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O ano de 2018 foi de enormes desafios e de

muitas conquistas para a CAPITI. Para

sustentar o crescimento da atividade foram

tomadas importantes decisões estratégicas,

redefinidos objetivos por áreas e consolidada a

equipa de voluntários. Esta restruturação da

CAPITI teve como finalidade um maior ajuste à

realidade da atividade, razão para a

implementação de novos procedimentos.

No final de 2018 a CAPITI apoiava

regularmente 70 crianças e jovens com

perturbações do neuro desenvolvimento,

ajudando-os a crescer para o mundo.

Fazem parte destas patologias, problemas

como Perturbações do Espectro do Autismo,

Perturbação de Hiperatividade e Défice de

Atenção, Dificuldades de Aprendizagem, Atraso

Global no Desenvolvimento,

Perturbações de Oposição e Desafio,

Perturbações de Ansiedade, entre outros.

Nestes dois anos de atividade foram avaliadas

134 candidaturas tendo a CAPITI dado apoio

a 89 crianças. Este acompanhamento é anual

e inclui uma consulta de diagnóstico, duas

avaliações semestrais e uma consulta de

acompanhamento semanal.

introdução

Em DOIS 

anos a CAPITI, 

com a 

colaboração de 

vários parceiros, 

apoiou 89 

crianças e 

jovens com 

perturbações do 

neuro-

desenvolvimento.  
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Através da clínica parceira PIN-Progresso

Infantil de Lisboa e do Porto foram feitas, desde

o início da atividade, 54 consultas médicas, 22

avaliações e 2.761 consultas com técnicos. O

PIN foi a primeira clínica parceira da CAPITI

que generosamente cedeu as suas instalações

para o desenvolvimento da atividade da

instituição, assegurando as inerentes despesas

administrativas.

Este acesso a tratamentos médicos e

terapêuticos em clínicas privadas só é possível

graças a donativos de empresas e particulares

e a várias iniciativas de angariação de fundos

que a CAPITI estrutura e promove.

“Dar Luz a esta Causa”, organizada por ocasião

do dia Mundial da Saúde Mental, a 10 de

Outubro, é um dos exemplos das ações da

CAPITI.

Numa realidade cada vez mais exigente e com

os desafios a aumentarem, uma extraordinária

equipa de vinte voluntários apoiam esta causa

semanalmente, disponibilizando o seu tempo à

CAPITI de uma forma regular.

introdução

Em DOIS 

anos a CAPITI, 

com o apoio do 

PIN, 

proporcionou a 

crianças e 

jovens: 54 

consultas 

médicas,

22 avaliações e

2.761 consultas 

com técnicos.  
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socia
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Esta área é responsável por:

• Acolhimento das famílias;

• Apoio no preenchimento das candidaturas;

• Análise das candidaturas;

• Definição de escalão para apoio;

• Contacto direto com as clínicas parceiras;

• Contacto com IPSS parceiras e outras

entidades que sinalizam crianças/jovens

que necessitam de apoio.

As famílias que a CAPITI recebe são indicadas

por várias entidades, como CPCJ - Comissão

Proteção de Crianças e Jovens, Centros de

Saúde, Escolas ou Instituições Particulares de

Solidariedade Social ligadas à área do neuro

desenvolvimento, como é o caso da APSA -

Associação Portuguesa de Síndrome de

Asperger, ou associações que acolhem

crianças/jovens. No entanto, muitas famílias

dirigem-se diretamente às clínicas parceiras e

candidatam-se à CAPITI, por não terem

condições financeiras para assegurar

acompanhamento sugerido pelos profissionais

de saúde.

O contacto presencial com a grande maioria

das famílias contribui para um melhor

conhecimento da dinâmica da família e dos

problemas reais com que se depara.

É exigido também o preenchimento completo

da candidatura e a entrega de documentos,

como o IRS, que comprovam as receitas e as

despesas da família.

capiti
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Após análise detalhada da candidatura e

avaliação do processo completo da família, é

definido um dos quatro escalões de apoio:

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 (uma vez

por semana);

• Duas avaliações semestrais e relatórios de

evolução da criança.

A família é informada sobre o escalão atribuído, é

assinado o Protocolo e partilhado o

Regulamento. Estes passos são fundamentais

para garantir a responsabilização e o

compromisso do beneficiário. As famílias são

reavaliadas anualmente.

No final de 2018 estavam em acompanhamento

70 crianças, o que representa um crescimento de

cerca de 60% face a 2017 (mais 26 crianças),

através da clínica PIN – Progresso Infantil de

Lisboa e do Porto.

6
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Durante o ano de 2018 a CAPITI duplicou o

número de candidaturas avaliadas, passando

de 67 para 134.

Ao longo de 2018, a CAPITI acompanhou um

total de 89 crianças, terminando o ano com 70

crianças em apoio. São várias as razões que

justificam o fim do acompanhamento:

- mudança de residência;

- alta clínica;

- resolução da situação financeira da família.

