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introdução
A CAPITI – Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento Infantil – iniciou a sua
atividade em Novembro de 2016 e durante o
ano de 2017, graças à equipa de voluntários
que constituiu, foi possível iniciar o apoio
regular de 44 crianças e jovens com
perturbações do neuro desenvolvimento.
Neste primeiro ano de trabalho a CAPITI
estruturou e desenvolveu iniciativas várias para,
através dos fundos angariados, tornar possível
o acesso a serviços terapêuticos especializados
destas crianças e jovens. Estes tratamentos são
anuais e incluem: uma consulta de diagnóstico,
duas avaliações anuais e uma consulta de
acompanhamento semanal.
O PIN-Progresso Infantil foi a clínica parceira da
CAPITI, que durante este ano de lançamento,
garantiu o acompanhamento das crianças e
jovens. Através do PIN, realizaram-se, até final
do ano de 2017, 23 consultas médicas/
avaliações e 497 consultas com técnicos.

Em pouco mais
de UM

ano a

CAPITI, com a
colaboração de
muitos parceiros,
conseguiu iniciar
o apoio a

44

crianças e
jovens com

O PIN acolheu diariamente, desde o início da

perturbações do

atividade da CAPITI, toda a equipa nas suas

neuro

instalações, suportando as inevitáveis despesas
comuns de funcionamento.

desenvolvimento.
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parceiros
O lançamento e consolidação do trabalho da
CAPITI só foi possível graças ao apoio diário de
parceiros que, de forma ímpar, ajudaram a
estruturar e desenvolver a atividade nas
diversas áreas:
• a McCCAN que, para além de desenvolver a
Marca CAPITI e a assinatura “Crescer para o
Mundo”, foi responsável pela criação do
website www.capiti.pt e pela produção dos
três filmes institucionais, com o apoio da
produtora Garage: “Autismo”, “Dislexia” e
“Hiperatividade”. Todos estes trabalhos
foram feitos em regime pro-bono.
• a PLMJ Advogados assegurou, com enorme
profissionalismo e disponibilidade, toda a

Clickstop

área jurídica desde o dia da formação da
CAPITI.

Garage

• a ClickStop garantiu o apoio informático,

McCANN

fundamental para o funcionamento e gestão
dos processos da Associação.
• a MUKI apoiou na gestão da página do
Facebook, criada por ocasião do lançamento
oficial da CAPITI, ao público em geral, no dia
Mundial da Saúde Mental a 10 de Outubro.

MUKI
PLMJ
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equipa

(1/2)

Desde a sua fundação que os Órgãos Sociais da
CAPITI 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
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equipa

(2/2)

Desde o início da atividade da CAPITI que a
Direção entendeu formar dois Conselhos
Consultivos, que reúnem trimestralmente.
O Conselho Consultivo Estratégico ajuda a
CAPITI a construir o seu caminho, de acordo
com os objetivos definidos. Dele fazem parte
três voluntárias com um empenho e dedicação
inexcedíveis.
O Conselho Consultivo Técnico permite
aproximar a área social e a área clínica,
garantindo uma partilha de informação entre
ambas as partes, promovendo a interajuda e
sensibilização para as necessidades no domínio
do neuro desenvolvimento na infância e
adolescência. Dele fazem parte o Dr. Nuno
Lobo Antunes e sete técnicos do PIN.
Durante 2017, a CAPITI foi construindo a sua
equipa voluntária. Graças à generosidade e
disponibilidade destes voluntários, a CAPITI
tem o seu trabalho estruturado, cada um com
responsabilidades definidas por área:
SOCIAL
Cristina | avaliação candidaturas e definição do escalão
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
Daniela | controle de gestão
FUNDRAISING
Mariana | contacto com os mecenas, candidaturas a
prémios e outras iniciativas
FORMAÇÃO
Vera | apoio na coordenação e implementação de ações
COMUNICAÇÃO
Madalena | design
Margarete | comunicação e imagem
Paula | rede de clínicas

