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“2019. Um ano de crescimento e conquistas com o
enorme desafio de dar visibilidade a doenças invisíveis.”

Em 2019, ultrapassámos o objetivo de apoiar 100 crianças
e jovens e consolidámos a atividade nas cinco clínicas
parceiras. A CAPITI tem hoje um representante, em cada
clínica, para apoiar as famílias no processo de candidatura,
assegurando uma maior proximidade com a realidade de
cada família. Foi, ainda, implementado um manual de
procedimentos para uniformização de processos entre as
clínicas e a CAPITI.

Neste ano, houve um crescimento significativo em termos
de angariação de fundos que, tendo ultrapassado o
objetivo traçado, permitiu garantir o tratamento das
crianças e jovens em acompanhamento e acolher novos
casos.

O apadrinhamento das crianças e jovens continua a ser
assegurado maioritariamente por Empresas e Particulares
que reconhecem na CAPITI uma forma segura e próxima de
dar oportunidade a estas famílias de terem acesso a
tratamentos em clínicas de referência.

A CAPITI estruturou, ainda, “Ações de Sensibilização" sobre
várias temáticas do neurodesenvolvimento, direcionadas
para empresas e escolas, sendo esta uma oportunidade de
crescimento em termos de angariação de fundos e de
sensibilização da sociedade para estas perturbações
invisíveis.

Com a conquista do Prémio Fidelidade Comunidade 2018 a
CAPITI manteve o seu apoio administrativo, fundamental
para a atividade do dia-a-dia. Contratou também uma
assistente social, imprescindível para uma resposta
integrada e próxima de acompanhamento às famílias.

A atividade da CAPITI continua a ser gerida através do
Office 365 que tem permitido potenciar a monitorização e
organização da associação.

Este foi, de facto, um ano de crescimento para a CAPITI e só
foi possível graças a todos os que apoiam a nossa causa e à
incansável equipa de voluntários que generosamente dá o
seu tempo, de forma regular, para assegurar o
funcionamento das várias áreas.

A cada um, um enorme OBRIGADO!

Mariana Saraiva
Presidente da Direção

editorial
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A NOSSA MISSÃO

Promover o crescimento saudável e a autonomia de
crianças e jovens carenciados, com perturbações do
desenvolvimento e comportamento, através de
acompanhamento médico e terapêutico de excelência.

O NOSSO IMPACTO

Até 2019 a CAPITI avaliou 235 candidaturas e acompanhou
um total de 158 crianças e jovens. No final do ano, 104
crianças e jovens encontravam-se em acompanhamento
regular.

TESTEMUNHOS

"Obrigada à CAPITI por proporcionar aos meus filhos a
oportunidade de se desenvolverem como todas as
crianças. Vocês fazem a diferença na nossa vida."

Mãe do Mateus e do Miguel, 3 e 1 ano, Perturbação do Espectro do
Autismo.

"É outra criança, noite e dia, aquilo que parecia
impossível vai-se tornando realidade."

Mãe do Henrique, 3 anos, Perturbação do Espectro do Autismo.

"Em termos terapêuticos, neste caso de terapia da fala,
ainda estamos à espera que nos chamem do Serviço
Nacional de Saúde. Sem a ajuda da CAPITI ainda estaria
em casa à espera de solução."

Mãe do João, 17 anos, Perturbações Específicas da Linguagem e
Perturbações Obsessivo-Compulsivas e Tiques.

“Desde o início que comecei a ver diferenças no meu filho
e hoje ele é outra criança. Comunica mais tanto com a
família como na escola. A CAPITI foi a melhor coisa que
nos aconteceu. Ao Kauã e a mim também para saber
como orientar o meu filho.”

Mãe do Kauã, 13 anos, Perturbação do Espectro do Autismo e
Síndrome de Asperger.

Priscila Ciríaco

Mãe do Mateus e do Miguel 

Rosani Dias
Mãe do Kauã

Helena Miranda
Mãe do Henrique

Total em 
Acompanhamento

Total
Acompanhados

Total
Avaliados
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apoio social

A área social é responsável pelo contacto com as famílias
que nos são encaminhadas ou que procuram a CAPITI para
pedirem apoio médico e terapêutico para os seus filhos.

Sempre que possível, há um encontro presencial com todas
as famílias para um melhor conhecimento da família e
identificação das suas maiores fragilidades.

Após o conhecimento e avaliação sócio económica de cada
família, é definido um escalão de apoio e feito o
encaminhamento para a respetiva clínica parceira.