A CAPITI privilegia o apoio a crianças

pertencentes a famílias com grau de carência

mais elevado (escalão 0 e 1), tendo aumentado

significativamente o número de crianças

apoiadas com escalão mais baixo.
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Nº CRIANÇAS EM ACOMPANHAMENTO POR ESCALÃO

2018 2017

7

( 3 / 9 )

socia

l

capiti



Durante 2018 a CAPITI alargou a sua rede de

clínicas. Para além da zona da grande Lisboa e

grande Porto, cobertas pelo PIN-Progresso

infantil, a CAPITI decidiu estar presente

também no centro e sul do país, por haver

muitas famílias a necessitarem de apoio fora

das grandes cidades. Assim, celebrou duas

parcerias com clínicas privadas: a Psikontacto,

em Coimbra e a Oficina dos Mimos, em

Albufeira. A CAPITI beneficia de um desconto

de 30% por parte das clínicas do valor das

consultas e tratamentos.

47
67%

6
8%

6
9%

6
9%

5
7%

Lisboa

Porto

Santarém

Setúbal

Outros
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Do total de crianças apoiadas, 67% pertencem

ao distrito de Lisboa, com maior peso nos

concelhos de Cascais, Sintra e Amadora. Esta

concentração deve-se à proximidade com o PIN

– Lisboa, a primeira clínica parceira da CAPITI.

A CAPITI alargou a sua atividade à zona do

Grande Porto, apoiando 6 crianças no norte do

país.

9
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A grande maioria das crianças apoiadas está

em idade escolar, com maior peso na pré-

adolescência e adolescência.
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A maioria das crianças apoiadas tem um

diagnóstico de Perturbação do Espectro do Autismo

e Perturbação de Hiperatividade e Défice de

Atenção. Outras patologias do foro do neuro

desenvolvimento têm menos representatividade,

conforme o gráfico acima.

Para garantir uma uniformização de metodologias e

atenuar a distância entre as clínicas, foi feito um

Manual de Procedimentos onde, de forma

detalhada, se explica cada um dos passos no

processo de acolhimento das famílias e

preenchimento da candidatura. Este sistema

contribui para uma avaliação justa da candidatura e

posterior definição de escalão.

( 7 / 9 )

CRIANÇAS EM ACOMPANHAMENTO POR PATOLOGIA 2018
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A ENTRAJUDA, parceiro da CAPITI na área

social, recomenda as IPSS a celebrar parceria

para que mais crianças e jovens possam ser

apoiados na área do neuro desenvolvimento.

Para tal, foram várias as Associações visitadas

ao longo do ano, com o objetivo de avaliar

necessidades e partilha de experiências:

. CSP Camarate - Lisboa

. AJU - Cascais

. Casa da Criança de Tires - Cascais

. Vencer Autismo - Porto

. Qualificar para Incluir - Porto

Neste contexto, foram elaboradas duas

candidaturas diferentes, ambas disponíveis no

site, conforme as crianças a apoiar:

candidaturas para famílias, caso as

crianças/jovens residam com os pais, e

candidaturas para instituições, caso as

crianças/jovens estejam institucionalizadas, ou

seja, sobre a responsabilidade de uma

instituição.

A CAPITI celebrou parcerias com a UBER e

Avenidas Invertidas para o apoio pontual a

famílias mais carenciadas, com dificuldades de

deslocação à clínica e casos urgentes para

acompanhamento. Estes apoios, em termos de

transporte, permitiram a não interrupção do

tratamento das crianças.

A CAPITI 

celebrou 

parcerias com 

UBER e

Avenidas 

Invertidas, para 

apoio pontual a 

famílias 

carenciadas com 

dificuldade de 

deslocação.
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Esta área Social foi ainda responsável pela

elaboração de uma ficha feita para cada

criança/jovem apoiado, um “Bilhete de

Identidade” (BI) que descreve, de forma

resumida, o contexto familiar e clínico da

criança/jovem e as avaliações semestrais

feitas pelos técnicos incluindo a evolução do

seu tratamento, salvaguardando todas as

questões relacionadas com a proteção de

dados pessoais. O BI contribui para que se

possa ter uma visão global das problemáticas

que a CAPITI apoia e é partilhado,

semestralmente, com os mecenas que

apadrinham as crianças/jovens, dando-lhes

oportunidade de seguir o seu

acompanhamento e conhecer, de forma mais

próxima, a realidade das crianças que

apadrinham.

A CAPITI reuniu durante 2018 com Ministério

da Educação e o Ministério do Trabalho,

Solidariedade e Segurança Social para avaliar

os eventuais apoios a que poderia recorrer

para complementar o acompanhamento das

famílias. Por não prestar diretamente serviços

clínicos, a CAPITI não beneficia dos apoios

públicos prestados, mas pretende apoiar as

famílias a candidatarem-se ao Subsídio de

Educação Especial, caso pertençam ao

escalão 1 do Abono de Família, para

comparticipação das terapias com técnicos.

