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2020, o ano da Pandemia. Nunca ninguém imaginou passar
e sobreviver a algo tão avassalador. Muitos não
aguentaram. Uma dor enorme para os que não se puderam
despedir dos seus mais queridos. Uma solidão incrível para
tantas pessoas que sofreram, isoladas, nos hospitais. Nunca
vamos esquecer.

Ficar em casa. Dias, semanas, meses. Cidades desertas.
Aviões que não voam. Empresas que fecham. Comércio
encerrado. Restaurantes que não abrem Hospitais no
limite. Equipas médicas que se superaram. Muitas pessoas
que se uniram para ajudar das mais variadas formas. O ser
humano adapta-se. Luta. Reinventa-se. Supera. Acredita.
Confia.

As famílias ficaram juntas. Muitas uniram-se. Outras nem
por isso. Gerir o trabalho remoto, a escola online, a gestão
da casa. Desafios diários para manter o ânimo. Vamos ficar
bem. Mas quando?

Aprendemos a viver na incerteza. Sem saber o dia de
amanhã. E quando estamos perante famílias já fragilizadas
o desafio é ainda maior. A CAPITI ligou-se às famílias que
apoia e quis estar perto. Da forma possível. Nunca um
telefonema foi tão bem-vindo.

O ano passou. Com muitos planos adiados. Com muitas

iniciativas ajustadas. Com muitas necessidades acrescidas.

Mas com muitas pessoas maravilhosas que quiseram estar

ao lado da CAPITI para continuar a apoiar as muitas famílias

que agora, mais do que nunca, precisam de todos nós.

OBRIGADO a tantas e tantas pessoas que tornaram possível

a CAPITI garantir o tão necessário tratamento, das crianças

e jovens, quando se trata destas perturbações invisíveis.

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

Quatro anos de atividade. Quatro anos de muitos desafios.
Quatro anos a dar esperança às nossas famílias para que os
seus filhos, graças às suas conquistas, cresçam para o
mundo.

Através da CAPITI:
• Foram realizados 8.814 atos clínicos

o 236 consultas médicas

o 82 avaliações

o 8.496 acompanhamentos regulares com 

técnicos
• Mais de 20.000h de voluntariado desde o início da 

atividade

Desde o início da atividade, a CAPITI  avaliou um total de 
320 crianças e apoiou um total de 222. No final de 2020 a 
CAPITI apoiava 129 crianças e jovens.
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TESTEMUNHOS

"Desde que o Dr. Nuno Lobo Antunes diagnosticou

autismo que começou a fazer terapia através da CAPITI.

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. Dantes ele isolava-se no recreio,

agora já faz amigos na escola e no ATL. Ele gosta da

terapia, apesar de às vezes estar cansado, mas procura

fazer o que a psicóloga diz. Antes passava muitas horas

em frente da televisão ou do tablet e agora já lê livros.

Também já consegue olhar para as pessoas nos olhos. A

professora diz que o Kauã é uma criança muito

inteligente e que participa nas aulas. Agora está no 5º

ano e teve boas notas, sem nenhuma negativa. A

disciplina que gosta mais é Ciências Naturais. Tem apoio

na escola às sextas-feiras e é bem acompanhado pela

professora do ensino especial. A CAPITI foi a melhor coisa

que nos aconteceu. Ao Kauã e a mim também para saber

como orientar o meu filho. "
Rosani Dias - Mãe do Kauã - Perturbação do Espectro do Autismo e

Síndrome de Asperger

"O Luís está há um ano a fazer terapia com a ajuda da

CAPITI e neste ano já evoluiu muito, tanto no avanço da

fala como na interação com outras crianças."
Dayvison Luiz - Pai do Luiz - Perturbação do Espectro do Autismo

“A Beatriz teve muita dificuldade em adaptar-se às

mudanças do contexto devido à pandemia, lidar com

mudanças na rotina permanece um grande desafio.