CONSELHO
CONSULTIVO
ESTRATÉGICO:
Inês Murteira,
Vera Bicho e
Pureza Mello

CONSELHO
CONSULTIVO
TÉCNICO:
Nuno Lobo Antunes,
Ana Rodrigues,
Andreia Cunha,
Joana Terra,
João Faria,
Jaqueline Carmona,
Nelson Afonso e
Pedro Rodrigues
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núcleo

SOCIAL

A função deste núcleo é acolher as famílias que
se querem candidatar ao apoio da CAPITI.
Estas famílias são sinalizadas por várias
entidades que recomendam o
encaminhamento para a CAPITI, ou dirigem-se
diretamente à clínica. Exemplo disso são:
Escolas (pais e professores), Centros de Saúde,
CPCJ, entre outras.

(1/3)
Coordenadora
Helena Lopo de Carvalho

Com o apoio da assistente social voluntária
Cristina Costa, é feita uma análise detalhada da
candidatura apresentada pela família e, após
definição da sua situação económica e social, é
apurado o escalão de apoio.
Terminada a avaliação do processo de cada
família a CAPITI atribui, em função das
despesas anuais dos tratamentos, um dos
quatro escalões:
90% do custo dos tratamentos | Escalão 0 = 1.200 €
70% do custo dos tratamentos | Escalão 1 = 900 €
50% do custo dos tratamentos | Escalão 2 = 700 €
30% do custo dos tratamentos | Escalão 3 = 400 €

Estes valores cobrem o tratamento de uma
criança durante um ano e incluem:
Consulta inicial de diagnóstico;
Consultas de acompanhamento (1x semana);
2 avaliações anuais e relatórios de evolução da
criança.

Uma vez definido o escalão de apoio, e
havendo disponibilidade financeira para dar
início ao acompanhamento da criança/jovem, a
família é recebida pelo Coordenador do
Núcleo onde é assinado o protocolo e o
regulamento da CAPITI é explicado, de forma
detalhada, para garantir uma responsabilização
por parte da família. As famílias são reavaliadas
anualmente.

Reunião com família
candidata a apoio
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núcleo

SOCIAL
Neste ano de lançamento foi opção da CAPITI
centralizar o apoio clínico no PIN Lisboa.
Através da CAPITI, até final de Dezembro, foi
possível iniciar os tratamentos de 44 crianças,
na área do neuro desenvolvimento.
No anexo 1 apresentamos a lista crianças
apoiadas em 2017.

Neste universo existem crianças e jovens cujas
idades variam entre um e vinte um anos de
idade, sendo maioritariamente residentes no
Distrito de Lisboa.

No universo das 44 crianças que iniciaram os
tratamentos, foram diagnosticadas 19
patologias diferentes, sendo que existem
diversas crianças com mais do que uma
patologia.
Patologias mais dominantes

LEGENDA:	
  
SA	
  -‐	
  Síndrome	
  de	
  Asperger	
  
PEA	
  -‐	
  Perturbação	
  do	
  Espetro	
  do	
  AuDsmo	
  	
  
DA	
  -‐	
  Déﬁce	
  de	
  Atenção	
  	
  
PHDA	
  -‐	
  Perturbação	
  de	
  HiperaDviade	
  e	
  Déﬁce	
  de	
  Atenção	
  	
  
PA	
  -‐	
  Perturbação	
  de	
  Ansiedade	
  	
  
DAE	
  (Disortograﬁa)	
  -‐	
  Diﬁculdades	
  de	
  Aprendizagem	
  Especíﬁcas	
  	
  
DAE	
  (Dislexia)	
  -‐	
  Diﬁculdades	
  de	
  Aprendizagem	
  Especíﬁcas	
  

(2/3)
Idades
10%	
  

10%	
  

40%	
  

40%	
  

Distribuição Geográfica
2%	
  
9%	
  
7%	
  

82%	
  

Nº de Patologias por Criança/Jovem
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núcleo

SOCIAL

(3/3)

Crianças/Jovens por escalão

De futuro, serão feitas parcerias com clínicas de
outras regiões do país, no entanto, as
avaliações das candidaturas serão sempre feitas
em Lisboa, na sede da CAPITI. Consoante a
zona de residência os candidatos serão
encaminhados para clínica parceira mais
próxima.
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núcleo

FUNDRAISING
Durante o ano de 2017 foram desenvolvidas
várias iniciativas com o objetivo de apresentar a
Associação, sensibilizando os vários públicosalvo para a importância do apoio no
desenvolvimento de cada criança.