A CAPITI foi 

recebida no 

Ministério da 

Educação e no 

Ministério do 

Trabalho, 

Solidariedade e 

Segurança 

Social.
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A CAPITI angariou em 2018 um total de

103.906€ através de donativos de empresas,

particulares, formações e iniciativas solidárias

organizadas ao longo do ano, como o evento

“Dar Luz a esta Causa” para apadrinhamento

de crianças.

(1 /12)
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45 000 €

1 560 €

32 050 €

39 166 €

2 640 €

60 092 €

3 316 €

37 858 €

Prémios Quotas Assoc. Padrinhos Formações Inic. Solidárias

EVOLUÇÃO DONATIVOS RECEBIDOS

2017 2018

Apadrinhamentos

3%

58%

3%

36%

DONATIVOS RECEBIDOS 2018 

Quotas Assoc.

Padrinhos

Formações

Inic. Solidárias

Apadrinhamentos

Quotas Associados

Apadrinhamentos

Formações

Iniciativas Solidárias



DONATIVOS

Em 2018 muitas foram as empresas,

associações e particulares contactados para

apresentação do trabalho da CAPITI e das

crianças que apoia. A grande maioria, sensível a

esta causa da neurologia infantil, quis dar um

apoio efetivo a estas famílias que se traduziu no

apadrinhamento de crianças/jovens.

Graças a esta rede solidária que se tem vindo a

desenvolver, a CAPITI quase duplicou os

donativos em 2018.

(2 /12)

€41.592 

69%

€14.500 

24%

€ 4.000 

7%

APADRINHAMENTOS 2018 

Empresas Particulares Fund./Assoc.
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Em 2018, diversas 

EMPRESAS e 

ASSOCIAÇÕES

apoiaram a CAPITI:

Banco Finantia

Brisa

EuroBIC

Finsolutia

Fragmentos de Arquitetura

Grupos Rotários

Joaquim Chaves Saúde

Linklaters

Nutribalance



INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

Para além destes donativos dos particulares e

empresas, a CAPITI organiza iniciativas solidárias

com o objetivo de angariar fundos, permitindo o

crescimento do número de crianças apoiadas,

garantindo o seu acompanhamento pelo período

médio de três a quatro anos. Estas iniciativas

podem ser pontuais ou regulares, envolvendo

estabelecimentos de ensino, empresas e também

particulares.

(3 /12)

51%

31%

18%

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS 2018 

Eventos

Natal

DAR LUZ A ESTA CAUSA

fundraisin
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As doações das empresas e particulares

representam mais de metade dos

donativos angariados. Neste contexto, as

iniciativas solidárias têm vindo a ser uma

grande aposta da CAPITI, com o objetivo

de diversificar as fontes de financiamento

para assegurar a sua sustentabilidade. As

iniciativas organizadas triplicaram em

2018, comparativamente com o ano

anterior.

INICIATIVA SOLIDÁRIA

“DAR LUZ A ESTA CAUSA”

A iniciativa “Dar Luz a esta Causa”,

organizada por ocasião do Dia Mundial da

Saúde Mental, foi novamente assinalada

pela CAPITI desta vez na cidade do Porto.

A CAPITI teve o prazer de contar com a

presença do Presidente da Câmara

Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, para

inaugurar a exposição.

A Fundação da Juventude-Palácio das

Artes generosamente acolheu a exposição,

novamente com 30 candeeiros

intervencionados por artistas

contemporâneos portugueses,

consagrados e emergentes.

À semelhança do ano passado, dois dos

artistas tinham perturbações do

desenvolvimento e trabalharam de forma

singular as suas peças.

(4 /12)
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No final do dia, o Palácio do Correio Velho,

parceiro da CAPITI nesta iniciativa pelo

segundo ano, organizou um leilão que, mais

uma vez, superou as expectativas. Todas as

peças foram vendidas e o valor angariado

permitiu que mais 15 crianças iniciassem o seu

tratamento na área do neuro desenvolvimento.

Sem o empenho e profissionalismo do Palácio

do Correio Velho, o sucesso deste leilão não

teria sido possível.

A Nors também se associou a esta causa de

forma muito generosa e disponível e fez um

donativo à CAPITI para cobrir as despesas da

produção dos candeeiros produzidos

manualmente pelo artista João Marrocano.

A empresa Urbanos foi incansável no

embalamento e transporte das peças entre

Lisboa – Porto - Lisboa.

Queremos também agradecer a fantástica

ajuda de Maria de Belém Sampaio, diretora da

Galeria Presença no Porto, que aconselhou a

CAPITI na seleção dos artistas convidados.