Continuamos a trabalhar a gestão do comportamento e a

frustração, mas a relação com a avó e a mãe teve

melhorias visíveis. Uma grande conquista! A Beatriz já

voltou à escola e já tem um grupo de referência de

amigas com quem brinca com maior frequência. A nível

escolar, o impacto das dificuldades é cada vez menor e já

escreve (por cópia) um grande número de palavras.”
Mariana Carpinteiro - Psicóloga

"O Gabriel foi diagnosticado com uma Perturbação do

Espectro do Autismo e iniciou apoio em Terapia da Fala e

Psicomotricidade em novembro de 2019. Apresentava

dificuldades na linguagem, na motricidade e no

comportamento. Passado cerca de 1 ano de intervenção

já consegue dizer várias palavras, já escreve, identifica

números, letras e está quase a escrever o seu nome

sozinho! Integrou a escola e melhorou bastante o seu

comportamento."
Filipe Silva - Terapeuta da Fala

Sessões de terapia

Sessões de terapia

Mãe do Kauã
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CAPITI | social

A crise proveniente da pandemia da Covid-19 trouxe
dificuldades acrescidas às famílias já fragilizadas,
acompanhadas pela CAPITI. A sua situação social e
económica agravou-se. Muitos foram os novos pedidos de
apoio desde o início da pandemia.

Ao fazer-se a reavaliação das candidaturas, foram muitas as
famílias que precisaram de um apoio reforçado devido ao
agravamento da sua situação financeira. O escalão mais
carenciado passou a representar 43% do total de crianças
em acompanhamento, versus 34% em 2019.

A CAPITI quis estar próxima das famílias e fez um contacto
direto com as mesmas para perceber como estavam a viver
o período mais exigente do confinamento. Foi uma
agradável surpresa sentir que, apesar das dificuldades a
vários níveis, a grande maioria estava motivada para seguir
em frente, com esperança. Mais de metade das
famílias mantiveram o acompanhamento à
distância. Quando as crianças não conseguiam ter a terapia,
os pais tinham apoio para os ajudar a viver este contexto
tão diferente.

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

As famílias foram um exemplo no período
de confinamento

Daniel, 4 anos, Queluz - abril: "Estamos todos bem de
saúde, sempre em casa. Só o marido sai para ir às
compras. Faço atividades todos os dias para o Daniel estar
entretido. O Daniel não tem tido intervenção à distância
por não se conseguir concentrar, mas falo todas as
semanas com a técnica que me vai orientando para que
não se perca tudo o que o Daniel já conseguiu adquirir.
Quando acabar o confinamento queremos muito voltar às
sessões presenciais.”

Tiago, 13 anos, Sintra - abril: "Graças a Deus de saúde
estamos todos bem. A quebra de rotinas tem sido o mais
complicado, é uma aventura ter o Tiago em casa. Tem tido
aulas, o acompanhamento da escola tem sido exemplar,

enviam trabalhos para o Tiago fazer, as terapeutas da
escola têm acompanhado. Quanto ao PIN tenho mantido
contacto com a técnica todas as semanas e sempre que
necessário, mas o Tiago está sem terapia de sessões via
skype. Ele não quer, fica saturado, não se consegue
concentrar. Muito obrigada pelo telefonema.”

Martim, 11 anos, Guilherme, 15 anos, Covilhã - abril:
"Está tudo a correr bem, estamos em casa e com saúde.
No entanto, tem sido um grande desafio, principalmente
para o Martim. Esta gestão da telescola é muito difícil.
Têm ambos tido acompanhamento à distância o que tem
sido muito bom mesmo para nós, pais, termos esta
ajuda. Ficamos agradecidos pela vossa chamada.”

Hélio, 9 anos, Gondomar - maio: "O Hélio continua com
acompanhamento à distância apesar de ser difícil porque
não é presencial e distrai-se imenso. A telescola do
colégio corre bem, está medicado e pensamos que isso
tem ajudado. Agora está tudo mais interiorizado, mas
nas primeiras três semanas o Hélio reagiu muito mal ao
facto de não poder sair de casa - andava ansioso, com
medo do vírus, começou a dormir muito mal, o que não
ajudou. A casa tem um pátio atrás, têm ido dar uma
voltinha com a cadela para ver se gasta energias. A
hiperatividade dele é enorme, não para de mexer as
pernas quando está nas aulas on-line. Eu (mãe) trabalho
num lar que Graças a Deus não apanhou covid, mas o
Hélio está sempre com a antena alerta e ouve as
conversas e ganhou muito medo. O Hélio é uma esponja,
capta tudo o que se passa e interioriza sem conseguir
exteriorizar. Muito obrigada pelo seu telefonema.”