É igualmente da responsabilidade desta equipa a gestão
diária com as clínicas parceiras, IPSS e outras entidades que
sinalizam as crianças e jovens para acompanhamento.

EVOLUÇÃO DO APOIO SOCIAL EM 2019

Em 2019, começou-se a implementar uma estrutura da
CAPITI junto das clínicas parceiras: um representante da
CAPITI assegura o contacto direto com as famílias e apoia
no processo de candidatura.

Em termos de processos, foi implementado um Manual de
Procedimentos para uma gestão mais eficiente e eficaz, na
sede CAPITI, da atividade da rede de clínicas.

Para além destas atividades, a área de apoio social está a
identificar as respostas públicas existentes para o
encaminhamento de algumas famílias que poderão vir a
usufruir deste tipo de apoios.

Helena Lopo de Carvalho

Coordenação
Madalena Esteves &
Cristina Costa
Assistentes Sociais

Paula Catalão 
Responsável Rede
Clínicas

Alice Neves
(Coimbra)

Tânia Soares
(Porto)

Apoio a famílias
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apoio social

Madalena Esteves

Assistente Social

Cristina Costa &

Paula Catalão 
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POR PATOLOGIA 2019 

Em termos geográficos, a CAPITI acompanha maioritariamente
crianças e jovens da zona da Grande Lisboa. Muitas famílias
vêm também de zonas próximas de Lisboa, como é o caso de
Setúbal e Santarém, sendo acompanhadas no PIN de Lisboa.

Os distritos do Porto, Coimbra e Algarve já começam a ter
alguma representatividade graças ao alargamento, em 2018, da
rede de clínicas parceiras da CAPITI.

A CAPITI acompanha casos com uma enorme diversidade de patologias sendo
que a grande maioria das crianças e jovens tem uma Perturbação do Espectro
do Autismo e Perturbações de Hiperatividade e Défice de Atenção.

As Dificuldades de Aprendizagem, o Luto e as Perturbações de Comportamento
e Humor são as seguintes patologias diagnosticadas, conforme quadro acima.
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angariação de 
fundos e 
sustentabilidade

Para garantir a continuidade do acompanhamento às
crianças/jovens em intervenção e iniciar tratamento a novos
casos, a CAPITI desenvolve uma série de iniciativas e
atividades que visam angariar fundos e envolver a
sociedade em geral para fazer parte do projeto CAPITI.

Para além de contactos regulares com empresas e outras
entidades, a CAPITI organiza iniciativas várias, candidata-se
a prémios na área da responsabilidade social e organiza
formações para empresas e escolas. Estas ações têm
permitido assegurar o crescimento estruturado e
sustentado da atividade da associação.

Mariana Saraiva

Coordenação
Rita Costa Félix & 
Mariana F. Thomaz
Voluntárias Regulares

Carlota Cabral
Apoio

Isabel Figueiredo
Patrícia Centurion
(Lisboa)

Sofia Archer (Porto)
Apoio Iniciativas
Pontuais
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De 2018 para 2019 houve um
crescimento nos donativos resultante
do aumento dos apadrinhamentos por
parte de empresas em 31%. A Câmara
Municipal de Cascais fez um donativo
para apoiar crianças e jovens
encaminhados pela Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens do
concelho de Cascais.

Este aumento dos donativos permitiu à
CAPITI acompanhar, em 2019, mais 34
crianças e jovens através das cinco
clínicas parceiras.

A CAPITI segue uma estratégia de diversificação das suas fontes de
donativos.

A grande maioria dos donativos reverte para o apadrinhamento de
uma criança ou jovem, durante 1 ano. Este valor cobre as despesas
que cada intervenção exige, conforme o escalão atribuído à família:
90%, 70%, 50% ou 30%.

Só graças a estes apadrinhamentos é que as famílias conseguem dar
seguimento ao acompanhamento dos seus filhos e assim terem
oportunidade para trabalhar as suas competências, com apoio
médico e terapêutico especializado.

Até final de 2019 a CAPITI contou com 21 padrinhos de empresas,
particulares, escolas e outras entidades.

Nunca é demais agradecer a tantas e tantas pessoas e organizações
que, de forma tão disponível e generosa, abraçam a nossa causa.
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angariação de fundos e sustentabilidade

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

“Dar Luz a esta Causa”
A CAPITI deu luz a esta causa assinalando, pelo terceiro ano
consecutivo, o Dia Mundial da Saúde Mental a 12 outubro.
Um evento lúdico, artístico e de sensibilização. Tudo
começou com uma exposição de 30 obras de artistas de
Urban Art, seguido de leilão feito pelo Palácio do Correio
Velho, na Estufa Fria, em Lisboa.