(5 /12)fundraisin

g

capiti
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INICIATIVAS SOLIDÁRIAS DE NATAL

O Natal também é um momento em que as

pessoas se juntam e gostam de contribuir para

quem mais precisa. Mais uma vez foi feita uma

parceria com o “The Spot Market”. A CAPITI

esteve presente neste mercado e entre

donativos oferecidos pelos clientes à entrada e

vendas de livros do Dr. Nuno Lobo Antunes -

“Sentidos” e o “Livro das Emoções”, escrito pela

Consulta de Ansiedade do PIN-Progresso

Infantil em co-autoria com a Filipa Saragga, foi

possível apadrinhar o Caio, com 8 anos, que

tem uma Perturbação do Espectro do Autismo e

Síndrome de Asperger.

Ainda na época do Natal, foi feita uma

campanha da CAPITI em três lojas de Lisboa:

Swarovski das Amoreiras, Ali-Jo e Maria

Gorda. Uma percentagem das vendas da loja e

donativos dos clientes tornou possível a

realização do sonho de três famílias: iniciarem

o tratamento dos seus filhos na área do neuro

desenvolvimento - o Diogo Ivan de 16 anos, o

Guilherme de 12, e o Gabriel com 5 anos.

Por último, graças a uma iniciativa de Natal da

equipa da IMOTION, a ABBOTT ofereceu 42

presentes às crianças mais carenciadas

apoiadas pela CAPITI.

São gestos de generosidade como estes que

dão força a crianças com vidas complicadas,

que precisam de alento para continuar o seu

caminho. Em nome das crianças e das suas

famílias um enorme OBRIGADO.

(6 /12)

fundraisin

g

capiti

19



INICIATIVAS SOLIDÁRIAS COM ESCOLAS

De salientar ainda o apoio das escolas St.

Peters International School e o PaRK IS,

parceiras da CAPITI em 2018, que mobilizaram

os seus alunos.

As famílias apoiadas conseguem, graças à

ajuda recebida, proporcionar aos seus filhos a

vida digna que merecem, no seu meio familiar,

na escola e na sociedade.

Nas escolas, foi lançada a Campanha intitulada

“Desafiar a Diferença”: os alunos foram

desfiados a organizar várias iniciativas para

angariação de fundos no meio escolar.

O valor recebido destinou-se ao

apadrinhamento de uma criança ou jovem,

proporcionando o início do seu tratamento.

Estas iniciativas são importantes para

sensibilizar os alunos em relação às crianças

com problemas, por vezes pouco percetíveis,

sem condições financeiras para serem

acompanhadas. Esta ajuda na sua integração

está ao alcance de todos.

A CAPITI 

recebeu o apoio 

das escolas St. 

Peters

International

School e do 

PaRK

International

School que 

mobilizaram os 

seus alunos para 

várias iniciativas.

(7 /12)
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O PaRK IS organizou, com os alunos do 4ºano

do primeiro ciclo, uma iniciativa solidária no final

do primeiro período, época em que os pais se

deslocam à escola para reuniões.

Uma aluna do 4ºano apresentou a forma como

a CAPITI funciona às várias turmas envolvidas.

Todos se juntaram e fizeram bolachas para

venderem aos pais!

Graças a esta ideia das crianças de 8 e 9 anos

e à sua arte de cozinhar, a Rebeca, de 11 anos,

com uma Perturbação de Hiperatividade e

Défice de Atenção, pode continuar o seu

tratamento. Em nome da CAPITI e da família da

Rebeca, um enorme OBRIGADO a cada um

destes alunos!

O St. Peters International School, por ocasião

dos seus 25 anos, convidou toda a comunidade

escolar para um concerto dos DAMA. A

bilheteira desta iniciativa reverteu para a

CAPITI e permitiu iniciar o tratamento de quatro

jovens: da Clara, de 14 anos, com uma

Perturbação de Hiperatividade e Défice de

Atenção, da Beatriz, de 16 anos, da Diana de

17, e do Vasco com 13 anos, todos com um

atraso global no desenvolvimento.

Em nome das famílias apoiadas, OBRIGADO.

(8 /12)fundraisin

g
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OUTRAS INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

O Rotary Club Lisboa Norte lançou uma

iniciativa a doze Clubes Rotários e os donativos

recebidos permitiram apadrinhar quatro

crianças: O Xavier, de 11 anos, o Guilherme, de

3, o Rafael, de 6, e o Rodrigo com 12 anos. As

famílias de todos eles agradecem muito esta

iniciativa. O Xavier tem uma Perturbação de

Hiperatividade e Défice de Atenção, os

restantes têm uma Perturbação do Espectro do

Autismo.

A Associação de Estudantes da Faculdade

de Medicina de Lisboa e a Comissão AIMS

Meeting elegeram a CAPITI para doar as

entradas de uma Stand-up Comedy com

atuação de Salvador Martinha e de Carlos

Coutinho Vilhena. Graças a esta ação a Iris, de

9 anos, iniciou o seu tratamento.