Intervenção à distância

O apoio dos pais tem sido fundamental
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Apesar de ter sido um ano diferente, a CAPITI alargou a rede de clínicas
com quem trabalha, tendo celebrado parcerias com a Anima em Aveiro,
a Inspace no Algarve e o Centro Up em Almada. Esta abrangência
geográfica permite a CAPITI acolher famílias de vários pontos do país,
conforme quadro abaixo.

CAPITI | social

Mantendo o critério inicialmente definido, a CAPITI beneficia de um
desconto em cada ato clínico, conforme o preço de tabela de cada clínica
com que colabora.

Tem vindo a crescer o número de crianças que precisam de mais do que
uma terapia. Para além das crianças, a CAPITI tem-se deparado com a
necessidade de garantir uma intervenção extraordinária para capacitar as
mães/pais em ambiente familiar. Em termos de patologias, a
Perturbação do Espectro do Autismo e Perturbações de Hiperatividade e
Défice de Atenção continuam a ter maior peso, conforme representado
no gráfico.

Inspace em  Lagoa| Algarve

62
48%

12
9%

10
8%

11
9%

8
6%

8
6%

18
14%

Crianças apoiadas por Distrito 2020
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Setúbal

Coimbra

Santarém

Outros
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CAPITI | social

O donativo da Câmara Municipal de Cascais, no final de 2019, permitiu que a
CAPITI apoiasse mais famílias do respetivo concelho, nomeadamente as
referenciadas pela CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens) de Cascais
e pela Casa da Criança de Tires.

Em janeiro de 2020 a CAPITI conheceu o Projeto da Barra que pretende
capacitar e prestar apoio escolar às crianças apoiadas pelo GAF (Gabinete de
Atendimento à Família) do Centro Social de São Julião da Barra. Durante o ano
foram encaminhadas seis crianças com uma série de problemáticas ou
dificuldades, para terem uma avaliação e acompanhamento por parte de uma
equipa especializada. Atualmente trabalhamos em conjunto com cinco crianças.

Outro objetivo da área social da CAPITI, para o ano letivo 2020/21, foi iniciar os
processos de candidatura das famílias às respostas públicas existentes,
nomeadamente, o Subsídio de Educação Especial. Reunimos com a Segurança
Social de Oeiras e estamos a apoiar as famílias elegíveis no processo de recolha
da documentação e entrega dos respetivos processos junto da SS.
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Défice Cognitivo

Perturbação Obsesivo-Compulsivo e Tiques

Perturbação da Ansiedade

Perturbação Específica da Linguagem

Luto

Dificuldades Aprendizagem

Perturbação do Comportamento e do Humor

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção

Perturbação do Espectro do Autismo

Crianças apoiadas por tipo de patologia 2020
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CAPITI | fundraising

A CAPITI deu continuidade à sua estratégia de angariação de

fundos, conforme objetivos traçados, para garantir o

acompanhamento regular das famílias apoiadas e permitir a

entrada de novos casos.

O apoio consiste no pagamento de uma percentagem das

intervenções, médicas e terapêuticas, consoante o escalão

atribuído a cada família, de acordo com a sua situação

socioeconómica: 90%, 70%, 50% ou 30%.

Apesar de ter sido um ano atípico, grande parte das

empresas e particulares que apoiavam a CAPITI, deram

continuidade aos seus apoios, inclusivamente, foram

recebidos donativos de novos parceiros, sensíveis ao tema

da saúde mental num ano tão diferente do habitual.

Em 2020 a CAPITI contou com 63 padrinhos, entre

empresas, particulares e outras entidades que, graças à sua

generosidade, permitiram garantir o acompanhamento das

129 crianças e jovens.

Os donativos angariados representaram um aumento de

14,5% em relação ao ano anterior, o que permitiu fazer face

ao aumento do número de pedidos de apoio devido à crise

que o Covid-19 originou.

Mariana Saraiva

Coordenação

Rita Costa Félix 
Apoio a Iniciativas 
Regulares

Carlota Cabral
Apoio Administrativo

Mariana F. Thomaz &
Patrícia Centurion
(Lisboa)

Sofia Archer (Porto)

Apoio a Iniciativas
Pontuais

117 776 € 
103 906 € 

135 807 € 

177 146 € 

1

Evolução Donativos Angariados

2017 2018 2019 2020
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CAPITI | fundraising

Sem esta rede de boas vontades, a CAPITI não poderia

ajudar tantas famílias a concretizar o seu sonho: conseguir

acompanhamento médico e terapêutico para os seus filhos

ajudando-os a crescerem para o mundo!