Este ano, a CAPITI foi mais além e para dinamizar a iniciativa
fez uma parceria com o “The Spot Market”, um mercado de
lifestyle, roupa e acessórios. Ainda, decorreram durante a
manhã workshops dados por médicos e técnicos de
referência na área do neurodesenvolvimento e da parte da
tarde workshops de Nutrição e bem-estar da
responsabilidade da NOS Escola.

A Zero Waste Lab juntou-se, também, a esta rede de
parceiros ajudando na consciencialização de todos para a
importância da responsabilidade partilhada na produção
mínima de desperdício possível.

Resultado: As receitas angariadas reverteram na totalidade
para o tratamento de 25 crianças e jovens de famílias
carenciadas com perturbações do desenvolvimento.

Presidente da República com principais parceiros

Agradecimento das crianças ao Presidente da República

Voluntárias CAPITIWorkshop PIN | Dependências da Internet

Leilão | Palácio do Correio Velho
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INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

Jogos Didáticos CAPITI
Graças a uma parceria com a Edicare e o PIN-Progresso
Infantil, a CAPITI lançou dois desafiantes jogos educativos
para crianças: o “Dominó” e o “Ditongos” que trabalham
competências de cálculo e escrita, respetivamente. Estes
jogos estão à venda na rede de lojas Edicare, no El Corte
Inglés, na Fnac e Bertrand e o resultado irá permitir que
mais crianças e jovens possam ser acompanhados na área
do neurodesenvolvimento.

A Rubis Gás, patrocinadora da Volta a Portugal em bicicleta,
elegeu a CAPITI como uma das associações beneficiárias de
uma iniciativa organizada no âmbito deste acontecimento
nacional. Os quilómetros percorridos, no espaço Rubis Gás,
foram convertidos em euros para a CAPITI.
Resultado: esta iniciativa permitiu que sete crianças, entre
os 4 e os 14 anos, com perturbações várias do
neurodesenvolvimento iniciassem o seu acompanhamento.
Obrigado à Rubis Gás por esta iniciativa tão especial.

Bonfire no St. Julians
A CAPITI foi uma das associações convidadas para participar
no Bonfire, da Escola St. Julians. Uma festa anual onde se
realizam várias atividades, vendas de comidas típicas de
países diferentes e cuja receita é repartida pelas
associações convidadas.

A CAPITI teve oportunidade de apresentar a sua atividade a
muitos pais e alunos e organizar jogos com crianças. Foi
muito divertido!
OBRIGADO a toda a comunidade escolar que tornou
possível esta iniciativa.
Resultado: graças a este donativo o Carlos, de 8 anos e com
uma Perturbação do Espectro do Autismo e Perturbação de
Hiperatividade e Défice de Atenção, iniciou o seu
tratamento.

angariação de fundos e sustentabilidade

Volta a Portugal em Bicicleta | Rubis Gás

Jogos Didáticos “Ditongos” e “Dominó”

Bonfire | St. Julians
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INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

Artisani
A Artisani recebeu a CAPITI e os seus amigos numa festa de
final de dia para apoiar a nossa causa. Foi uma festa com
casa cheia, muita música e animação. Obrigado à Artisani!
Resultado: o valor angariado permitiu que dois jovens, a
Isis, de 13 anos, com uma Perturbação do Espectro do
Autismo e o Noah, de 16 anos, com uma Perturbação de
Hiperatividade e Défice de Atenção, iniciassem o seu
tratamento na área do neurodesenvolvimento.

“O Livro das Emoções”
A escritora e artista plástica Filipa Saragga doou à CAPITI
metade dos seus direitos de autor referente à venda do “O
Livro das Emoções”, feito em coautoria com a equipa do
PIN-Progresso Infantil.
Resultado: graças à sua generosidade o Gonçalo, de 14
anos, com uma Perturbação do Espectro do Autismo iniciou
o seu acompanhamento. Obrigada!