Almoços, Jantares, Festas, Torneios de

Padel e de Golf foram algumas das iniciativas

que amigos da CAPITI organizaram para que

mais crianças e jovens pudessem começar o

seu tratamento. Graças a este conjunto de

pessoas de boa vontade, o Afonso, o Eduardo,

o Gabriel e o Rodrigo, entre os 4 e os 11 anos,

com Perturbações do Espectro do Autismo,

iniciaram o seu acompanhamento.

fundraisin
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Estas iniciativas são contabilizadas de forma

rigorosa. Os parceiros e todas as partes

envolvidas são informados dos resultados

alcançados e das crianças apadrinhadas.

A CAPITI acredita que o retorno do

investimento é chave para esta rede solidária

ser forte e duradoura.

Os donativos dão lugar a benefícios fiscais,

majorados a 140%, conforme os números 3 e 4

do Artigo 62.º do EBF, atendendo ao limite de

8/1000 do volume de vendas ou dos serviços

prestados.

Em 2018, a CAPITI reuniu também com a

Câmara Municipal de Oeiras e Cascais. No

caso da Câmara Municipal de Oeiras, uma vez

que é o concelho a que a CAPITI pertence, o

objetivo foi apresentar a associação e estudar

possíveis formas de colaboração. Na Câmara

Municipal de Cascais, para além de dar a

conhecer a CAPITI, a intenção foi a de propor

um possível apoio para as 16 famílias em

acompanhamento através CAPITI, residentes

no concelho de Cascais. A CAPITI aguarda

resposta.

(10/12
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ASSOCIADOS

Os Associados têm como função o apoio da

CAPITI, contribuindo para a sua promoção de

uma forma ativa, garantindo um crescimento

sólido e estável.

No final de 2018, a CAPITI contava com 44

associados, que pagaram uma quota anual no

valor de 60 euros, ajudando a garantir uma

base financeira firme.

Obrigado a todos os que acreditam na causa da

CAPITI e contribuem para a sua

sustentabilidade e crescimento.

PRÉMIOS

Tal como em 2017, em 2018 a CAPITI

concorreu a vários Prémios na área social, no

entanto, não foi contemplada, ao contrário do

que tinha acontecido no ano anterior, estando

ainda três processos de candidatura em aberto.

A CAPITI conta 

com o apoio 

regular de 44 

associado

s
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FORMAÇÃO

A CAPITI organiza ações de Formação como

congressos, simpósios e workshops, em

empresas e estabelecimentos de ensino,

sobre temas vários da área do neuro

desenvolvimento. Estas Formações podem ser

direcionadas para pais, professores, médicos,

técnicos, entre outros e são realizadas pelos

técnicos do PIN-Progresso Infantil de Lisboa, que

generosamente disponibilizam o seu tempo à

CAPITI.

As receitas destas ações de formação revertem

na totalidade, ou em parte, para a CAPITI tendo

como destino final o apadrinhamento das

crianças e jovens com necessidade de

acompanhamento.

Exemplos destas ações foram os dois Simpósios

organizados em Abril, sobre o tema “Ansiedade e

Autismo”. Um agradecimento especial à LEAP

que generosamente cedeu o espaço para a

realização dos Simpósios e ao Hotel Bahia que

ofereceu a dormida aos convidados de fora de

Lisboa.

Foram ainda organizadas mais duas Formações:

uma na Lift World, para os seus colaboradores,

intitulada “Sinais de Alerta” e outra para um

grupo de pais da Saint Dominic's International

School, sobre o tema “Adolescência”.

Estas Formações são formas alternativas de

angariação de fundos para a CAPITI e ações de

grande interesse e qualidade para os

participantes. Têm sido muito bem recebidas

tanto pelas empresas como pelas escolas.

(12/12
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parcerias & 

comunicação
A CAPITI tem dois meios de comunicação por

excelência onde informa como funciona, quais

as suas atividades e iniciativas: o site e o

Facebook.

No site www.capiti.pt o principal objetivo é

divulgar a CAPITI e a sua rede de parceiros,

quer na área clínica quer na área social. É a

plataforma de comunicação com as pessoas

que procuram a CAPITI. No site está disponível

toda a informação sobre o mundo CAPITI: para

as famílias necessitadas, os pontos essenciais

para iniciar o pedido de apoio; para os mecenas

que pretendem ajudar, encontram informações

várias da atividade da CAPITI, das crianças

apoiadas e das iniciativas organizadas.

A página de Facebook da CAPITI

https://www.facebook.com/capiti.pt/ tem como

principal objetivo divulgar ao público em geral a

Associação e as suas atividades mais

relevantes. Hoje, a página já tem mais de mil

seguidores e foi definida uma estratégia um

pouco mais ambiciosa do que no início da

atividade da CAPITI, com publicações

semanais que informam regularmente os

seguidores da CAPITI.