(1/4)
Coordenadora
Mariana Saraiva

Rede de Mecenas
Foi construída uma rede de Mecenas, de
empresas e particulares, onde muitos dos
contactos resultaram no apoio efetivo da
CAPITI, por via do apadrinhamento das
crianças/jovens que necessitam de tratamentos.
Estes donativos dão lugar a benefício fiscais,
majorados a 140%, conforme n.º 3 e 4 do
Artigo 62.º do EBF, atendendo ao limite de
8/1000 do volume de vendas ou dos serviços
prestados.
Candidaturas a prémios
A CAPITI candidatou-se a vários Prémios
promovidos por entidades privadas para a área
social e foi distinguida com o Prémio BPI
Capacitar e com o Prémio Manuel António da
Mota.

Prémio BPI Capacitar

Campanha de Associados
A CAPITI já conta com 26 associados, que irão
pagar uma quota anual no valor de 60€,
ajudando a garantir uma base financeira estável
da Associação.
Iniciativas pontuais para angariação de fundos
Em dois momentos – no Dia da Saúde Mental e
no Natal, durante o ano de 2017, a CAPITI
estruturou ações para angariação de fundos,
contribuindo também para a notoriedade da
Associação junto dos vários públicos-alvo.

Prémio Manuel António da Mota
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núcleo

FUNDRAISING

(2/4)

DIA DA SAÚDE MENTAL | 10 outubro
Ação “Dar Luz a esta Causa”
Foi organizada uma Exposição de Candeeiros
intervencionados por trinta artistas plásticos
contemporâneos portugueses, ver anexo 2. Um
mesmo modelo de candeeiro foi entregue a
cada um dos artistas convidados, tendo
trabalhado a sua peça sem qualquer limitação.
O Senhor Presidente da República, Professor
Marcelo Rebelo de Sousa, inaugurou a
exposição no Museu da EDP, tendo sido feito
um leilão no final da exposição pelo “Palácio
do Correio Velho”.

NATAL
A CAPITI esteve presente no Spot Market, um
Mercado Natal onde apresentou a sua
atividade e organizou uma iniciativa de
angariação de fundos, com o apoio de 44
voluntárias.
Um especial obrigado ao Núcleo de Ação
Social da Associação de Estudantes da
Faculdade de Farmácia da Universidade de
Lisboa que generosamente dá o seu tempo
para apoiar estas iniciativas a favor da CAPITI.
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núcleo

FUNDRAISING

(3/4)

NATAL
Nesta época duas empresas elegeram a CAPITI
para os donativos de Natal: Boston Consulting
Group e a Lift World no âmbito na iniciativa
“Baking Smiles”.

No Natal, foi possível organizar surpresas para
alguns meninos apoiados pela CAPITI.
Obrigado à generosidade e disponibilidade de
quem fez o Natal deles mais feliz!

Todas estas ações são rigorosamente
contabilizadas, sendo os parceiros e todas as
partes envolvidas informados dos resultados
alcançados. A CAPITI acredita que o retorno do
investimento é chave para que esta rede
solidária seja forte e duradoura.
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núcleo

FUNDRAISING

(4/4)

Muitas foram as entidades que se identificaram
com a causa da CAPITI, tendo angariado um
total de 117.907€ ao longo de 2017 e
apadrinhado um número significativo de
crianças/jovens.
Fontes de Apadrinhamento em 2017

1%	
  
Mecenas

23%	
  
40%	
  

38%	
  

60%	
  

38%	
  

Mecenas	
  

IniciaDvas	
  

Iniciativas

Prémios	
  

Associados	
  

26%	
  

Empresas Mecenas
Brisa
Central Cervejas
Finsolutia
Fragmentos Arquitetos

74%	
  

Grupo Your
Lift World
Nutribalance

É graças a estas pessoas e empresas de boa
vontade que as redes solidárias se vão
construindo, ajudando as famílias a concretizar
o seu sonho: iniciar o tratamento dos seus
filhos. Sem estes apoios não seria possível dar
uma oportunidade a estas crianças/jovens e
terem a vida digna que merecem no meio
familiar, na escola e na sociedade.