OUTRAS INICIATIVAS ORGANIZADAS EM OCASIÕES 
ESPECIAIS

O Torneio de Padel e o presente de 50 anos de um amigo
foram iniciativas especiais que realizamos em 2019. São
sempre fundamentais para que a CAPITI possa abraçar mais
famílias e iniciar o tratamento aos seus filhos.
Resultado: graças a estas iniciativas o Bernardo, de 8 anos,
com uma Perturbação do Espectro do Autismo e uma
Perturbação Obsessivo-Compulsiva e Tiques, conseguiu ter
o acompanhamento médico que precisava para um futuro
melhor e com mais saúde.

angariação de fundos e sustentabilidade

Torneio de Padel CAPITI

Autores do Livro | Filipa Saragga e Equipa PIN

Lançamento “O Livro das Emoções”

Sunset Artisani | Doca de Lisboa
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INICIATIVAS NO NATAL

O Natal é sempre uma época do ano que todos gostam de
ajudar quem mais precisa:

A CISCO teve a generosa iniciativa de angariar fundos para a
CAPITI no dia do seu jantar de Natal.
Resultado: graças aos donativos dos colaboradores, o Enzo
de 4 anos, com uma Perturbação do Espectro do Autismo
iniciou o seu acompanhamento.

Pelo terceiro ano consecutivo, a CAPITI esteve presente na
edição de Natal do “The Spot Market”. Os jogos didáticos
CAPITI foram vendidos e mais pessoas tiveram
conhecimento da atividade da CAPITI.
À organização do “The Spot Market” o nosso OBRIGADO!

Outra iniciativa, muito original, foi a da empresa "Reabilita"
que fez um vídeo de Natal "Christmas Rowing Challenge" e
por cada like nas redes sociais foi doado 1€ à CAPITI.
Resultado: o Rúben, com 4 anos e uma Perturbação do
Espectro do Autismo iniciou o seu acompanhamento
através de uma das clínicas parceiras da CAPITI.

O balcão do BPI da Lapa, em Lisboa, escolheu a nossa
associação para dar 21 presentes de Natal às crianças
apoiadas pela CAPITI, pertencentes a famílias mais
carenciadas.
Foi uma enorme alegria ver o entusiasmo destas crianças a
abrirem estes presentes.
OBRIGADO ao BPI por se lembrarem delas!

angariação de fundos e sustentabilidade

Festa de Natal | CISCO

Natal | The Spot Market

Agradecimento Presentes Natal | BPI

Reabilita | Vídeo de Natal
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INICIATIVAS ONLINE

Sendo a relevância do mundo digital cada vez maior, a
CAPITI tem aderido a iniciativas online uma vez que dão
visibilidade e geram interesse por parte do público.

O Dia das Boas Ações é um dia global que une, através das
redes sociais, pessoas de 100 países que realizam boas
ações em benefício da comunidade e do planeta. A CAPITI
associou-se a esta causa e assinalou também o dia 7 de
abril, dia que fez uma formação para pais de uma escola.
Obrigado a todos os que fizeram parte deste dia!

O Observador desenvolveu para a Seat cinco Webseries que
simbolizavam o statement - Feel this move. Apresentavam,
ao volante de um Seat, cinco profissões, através de cinco
influencers que tinham em comum serem sinónimos do Feel
this move. Na área social foi escolhida a CAPITI.
Foi uma experiência original! Obrigado.

O GivingTuesday, o maior movimento de solidariedade
mundial, presente em mais de 70 países, chegou a Portugal
em 2019. Muitas foram as associações que se juntaram a
esta iniciativa no dia 3 de dezembro e a CAPITI foi uma
delas. Milhões de pessoas no mundo inteiro, num ato único
de generosidade e solidariedade, juntaram-se no mesmo
dia nas redes sociais para fazer o bem.

angariação de fundos e sustentabilidade

Formação Adolescência | Dia das Boas Ações

Iniciativa Online | “Giving Tuesday”
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PRÉMIOS

Ao longo de 2019, a CAPITI candidatou-se a vários Prémios
e apoios no âmbito da Responsabilidade Social Corporativa.
Foi distinguida com o Prémio Fidelidade Comunidade 2018
que permitiu assegurar o salário, durante um ano, de duas
colaboradoras: administrativa e assistente social. Foi
também vencedora do Prémio do Grupo ETE e de duas
Bolsas Sociais EPIS, ambos para assegurar o
acompanhamento de mais crianças e jovens.

FORMAÇÃO

A CAPITI organizou “Ações de Sensibilização”, para
empresas e escolas, sobre temas vários do
neurodesenvolvimento.