Duas empresas parceiras que dão apoio de

forma muito empenhada e generosa nesta área

são a McCANN na comunicação e a Wisdom

no apoio à assessoria de imprensa por ocasião

do Dia Mundial da Saúde Mental, a 10 outubro.

capiti
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EMPREGABILIDADE

A CAPITI ajuda a preparar as crianças e os

jovens, com dificuldades, a crescer o mundo. A

CAPITI acredita que todos devem ter

oportunidades, ao longo da vida, na escola e na

sociedade.

Assim, tendo a CAPITI um contacto próximo

com várias empresas, ajuda a promover a

integração de jovens adultos com problemas do

neuro desenvolvimento no mercado de

trabalho.

Quando a CAPITI identifica uma oportunidade,

faz a ponte com a equipa que coordena o tema

da empregabilidade na clínica PIN-Progresso

Infantil e os técnicos responsáveis dão

continuidade ao processo entre a entidade

empregadora e o candidato.

A forma de integração e acompanhamento é

gerida pelos técnicos que acompanham os

candidatos e pela empresa que os acolhe,

havendo sempre uma pessoa na empresa

responsável pelo candidato.

A CAPITI tem um 

contacto próximo 

com várias 

empresas e 

ajuda a promover 

a integração 

de jovens 

adultos no

MERCADO DE 

TRABALHO.

parcerias & 

comunicação
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EMPREGABILIDADE (cont.)

A CAPITI já integrou profissionalmente três

jovens, acompanhados pela Clínica PIN

Progresso Infantil de Lisboa, com resultados

surpreendentes:

O João e o Rodrigo, de 25 e 22 anos,

respetivamente, ambos com Perturbação do

Espectro do Autismo, começaram por fazer um

estágio na área Administrativa da sociedade de

advogados Miranda. Depois do estágio o João

foi convidado a integrar o Departamento de

Comunicação da empresa, enquanto o Rodrigo

preferiu procurar outra oportunidade.

A Linklaters também acolheu o João de 24

anos, com a Perturbação do Espectro do

Autismo, que está neste momento a fazer um

estágio na área Administrativa.

Estas oportunidades não só trazem excelentes

experiências para os candidatos como para os

colaboradores que têm contato com eles.

Ainda, refletindo a preocupação com a

integração dos jovens adultos no mercado de

trabalho, a CAPITI é uma das instituições

parceiras do Inclusive Community Forum (ICF),

uma iniciativa da Nova SBE dedicada à vida

das pessoas com deficiência que tem como

objetivo promover uma comunidade mais

inclusiva. A universidade pretende construir

uma rede composta por todos os que intervêm

na vida destas pessoas, desafiando-os a ter um

papel ativo na criação de soluções.

capiti
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gestão de informação

Em 2018, foi feito um grande investimento de

tempo com a colaboração exemplar da Joana

Villas Boas no desenvolvimento e implementação

de um novo sistema operativo – o software

Office365. A par da introdução deste novo

sistema foi criada uma área de Gestão de

Informação & Organização, coordenada pela

Astrid Simões de Almeida, que assegura uma

gestão eficaz dos indicadores, garantindo uma

evolução nos procedimentos internos e

possibilitando o crescimento sustentado da

atividade da CAPITI.

Tendo em conta o maior volume de trabalho com

que de forma regular a CAPITI se deparou, foi

contratada a primeira colaboradora a meio

tempo. A Carlota Cabral é quem assume funções

de administrativa e apoia todas as áreas no

funcionamento diário.

Com o crescimento da equipa CAPITI foi

inevitável que o espaço físico fosse

reorganizado. Mais uma vez, o PIN apoiou a

CAPITI neste crescimento orgânico e

disponibilizou, para além da sala na sede, em

Paço de Arcos, duas salas nas instalações do

Tagus Park. Assim, as áreas Social e Financeira

continuam a trabalhar em Paço de Arcos, devido

à necessidade de proximidade com os técnicos e

famílias. As restantes áreas passaram para o

novo espaço.

& organização
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Por fim, com a preciosa colaboração da PLMJ,

foram revistos todos os procedimentos internos,

documentação, arquivo online e offline à luz da

nova lei de proteção de dados pessoais.

OBRIGADO à equipa da CAPITI, sem cada um

de vós a CAPITI não existiria.

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 e apoio à rede de clínicas.

CAPITI | FUNDRAISING

Mariana Saraiva – Coordenadora

Joana Castella | Mariana Fernandes Thomaz|

Vera Posser | Patrícia Centurion | Sofia Archer

(Porto)

Contacto com os mecenas (particulares e

empresas), escolas, organização de

iniciativas pontuais e formações.

