocasião do dia Mundial da Saúde Mental, os torneios

de padel do Rackets Pro de São Bento, reverteram para a associação. O César,

com 3 anos e uma Perturbação do Espectro do Autismo, iniciou o tratamento

graças à generosidade dos atletas que participaram nos torneios.

Graças à Abreu Advogados, no dia Mundial da Criança, foram distribuídos 40
brinquedos em parceria com a Science For You, a algumas das nossas crianças
entre os 3 e os 12 anos. A felicidade destas crianças ao abrirem os presentes
encheu-nos a alma!

A piripack também quis fazer um donativo à CAPITI pela venda de cada mochila
vendida, no período do Natal. Obrigado pela iniciativa que permitiu o pagamento
de uma consulta médica.

Torneio de Padel solidário, organizado pela
Rackets Pro. OBRIGADO a todos.
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CAPITI | parcerias e 
comunicação 

PARCERIAS

Desafios Criativos 

A CAPITI começou o ano a pensar nas famílias que estavam
em casa com os filhos. Da parceria com as “Artes plásticas
da Mafalda”, nasceram 24 desafios criativos, que tiveram
como objetivo levar as famílias a brincar com as crianças,
criando momentos de qualidade e, em simultâneo,
desenvolver competências cognitivas. Estas competências
foram apresentadas com todo o saber e com o coração pela
Inês Leitão, Psicóloga Clínica e Psicoterapeuta, do PIN.

OBRIGADO à Mafalda e à Inês pela forma tão profissional e
criativa que abraçaram estes desafios. Disponíveis no site da
CAPITI em https://capiti.pt/desafios-criativos/ e nas redes
sociais.

Mariana Saraiva

Coordenação

Ana Belmar & 
Rita Costa Félix 
Apoio Regular

Margarete Oliveira
Apoio Pontual

Carlota Cabral
Apoio Administrativo

https://capiti.pt/desafios-criativos/


Ações de Sensibilização

A CAPITI esteve na Fragmentos Arquitectura, com a colaboração do psiquiatra
Gustavo Jesus, Diretor clínico do PIN Lisboa, a falar sobre “burnout”. Um tema
muito na ordem do dia, devido aos tempos complicados que vivemos.
Foi muito inspirador. Obrigado Gustavo pela forma tão profissional e, ao mesmo
tempo, próxima e descomplicada que aborda um tema sério e complexo como
este.

18

Medir o impacto do nosso trabalho

Ao fim de 5 anos de vida da CAPITI, em que foram apoiadas
mais de 300 crianças, queremos saber exatamente que
diferença fazemos na vida das famílias. Para isso, foi
desenvolvido um estudo de impacto com a colaboração, em
regime pro-bono, da empresa “Fora da Caixa”, com o apoio
inexcedível da Paula Ravara. Vamos medir os resultados
efetivos das intervenções proporcionadas pela CAPITI e
aprofundar a forma como se refletem estes
acompanhamentos na vida em família, na escola e na
comunidade.
Queremos fazer mais e melhor!

Leg.17: Desafios Criativos da Mafalda Castella

CAPITI | parcerias e 
comunicação 

Dr. Gustavo Jesus na Fragmentos de Arquitectura
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Ações de Sensibilização

Esta preocupação com os problemas do desenvolvimento e
do comportamento chegou também às escolas. Exemplo
disso é o St. Peters School, em Palmela, que sensível ao
impacto destas perturbações nas crianças e nos jovens
pediu à CAPITI para desenvolver um modelo para ser
aplicado na comunidade escolar no ano letivo 2021/2022.

A CAPITI criou uma iniciativa: 1 ano | 1 patologia.
5.º ano - Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção
6.º ano - Perturbações alimentares e Perturbação do Sono
9.º ano - Adição aos jogos e Perturbação de Ansiedade e de
Humor

Foram realizadas palestras, conduzidas por um psicólogo
especializado em cada área, para os alunos aprofundarem
conhecimentos e serem “embaixadores” dessa perturbação
na escola. Depois da elaboração dos trabalhos, será feita
uma apresentação aos colegas e aos pais que dará origem a
iniciativas de angariações de fundos para a CAPITI.

Leg.17: Desafios Criativos da Mafalda Castella

CAPITI | parcerias e 
comunicação 

Iniciativa com a St. Peter’s School
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PARCERIAS

Auren
A Auren é a entidade responsável pela certificação legal de
contas da CAPITI. Obrigado pelo apoio constante ao longo
de tantos anos.

PIN – Em todas as fases da vida
O PIN é uma das clínicas com quem a CAPITI tem parceria.
No entanto, devemos um agradecimento especial pois a
sede da associação é na clínica de Paço de Arcos. Graças à
disponibilidade diária de toda a equipa do PIN é possível a
equipa da CAPITI “sentir-se em casa”.

SocialIt | Madalena Vassalo

A SocialIt é a parceira da CAPITI responsável pela gestão
diária das redes sociais. Um enorme obrigado ao excelente
trabalho da Madalena Vassalo.