A CAPITI continua a apostar na diversificação quanto à

origem dos donativos, sendo as Empresas e as Iniciativas

Solidárias, nomeadamente a iniciativa anual “Dar Luz a esta

Causa”, este ano com leilão online, que representam o

maior peso nas receitas. Os Prémios também tiveram um

crescimento significativo pela distinção do BPI “la Caixa”

Capacitar.

A CAPITI valoriza uma relação de proximidade com quem apadrinha as crianças

partilhando, anualmente, uma breve avaliação, elaborada pela equipa técnica

que acompanha cada criança/jovem, que reflete as principais conquistas e os

pontos ainda a trabalhar.

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

Foi uma enorme alegria, num ano com tantas incertezas, a CAPITI ter
conseguido concretizar a tradicional iniciativa anual de angariação de fundos,
“Dar Luz a esta Causa”. O Museu da Eletricidade generosamente cedeu, à
semelhança da primeira edição em 2017, a sala dos Geradores, para a
exposição das 30 fotografias cedidas por artistas contemporâneos portugueses.
O Palácio do Correio Velho, pelo quarto ano consecutivo, realizou o habitual
leilão, tendo a CAPITI angariado um valor muito superior às expectativas.

Graças a este evento e à generosidade dos artistas, que num período tão
complicado não quiseram deixar de ajudar, 30 crianças e jovens, de todo o país,
com diversas perturbações, puderam iniciar o seu tratamento através das
clínicas com que a CAPITI colabora.

Galeria de imagens da iniciativa “Dar Luz a esta Causa”, disponível na página 24.

22%

5%

13%

21%

28%

9%

1%1%

Donativos recebidos 2020

Empresas

Particulares

Fund./Assoc.

Inic. Solidárias

Prémios

Consignação IRS

Estabel. Ensino

Outros



11

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

O Clube JNcQUOI abriu as portas à CAPITI, num fim de
tarde de outubro, para apresentação, a membros do clube,
de algumas das peças que foram a leilão. Esta iniciativa
permitiu dar a conhecer o trabalho da CAPITI e contou com
convidados, que fizeram uma pequena palestra, como o Dr.
Nuno Lobo Antunes que falou sobre o impacto da pandemia
nas crianças e nos jovens. O Miguel Nabinho, curador e
amigo da CAPITI, desde a primeira edição da iniciativa “Dar
Luz a esta Causa”, que partilhou de forma informal a sua
sensibilidade sobre o trabalho de alguns dos artistas. Por
fim, o Sebastião Pinto Ribeiro do Palácio do Correio Velho
explicou como participar no leilão online.

Outras iniciativas pontuais surgiram, imprescindíveis para fazer face a

despesas acrescidas, conforme referido, resultantes dos novos pedidos de

apoio de famílias que atravessam momentos complicados.

Uma vez que não foi possível a realização do habitual Torneio de Golf pelo

Rotary Club de Lisboa-Internacional Francófono, foi opção do clube fazer um

apelo a todos os participantes do Torneio para fazerem um donativo à

associação. O valor do donativo duplicou em relação ao ano passado, o que

permitiu que a CAPITI apoiasse mais cinco crianças/jovens, para além das

quatro já apoiadas.

CAPITI | fundraising

Convite para evento no clube JNcQUOI

Entrega do donativo do Rotary Club de Lisboa-
Internacional Francófono
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INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

Fernanda Lamelas, uma artista que cria lenços 100% seda
natural, sobre a beleza dos detalhes do património nacional,
doou à CAPITI o resultado da venda de toda da sua coleção.
Graças à generosidade da Fernanda, o Rúben de 11 anos e
que tem Dificuldades de Aprendizagem iniciou o seu
tratamento que tanto precisava.

A habitual campanha de Consignação de IRS foi uma
enorme ajuda para a Associação fazer face a despesas
clínicas de 6 crianças, entre os 8 e os 16 anos, com
perturbações várias, como: Perturbação do Espectro do
Autismo, Perturbação do Comportamento e Humor e
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção.

A campanha “Giving Tuesday”, em dezembro, foi

também, à semelhança do ano passado, um momento

de dar para apoiar causas várias. O mote desta

campanha internacional foi “Tu&Eu, juntos mudamos o

mundo.”