( 2 / 4 )
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CAPITI | PARCERIAS & COMUNICAÇÃO

Mariana Saraiva – Coordenadora

Marina Y. Oliveira | Gestão Site & Facebook

Madalena Espírito Santo | Design

Margarete Oliveira | Comunicação & Imagem

Pedro Rodrigues | Empregabilidade

Gestão das Parcerias da área clínica e

social. Comunicação interna e externa.

CAPITI | GESTÃO DE INFORMAÇÃO

& ORGANIZAÇÃO

Astrid Simões de Almeida – Coordenadora

Carlota Cabral – Apoio administrativo

Temas administrativos e relativos à equipa.

CAPITI | FINANCEIRA

Manuel Jerónimo - Coordenador

Daniela Guiomar | Astrid S. Almeida

Controlo de gestão. Informação de gestão.

Orçamentos e relatórios.

O Conselho Consultivo Estratégico e Técnico

tem sido fundamental no alinhamento dos

objetivos e definição de estratégias para os

alcançar. Graças aos valiosos contributos da

Inês Murteira, da Vera Bicho, da Pureza Mello e

do Pedro Rodrigues, a CAPITI é hoje uma

Associação reconhecida e considerada no meio

social e clínico.

( 3 / 4 )
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Desde a fundação da CAPITI que os

Órgãos Sociais são constituídos por:

DIREÇÃO

Mariana Saraiva - Presidente

Helena Lopo de Carvalho - Vice-Presidente

Manuel Jerónimo - Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Rosário Líbano Monteiro - Presidente

Maria Carlota de Castello Branco - Primeira Vogal

Maria da Graça Nunes de Carvalho - Segunda Vogal

ASSEMBLEIA GERAL

Filipa Cotta Salgado - Presidente

Carla Góis Coelho - Primeiro Secretário

Teresa Madeira Afonso - Segundo Secretário

( 4 / 4 )
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A área financeira, coordenada pelo Manuel

Jerónimo em colaboração com a Daniela

Guiomar, controla de forma sistemática toda a

gestão corrente da atividade da CAPITI, bem

como os orçamentos e relatórios necessários.

As funções desta área para suporte da

atividade da CAPITI são as seguintes:

I. .Controle semanal de contas correntes/

tesouraria;

.Registo de donativos e despesas da

Associação;

.Emissão de faturas/recibos;

.Controle mensal da contabilidade.

Estas funções são desempenhadas pela

Daniela Guiomar com o apoio da Carlota

Cabral.

II. Elaboração de relatórios de gestão e

orçamentos anuais, comunicações à AT, envio

do ficheiro SAF-T (e-fatura) – Manuel Jerónimo.

III. Astrid Simões de Almeida é responsável

pela gestão dos indicadores, com o apoio da

Carlota Cabral.

financeira

capiti

33



relatório de contas

Balanço 2018





relatório de contas

Demonstração de Resultados 2018





relatório de contas

Relatório de Gestão e Contas 2018



Relatório de Gestão e Contas em 31 de dezembro de 2018 
Unidade monetária: Euros 

 

ANEXO 
 

EXERCÍCIO DE 2018 

 

A associação Crianças da Vila IPSS, NIF.507444515, alterou o seu nome e os seus estatutos no 
decorrer do ano de 2017 para CAPITI – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Infantil, 
continuando como uma Instituição particular de solidariedade social, reconhecimento ocorrido 
em DR, 2ª série , nº 189 de 29 de Setembro de 2006, tendo como finalidade garantir o acesso a 
crianças e famílias a serviços na área do desenvolvimento infantil e saúde mental.  
A sede está situada em Paço de Arcos, na Rua Calvet de Magalhães, 244 – Piso 0 

1. Principais políticas contabilísticas 
 
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações 
Financeiras foram as seguintes: 
 

1.1. Bases de Apresentação 

 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das 
Demonstrações Financeiras (BADF)  
 
1.1.1. Continuidade: 
 Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar 
no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir 
consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este 
pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção 
da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.  
 
1.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):  
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram 
(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 
independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados 
contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 
relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 
rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores 
por acréscimos” e “Diferimentos”.  
 
1.1.3. Consistência de Apresentação  
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 
apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando 
ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas 
e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para 
os utentes.  
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1.1.4. Materialidade e Agregação:  
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 
dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou 
inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas 
demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para 
justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente 
relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 
 
1.1.5. Compensação  
Devido à importância dos ativo e passivos serem relatados separadamente, assim como os 
gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.  
 
1.1.6. Informação Comparativa  
A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao 
período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas 
contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo 
do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as 
quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta: 
 
a) A natureza da reclassificação; 
 
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e  
 
c) Razão para a reclassificação. 
 
 

1.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração 
 

1.2.1 Ativos fixos tangíveis 

Os “ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, 

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou 

produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente 

atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias 

para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de 

desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou 

operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.  

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu 

justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.  

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são 

registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de 

gerar benefícios económicos futuros adicionais.  