Leg.17: Desafios Criativos da Mafalda Castella

CAPITI | parcerias e 
comunicação 

The Hotel
É a empresa responsável pela construção e manutenção do
site da CAPITI. Uma ajuda indispensável desde o início da
atividade da CAPITI.

VdA
A VdA assegurou, ao longo do ano, o apoio regular à CAPITI
em todos os temas relacionados com a área jurídica. Um
enorme obrigado a toda a equipa pelo apoio tão
profissional.

Às Clínicas com quem a CAPITI tem parceria, um gigante
OBRIGADO, pois sem a dedicação inexcedível de cada um
dos médicos e técnicos com cada criança e jovem que
acompanham não era possível ajudarmos mais de 200
crianças a crescer para o mundo!
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COMUNICAÇÃO

Um novo site foi lançado!

A CAPITI criou um microsite de donativos com o objetivo de
ter uma plataforma para doações imediatas, com valores
acessíveis. Este novo site permite ainda à CAPITI aumentar
o número de donativos e a base de dados de doadores para
construção de uma futura relação.
Visite www.donativos.capiti.pt e faça o seu donativo!

CAPITI | parcerias e 
comunicação 

Redes sociais

Em 2021, a CAPITI reforçou a presença nas redes sociais,
tendo agora cerca de 2.500 seguidores no Facebook e
Instagram. No Linkedin, uma rede mais empresarial, tem
cerca de 200 seguidores.

A estratégia seguida tem sido a de aumentar a notoriedade
da marca para facilitar a sua presença e identificação junto
do público-alvo.

No âmbito da criação de conteúdos para alimentar as redes
e para nos tornarmos relevantes, criámos uma série de
ações, entre as quais, destacamos:

A parceria com as “Artes plásticas da Mafalda”, em janeiro,
onde nasceram 24 desafios criativos, para crianças e
famílias. Os desafios foram divulgados nas redes e no site.

capiti.pt

capiti

capiti.pt

CAPITI

http://www.donativos.capiti.pt/
https://www.facebook.com/capiti.pt/
http://capiti.pt/
http://www.capiti.pt/
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Leg.17: Desafios Criativos da Mafalda Castella

CAPITI | parcerias e 
comunicação 

No Natal, também foi criada uma campanha digital através
do novo site de donativos. Graças à generosidade de
muitos, conseguimos garantir 15 avaliações de diagnóstico
para novas crianças que precisam da CAPITI para iniciar
tratamento.

Com as várias ações concretizadas em 2021, temos o
orgulho de afirmar que contactámos com mais de 10.000
pessoas e o resultado destes contactos permitiram garantir
a continuidade do tratamento de mais de 150 crianças e
jovens de famílias carenciadas.

capiti.pt

capiti

capiti.pt

CAPITI

Redes sociais

Em maio, durante 3 semanas, criámos as “Mind Talks” –
falar da mente com o coração. Foram 3 conversas em direto
no Instagram com a Júlia Pinheiro, o José Pedro Cobra e o
Nuno Markl. Com estas conversas conseguimos alcançar
cerca de 2.000 pessoas e sensibilizar a audiência para a
causa da saúde mental.

O leilão live online de arte contemporânea - “Dar Luz a esta
causa” - juntou mais de 200 pessoas na sessão live e
contactou com cerca de 2.000 através das redes, para além
da exposição mediática nos meios de comunicação social.

https://www.facebook.com/capiti.pt/
http://capiti.pt/
http://www.capiti.pt/
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CAPITI | organização & 
logística

Esta área assumiu, uma vez mais, um papel relevante para o
planeamento estratégico da associação e as decisões da
gestão diária da CAPITI.
Durante o ano 2021, o trabalho deste departamento tornou
possível o desenvolvimento de novas análises e o
tratamento de dados de gestão sobre a atividade da CAPITI
que contribuíram para o crescimento estruturado e
sustentado que se tem vindo a verificar.

Para um acompanhamento mais rápido dos orçamentos,
custos reais, assiduidade dos utentes e outras análises
relevantes para o controlo de gestão foi implementado no
sharepoint | office 365, a intranet da CAPITI, um novo
método para ligação da informação de faturação com os
dados de cada criança acompanhada. Esta nova
funcionalidade permite exportar e analisar informação com
mais eficácia e eficiência.

Carlota Cabral

Apoio Administrativo

Astrid Simões Almeida

Coordenação



24

CAPITI | financeira
Ana Oliveira da Silva

Voluntária Regular

Carlota Cabral

Apoio Administrativo

Manuel Jerónimo

Coordenação

No ano de 2021, apesar da crise pandémica que
continuamos a atravessar, foram obtidos resultados
positivos.

Os custos com as clínicas aumentaram em cerca de 10% em
comparação com o ano passado, devido ao aumento da
procura por ajuda e respetivamente do número de crianças
acompanhadas.