CAPITI | fundraising

Obrigado Fernanda Lamelas

Imagem da Campanha de IRS

Campanha Giving Tuesday
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INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

Natal
No final do ano, foi feita uma Campanha de Natal, via
directmail com reforço nas redes sociais, apelando à
generosidade de todos os parceiros e “amigos” da CAPITI a
favor das famílias em acompanhamento.
Esta campanha permitiu que nove crianças/jovens
pudessem prolongar por mais um ano o seu tratamento,
que tanto precisam. Este foi, sem dúvida, o melhor presente
de Natal que estas famílias poderiam ter.

A Fidelidade surpreendeu a CAPITI no Natal com 20 cabazes

de produtos alimentares, para oferecer às famílias com

maiores dificuldades.

Foi uma enorme surpresa nesta época tão especial, para

estas famílias que vivem uma situação ainda mais delicada.

Obrigada à Fidelidade por trazer alegria a estas famílias!

Ainda, na época natalícia, apesar das medidas impostas

pelas restrições da pandemia, outras empresas quiseram

associar-se à CAPITI para apoiar a causa da saúde mental.

A GMS - Store organizou uma iniciativa na sua rede de lojas,
a nível nacional. Os clientes foram convidados a fazer um
donativo à CAPITI e a GMS no final arredondou o valor final
angariado. Graças à generosidade da GMS o André, com 6
anos, que tem Perturbações Específicas da Linguagem iniciou
o seu acompanhamento regular com a CAPITI.

CAPITI | fundraising

Campanha de Natal

Ficámos de coração cheio com a felicidade do
Afonso



14

INICIATIVAS SOLIDÁRIAS

Os colaboradores da DLA Piper ABBC elegeram a CAPITI
como instituição merecedora do seu donativo de Natal.
Este generoso donativo permitiu que três meninos
iniciassem o acompanhamento regular que aguardavam. O
Luís Miguel, com 11 anos e uma Perturbação de
Hiperatividade e Défice de Atenção, o Vicente, com 2 anos e
uma Perturbação do Espectro do Autismo e o Francisco,
com 12 anos com uma Perturbação de Hiperatividade e
Défice de Atenção e Dificuldades de Aprendizagem.
Obrigado pela generosidade!

A Fragmentos de Arquitectura voltou a abraçar, neste Natal,
a causa da CAPITI. Graças a este donativo foi possível
apadrinhar o Francisco, de 16 anos, que tem uma
Perturbação do Espectro do Autismo e o Luiz, de 4 anos,
com uma Perturbação do Espectro do Autismo. Obrigada
pelo constante apoio!

À semelhança do ano anterior, a CAPITI contou com a
generosidade dos colaboradores do Centro Premier do BPI
da Lapa, em Lisboa. No Natal, 16 crianças pertencentes a
famílias mais carenciadas receberam um presente de Natal.
É com enorme alegria que podemos contar com a
generosidade destas empresas que nos ajudam a criar estes
momentos tão especiais.

CAPITI | fundraising

Agradecimento à DLA Piper ABBC

Agradecimento à Fragmentos de Arquitectura

OUTRAS ATIVIDADES

A CAPITI aderiu a uma plataforma internacional que
envolve colaboradores de várias empresas nos desafios
sociais e ambientais de Organizações não Governamentais
(ONG’s) - Alaya. Graças à disponibilidade de um grupo de
voluntários já foi possível iniciar a tradução do site da
CAPITI para inglês e a organização de um brainstorming
sobre os desafios do fundraising num ano de pandemia.



OUTRAS ATIVIDADES

A CAPITI foi uma das instituições eleitas pelo St. Julian’s
School, no âmbito da disciplina CAS (Creativity, Activity,
Service) do IB, para os alunos desenvolverem um projeto de
solidariedade. Dois grupos elegeram a CAPITI para organizar
iniciativas, tendo o seu âmbito de atuação sido limitado
devido ao covid-19. Ainda assim, graças aos esforços de um
grupo de sete alunos, foi possível a realização de um
torneio de padel e uma reportagem sobre a integração
social destas crianças e jovens com perturbações do
desenvolvimento e comportamento. Obrigado a cada um
pelo empenho.

Estas iniciativas permitem reforçar a sensibilização das
crianças, jovens, das suas famílias e comunidade escolar
para estas perturbações invisíveis com que a CAPITI lida
diariamente.