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo 

método da linha reta de produção em conformidade com o período de vida útil estimado para 

cada grupo de bens.  
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1.2.2. Propriedades de Investimento 

 Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou 

valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou aos fornecimentos 

de serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da 

atividade corrente dos negócios.  

As “Propriedades de Investimento” são registadas pelo seu justo valor determinado por 

avaliação anual efetuada por Entidade especializada independente. São reconhecidas 

diretamente na Demonstração dos Resultados, na rubrica “Aumentos/reduções de justo valor”, 

as variações no justo valor das propriedades de investimento.  

Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que 

são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na 

rubrica “Propriedades de investimento em desenvolvimento” até à conclusão da construção ou 

promoção do ativo.  

Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo de 

construção e o justo valor é contabilizada como “Variação de valor das propriedades de 

investimento”, que tem reflexo direto na Demonstração dos Resultados.  

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre 

outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração 

dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros 

acrescem ao valor das Propriedades de Investimento  

1.2.3. Ativos Intangíveis  

Os “ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas 

quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que 

os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade. São registadas como gastos do período as 

“Despesas de investigação” incorridas com novos conhecimentos técnicos. As despesas de 

desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para 

completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais 

seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, 

são registados como gastos do período.  

1.2.4. Instrumentos Financeiros  

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das 

disposições contratuais do instrumento. Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos 

Financeiros” com exceção: 

Clientes/Utentes e outras contas a Receber  
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Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando 

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, 

para assim retratar o valor realizável líquido.  

As prestações de clientes são realizadas em condições normais e os pagamentos são efetuados 

no início do mês.  

Outros ativos e passivos financeiros  

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são 

mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de 

resultados do período.  

Caixa e Depósitos Bancários  

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que 

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.  

Fornecedores e outras contas a pagar  

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu 

valor nominal. 

 

2. Rédito 
 

Para os períodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes Réditos: 

 

  2018 2017 

Vendas e serviços prestados 7.538,25   

 
Valores referentes a Congressos e Simpósios organizados pela CAPITI em parceria com o PIN – 
Progresso Infantil. 
 
 

3. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 
 

Provisões 

Nos períodos de 2018 e 2017, não ocorreram movimentos referentes a provisões.  

Passivos contingentes  

Não existem obrigações passadas que possam comprometer o resultado futuros incertos que 

não resultem totalmente do controlo da Instituição, nem de obrigações presentes que resultem 

dos acontecimentos passados.  
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Ativos contingentes  

Não existem valores de serem relatados, por não existirem eventos futuros incertos que não 

resultam totalmente do controlo da Instituição. 

 

4. Subsídios do Governo e apoios do Governo 
 

Nos períodos de 2018 e 2017, não ocorreram subsídios nem apoios do governo. 

 

5. Imposto sobre o Rendimento  
 

A atividade da Instituição está isenta de impostos sobre o rendimento. 

6. Clientes e Utentes 
 

Nas contas dos utentes, apuraram-se os seguintes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Outras Contas a Pagar 
 

  

2018 2017 

Ato único – Carlota Cabral 1.600,00   

     

 

 

 

  

2018 2017 

Clientes c/c     

Avenidas Invertidas 480,00   

Ali-Jo 513,00   

SPML 98,55   

 1.091,55    

    

Adiantamento Clientes     

Rotary Club 300,00   

Colégio Inglês - Palmela 4.530,00   

Swarovski 99,05    

4.929,05   
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8. Caixa e Depósitos Bancários 
 

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2018 e 2017, encontrava-se 

com os seguintes saldos: 

  

2018 2017 

Caixa 50,00 50,00 

CGD 2.207,04 26.026,54 

BPI 52.813,12 40.000,00 

Banco Popular/Santander 126.873,23 59.789,16 

 181.943,39 125.865,70 

 

9.  Fornecedores  
 

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma: 

 

  

2018 2017 

Fornecedores c/c     

PIN - Progresso Infantil 6.237,95   

João Marrocano   366,20 

 6.237,95 366,20  

    

Adiantamento a Fornecedores     

ClickStop 46,00   

E-Comercial 88,56   

Edge Foods 109,10   

Outros   92,25  

243,66 92,25 

 

10. Fornecimentos e serviços externos 
 

  

2018 2017 

Serviços Especializados     

Serviços Clínicos 75.431,00 5.559,00 

Candeeiros 3.321,00 3.690,00 

Outros 601,37 214,51 

 79.353,37 9.463,51 

Materiais     

Material gráfico 920,66 4.773,42 

Ferramentas desgaste rápido 370,10 325,13 

 1.290,76 5.098,55 

Despesas de Representação     





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

Mail: geral@capiti.pt

NIF: 507 444 515

IBAN: PT50 0018 2032 03562276020 56

http://www.capiti.pt/
mailto:geral@capiti.pt