Prémios
11%	
  

89%	
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núcleo

FORMAÇÃO
A CAPITI em 2017 começou a estruturar os
congressos, simpósios e workshops previstos
para 2018 na área do neuro desenvolvimento,
direcionados para pais, professores, médicos,
técnicos, entre outros.

Coordenadora
Helena Lopo de Carvalho

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.

INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL:
A CAPITI fez uma primeira experiência de
integração profissional de um jovem adulto
com problemas do neuro desenvolvimento,
embora já com competências sociais, para
integrar uma empresa. O jovem foi acolhido
pela Miranda Advogados e os resultados foram
muito positivos.
De futuro, a CAPITI pretende continuar a
promover estágios em empresas, para
introdução à vida ativa e para desenvolvimento
competências profissionais dos jovens adultos.
Quando não há oportunidades, são mentes
que se desperdiçam. Vidas que se perdem.

Relatório Atividades 2017 | 14

núcleo

COMUNICAÇÃO
Este núcleo encarregou-se de dar uma cara à
nova Associação, através da criação de:

Coordenadora
Mariana Saraiva

- logotipo e assinatura

- site www.capiti.pt criado pela empresa The
Hotel, parceira da McCann. Para a
plataforma dos donativos online foi feita uma
parceria com a Easypay que se encarrega
das transferências feitas através do site.

- três filmes institucionais, focados em
algumas das patologias que a CAPITI se
ocupa: Autismo, Dislexia e Hiperatividade.

-

brochura de apresentação da CAPITI

Nunca é demais sublinhar que sem o incansável
apoio da McCann, em toda a estratégia de
comunicação, não teria sido possível o
arranque da CAPITI.
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núcleo

ADMINISTRATIVO
/FINANCEIRO
A CAPITI, no momento da sua fundação,
alterou os estatutos da antiga Associação
“Crianças da Vila”, com o apoio da PLMJ
Advogados. Só em novembro de 2017 obteve
a aprovação dos mesmos por parte da
Segurança Social e foi registado o nome
“CAPITI” no Registo Nacional de Pessoas
Coletivas.

Coordenador
Manuel Jerónimo

Foi decisão da Direção constituir uma bolsa de
reserva dos fundos angariados para garantir,
nos anos seguintes, a continuidade dos
tratamentos das crianças já iniciados.
De salientar que a grande maioria do montante
angariado em 2017 foi no mês de dezembro,
pelo que as crianças a apoiar só poderão iniciar
os seus tratamentos no início de 2018.
Este núcleo encarregou-se ainda de efetuar as
tarefas de suporte à atividade da CAPITI como:
. Controle mensal da contabilidade
. Registo de donativos e despesas da
Associação
. Emissão de faturas/recibos
. Controle mensal dos donativos dos
padrinhos
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anexo 1
Em 2017 foi possível iniciar os tratamentos de
44 crianças, na área do neuro desenvolvimento:

Relatório Atividades 2017 | 17

anexo 2

(1/2)

DIA DA SAÚDE MENTAL | 10 outubro
Ação “Dar Luz a esta Causa”
Exposição de Candeeiros intervencionados por
trinta artistas plásticos contemporâneos
portugueses.
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anexo 2

(2/2)

DIA DA SAÚDE MENTAL | 10 outubro
Ação “Dar Luz a esta Causa”

1

2

3

4

5

6

LEGENDA
1. A Direção da CAPITI com o Presidente da República, Professor Marcelo
Rebelo de Sousa e o Dr. Nuno Lobo Antunes
2. A CAPITI com alguns dos artistas que fizeram parte da Exposição.
3. A CAPITI com os membros do Conselho Fiscal, da Mesa da Assembleia Geral
e o Conselho Consultivo Estratégico.
4. A CAPITI com os parceiros desta iniciativa.
5. O Leilão
6. O Encerramento
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contactos
CAPITI
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Infantil