Apesar do aumento dos custos e da diminuição dos
donativos em cerca de 17%, o resultado líquido foi positivo,
graças à retoma de eventos realizados em 2021 – esta
rúbrica teve um crescimento de quase 100%.

Com estes resultados, permitimos assegurar o
acompanhamento das crianças para os próximos 4 anos –
valor refletido na rúbrica “Diferimento de Proveitos”.

Para 2022, com os tempos instáveis para as empresas, com
a taxa de inflação a aumentar e a escassez de algumas
matérias-primas devido à guerra na Europa, prevemos um
cenário mais complicado, logo menos disponibilidade para
apoiar causas como a da CAPITI.
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CAPITI | equipa

Apesar da distância que a pandemia nos obrigou, a equipa
da CAPITI nunca deixou de estar próxima. Somos uma
equipa de 20, entre colaboradores e voluntários assíduos
que, mesmo com idades e formações muito distintas, fazem
da CAPITI uma segunda família.

Um dia que fica sempre para a memória é o “Day-off” que
assinala o final do primeiro semestre. Durante a manhã faz-
se um balanço do semestre que passou e uma reflexão para
a segunda metade do ano. Terminados os trabalhos são
puros momentos de descontração, com jogos, petiscos e
muitas gargalhadas.
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CAPITI | equipa

Filipa Cotta Salgado
Presidente

Carla Góis Coelho
Primeiro Secretário

Teresa Madeira Afonso
Segundo Secretário

Mariana Saraiva
Presidente

Inês Murteira
Vice-Presidente

Manuel Jerónimo
Tesoureiro

Helena Lopo de Carvalho

Vera Bicho

Pureza Mello

Ana Rodrigues

Maria do Rosário Líbano Monteiro
Presidente e ROC

Maria Carlota de Castello Branco
Primeira Vogal

Maria da Graça Nunes de Carvalho
Segunda Vogal

ASSEMBLEIA
GERAL

DIREÇÃO CONSELHO 
FISCAL
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Muitas são as empresas, particulares e outras entidades
contactados para apresentação da CAPITI e do seu trabalho.

EMPRESAS QUE APADRINHAM CRIANÇAS/JOVENS

Obrigado a todos os que apoiam a CAPITI

A grande maioria continua a dar um apoio efetivo a estas
famílias traduzido no apadrinhamento de crianças/jovens,
na cedência de serviços e no apoio a iniciativas pontuais.



28

EMPRESAS QUE APOIAM COM SERVIÇOS

Obrigado a todos os que apoiam a CAPITI

ENTIDADES QUE APOIAM NAS INICIATIVAS PONTUAIS
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“Dar Luz a esta Causa”

Exposição das peças na Sala dos Geradores do Museu da Eletricidade. Museu da Eletricidade, Lisboa.
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“Dar Luz a esta Causa”

Exposição e Leilão “Dar Luz a esta Causa”. Exposição “Dar Luz a esta Causa”.
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“Dar Luz a esta Causa”

Presidente da República e Mariana Saraiva com alguns dos Artistas. Presidente da República com a artista Isabel Mourão.
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“Dar Luz a esta Causa”

Presidente da República com a equipa CAPITI. Intervenção do Presidente da República.
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“Dar Luz a esta Causa”

Presidente da República e Mariana Saraiva com os Parceiros da iniciativa. Presidente da República com Miguel Nabinho.
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“Dar Luz a esta Causa”

Leilão “Dar Luz a esta Causa”. Visita guiada do Presidente da República à exposição “Dar Luz a esta Causa”.
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“Dar Luz a esta Causa”

Leilão “Dar Luz a esta Causa”. Intervenção de Mariana Saraiva.
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“Dar Luz a esta Causa”

Leilão “Dar Luz a esta Causa”. Leilão “Dar Luz a esta Causa”.
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“Dar Luz a esta Causa”

Leilão “Dar Luz a esta Causa”.



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

E-mail: geral@capiti.pt

NIF: 507 444 515

IBAN: PT50 0018 2032 0356 2276 0205 6

MBway: 937 043 465

contactos
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RELATÓRIO & CONTAS
2021



02relatório e contas 2021

A CAPITI conta com uma equipa que controla a gestão 

corrente da atividade bem como os orçamentos e 

relatórios necessários, conforme apresentado neste 

documento.

A equipa é constituídas pelos seguintes elementos:

Manuel Jerónimo

Coordenação

Ana Oliveira da Silva

Voluntária Regular

Carlota Cabral

Apoio



03ata da reunião



04balanço 2021



05demonstração de resultados 2021



06relatório 2021



07relatório 2021



08relatório 2021



09relatório 2021



10relatório 2021



11relatório 2021



12relatório 2021



13relatório 2021



14parecer do conselho fiscal



15certificação legal de contas



16certificação legal de contas



17certificação legal de contas



18contactos

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

E-mail: geral@capiti.pt

NIF: 507 444 515

IBAN: PT50 0018 2032 0356 2276 0205 6

MBway: 937 043 465