Exemplos destas iniciativas foram o tema “Adolescência”
para pais do St. Dominics School e o “Burnout” na PwC, que
permitiram o acompanhamento de duas crianças.
Resultado: o valor pago por estas formações permitiu
apoiar o Miguel, de 13 anos, com uma Perturbação do
Espectro do Autismo e o Diogo, de 4 anos, com uma
Perturbação Específica da Linguagem.

Obrigado a todos os que apoiam a causa da CAPITI!

angariação de fundos e sustentabilidade

Formação Adolescência | Pais do St. Dominics School

Formação “Burnout” | PwC

Entrega de prémio |Fidelidade Comunidade
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gestão 
de informação

A gestão de informação na CAPITI é crucial para centralizar
toda a informação de casos das famílias, parceiros clínicos,
mecenas e otimizar os processos.

Após a implementação do sistema operativo Office365, em
2018, durante 2019 foram feitos inevitáveis ajustes para
garantir uma utilização a 100% desta ferramenta por todas
as áreas da CAPITI.

Esta base de dados online tem permitido uma gestão
eficiente e eficaz dos indicadores da atividade da CAPITI,
interligando todas as áreas de atuação, assegurando o
tratamento de toda a informação, garantindo o registo do
histórico da associação.

Astrid Simões Almeida

Coordenação

Carlota Cabral

Apoio
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parcerias e 
comunicação 

Esta área tem como principal objetivo gerir parcerias e a
comunicação interna e externa da CAPITI.

Em relação às parcerias na área clínica, a CAPITI constituiu
uma rede coesa de clínicas que asseguram a intervenção
nas crianças e jovens através de consultas médicas e
terapêuticas, nos vários pontos do país. Estas clínicas
reúnem equipas experientes e multidisciplinares que
garantem um acompanhamento de excelência às famílias
em apoio.

Nas parcerias da área social a ENTRAJUDA dá apoio à CAPITI
na recomendação das instituições a referenciar para o
encaminhamento de famílias que necessitam de suporte.

Nas parcerias com prestadores de serviços, a CAPITI tem
contado com o apoio regular da PLMJ na área jurídica, a
McCann na área da comunicação e a Clickstop na área da
informática.

A clínica PIN - Progresso Infantil, parceira desde o início da
atividade, tem apoiado a CAPITI na cedência de instalações
e garantindo a logística para o seu funcionamento.

Mariana Saraiva

Coordenação

Margarete Oliveira
Voluntária Regular

Carlota Cabral
Apoio

A CAPITI tem uma enorme preocupação com a comunicação
interna e integração da sua equipa. Desta forma, para
promover este bom relacionamento e proximidade entre todos, a
CAPITI organizou em dois momentos no ano encontros onde se
debateram vários temas da associação, delimitaram estratégias e
ainda houve lugar para momentos de descontração e convívio.
Este dias vão ficar na nossa memória!

A comunicação externa continua a ser fulcral para a CAPITI. O site
e as redes sociais, como o facebook e o instagram lançado este
ano, têm sido os canais de comunicação por excelência para
partilha, divulgação da atividade, iniciativas, apoios, entre outros.
O instagram tem sido um excelente suporte para dar a conhecer a
CAPITI e a temática da saúde mental infantil.

Em termos de seguidores já contamos com mais de 1.500 no
Facebook e de 550 no Instagram.

Consultem e partilhem!

Sigam-nos em:
capiti.pt

capiti

capiti.pt

Day Off | Equipa CAPITI
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parcerias e comunicação 

As iniciativas da CAPITI e dos parceiros que nos apoiam
foram alvo de cobertura mediática por diversos Órgãos de
Comunicação Social.

“Dar Luz a esta causa”

“Pedalar por uma causa” | Rubis Gás

notícias
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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.
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EMPRESAS QUE APOIAM COM SERVIÇOS

Obrigado a todos os que apoiam a CAPITI

EMPRESAS QUE APOIAM NAS INICIATIVAS PONTUAIS
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quem está por trás da CAPITI

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

Pedro 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



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

contactos
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02relatório e contas 2019

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

Daniela Guiomar

Voluntária Regular

Carlota Cabral

Apoio



03ata da direção



04balanÇo 2019



05demonstração de resultados 2019



06relatório 2019



07relatório 2019



08relatório 2019



09relatório 2019



10relatório 2019



11relatório 2019



12relatório 2019



13relatório 2019



14relatório 2019



15parecer do conselho fiscal



16certificação legal de contas



17certificação legal de contas
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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