Morada
Rua Calvet de Magalhães, 244 – Piso 0
2770-022 Paço de Arcos
Instalações gentilmente cedidas pelo PIN-Progresso
Infantil

www.capiti.pt

Tel: 919 353 240
Mail: geral@capiti.pt

NIF: 507 444 515
IBAN: PT50 0046 0032 00600356227 66
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BALANÇO INDIVIDUAL
De Dezembro até Dezembro
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2017

2016

ACTIVO
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis…………………………………………………...
Propriedades de investimento…………………………………………...
Goodwill…………………………………………………………………...
Activos intangíveis……………………………………………………….
Activos biológicos………………………………………………………..
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial…….
Participações financeiras - outros métodos……………………………
Accionistas/sócios……………………………………………………….
Outros activos financeiros………………………………………………
Activos por impostos diferidos………………………………………….

Activo corrente:
Inventários…………………………………………………………………
Activos biológicos………………………………………………………..
Clientes…………………………………………………………………….
Adiantamentos a fornecedores…………………………………………

458,09
92,25

851,01

Estado e outros entes públicos………………………………………….
Accionistas/sócios……………………………………………………….
Outras contas a receber…………………………………………………

4.963,08

Diferimentos……………………………………………………………….
Activos financeiros detidos para negociação…………………………
Outros activos financeiros………………………………………………
Activos não correntes detidos para venda…………………………….
Caixa e depósitos bancários…………………………………………….

Total do Activo

125.865,70

25.146,54

125.957,95

31.418,72

125.957,95

31.418,72
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BALANÇO INDIVIDUAL
De Dezembro até Dezembro
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2017

2016

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital realizado…………………………………………………………..
Acções (quotas) próprias……………………………………………….
Outros instrumentos de capital próprio…………………………………
Prémios de emissão………………………………………………………
Reservas legais…………………………………………………………..
Outras reservas…………………………………………………………..
Resultados transitados…………………………………………………..

30.561,04

29.515,60

95.030,71

1.045,44

125.591,75

30.561,04

125.591,75

30.561,04

Ajustamentos em activos financeiros…………………………………..
Excedentes de revalorização……………………………………………
Outras variações no capital próprio…………………………………….

Resultado líquido do período……………………………………………..
Interesses minoritários…………………………………………………..

Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente:
Provisões…………………………………………………………………..
Financiamentos obtidos…………………………………………………..
Responsabilidades por benefícios pós-emprego……………………...
Passivos por impostos diferidos………………………………………...
Outras contas a pagar…………………………………………………...

Passivo corrente:
Fornecedores……………………………………………………………..

366,20

Adiantamentos de clientes……………………………………………….
Estado e outros entes públicos………………………………………….

857,68

Accionistas/sócios………………………………………………………..
Financiamentos obtidos…………………………………………………..
Outras contas a pagar…………………………………………………...
Diferimentos……………………………………………………………….
Passivos financeiros detidos para negociação………………………..
Outros passivos financeiros…………………………………………….
Passivos não correntes detidos para venda…………………………..

Total do passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

366,20

857,68

366,20

857,68

125.957,95

31.418,72
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2017

2016

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados..................................................................................................

11.805,00

Subsídios à exploração............................................................................................................
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos.........
Variação nos inventários da produção.....................................................................................
Trabalhos para a própria entidade............................................................................................
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.................................................
Fornecimentos e serviços externos.........................................................................................

(15.480,78)

(12.665,07)

Outros rendimentos e ganhos...................................................................................................

117.861,31

2.737,01

Outros gastos e perdas............................................................................................................

(7.349,82)

(831,50)

95.030,71

1.045,44

95.030,71

1.045,44

95.030,71

1.045,44

95.030,71

1.045,44

Gastos com o pessoal..............................................................................................................
Imparidade de inventários (perdas/reversões).........................................................................
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)..............................................................
Provisões (aumentos/reduções)...............................................................................................
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)...................
Aumentos/reduções de justo valor...........................................................................................

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.............................................................
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)..........................
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos......................................................................................
Juros e gastos similares suportados........................................................................................
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período....................................................................................
Resultado líquido do período