15

Outros projetos planeados foram adiados, nomeadamente
com a St. Peters School, devido à falta de condições para a
realização das iniciativas, consequência das medidas
impostas pela pandemia.

A venda dos jogos didáticos “Dominó” e “Ditongos”
desenvolvidos pela Edicare em benefício da CAPITI sofreram
um decréscimo em relação ao planeado, pelo facto das lojas
terem sido encerradas durante largos meses ao longo do
ano e as limitações em relação às idas aos centros
comerciais. Acreditamos que novos tempos virão e tudo
voltará à normalidade.

CAPITI | fundraising
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PRÉMIOS

A CAPITI, em 2020, candidatou-se a cinco Prémios de
Responsabilidade Social, tendo sido premiada por dois
deles, a saber: BPI “la Caixa” Capacitar e o Grupo ETE. O
primeiro contribuiu para a CAPITI alargar os apoios às
famílias residentes fora de Lisboa, através das novas clínicas
com quem a CAPITI colabora. O Grupo ETE veio permitir
que a CAPITI apoiasse, ao longo do ano de 2020, as 15
novas famílias que pediram ajuda para os seus filhos devido
à terrível crise da Covid-19.

AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO

As ações de sensibilização para empresas e escolas
deixaram de fazer sentido com a pandemia. Muitos foram
os conteúdos partilhados online e pouca a disponibilidade
por parte dos destinatários, pela exigente adaptação à nova
realidade que a pandemia exigiu.

No entanto, os temas das sessões foram revistos à luz da
realidade atual, passando a CAPITI a centrar-se em temas
como:
• As ações de sensibilização para empresas e escolas;
• Burnout;
• Depressão/Ansiedade;
• Luto;
• Gestão familiar: teletrabalho/home schooling;
• Dependências da internet;
• Como apoiar adolescentes em tempos de isolamento

social.

CAPITI | fundraising

Prémio BPI “la caixa” Capacitar
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CAPITI | parcerias e 
comunicação 

PARCERIAS

Mafalda Castella propôs à CAPITI uma parceria que consiste

na partilha do seu trabalho “Artes Plásticas da Mafalda”.

Estes conteúdos, a que chamámos "Desafios Criativos“,

passaram a estar no site e redes sociais da CAPITI. Estes

desafios servem de apoio às crianças para desenvolverem

competências técnicas, em família, de uma forma lúdica e

criativa.

A Medição de impacto do trabalho da CAPITI junto das famílias, clínicas
parceiras e mecenas tem sido uma prioridade. Depois de algumas
consultas a várias empresas especializadas neste tipo de trabalho, a
CAPITI teve o apoio, em regime pro-bono, da Paula Ravara da empresa
Fora da Caixa. O trabalho encontra-se a decorrer e será terminado ao
longo do ano de 2021.

Em termos de apoio jurídico, a CAPITI passou a ser assessorada pela Vieira
de Almeida & Associados (VdA). O Regulamento da CAPITI foi revisto pela
VdA e encontra-se no site para consulta das famílias e parceiros.

Desde o ano de 2020 a CAPITI conta com o apoio da Auren como a
entidade responsável pela certificação legal de contas.

Mariana Saraiva

Coordenação

Ana Belmar & 
Rita Costa Félix 
Apoio Regular

Margarete Oliveira
Apoio Pontual

Carlota Cabral
Apoio Administrativo

Desafios Criativos da Mafalda Castella
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COMUNICAÇÃO

A CAPITI trabalhou com a “Call to Action” na revisão do site
e de outros documentos da CAPITI, como a apresentação
institucional e a newsletter.

Quanto à comunicação interna, a CAPITI continua a
promover, duas vezes por ano, encontros informais de toda
a equipa para que se mantenham relações estreitas
imprescindíveis para bom funcionamento da associação.

Este ano, apesar das reuniões presenciais terem sido quase
inexistentes, a CAPITI organizou um day-off, antes do Verão,
num espaço exterior. Foi possível fazer-se um balanço dos
trabalhos a decorrer e o tão desejado e já tradicional
convívio entre todos.

No Natal, apesar de haver maiores restrições, foi possível um
encontro da equipa.

No último trimestre de 2020, a CAPITI passou a contar com uma
nova voluntária na área da Comunicação, a Ana Belmar. Foi
desenvolvida uma nova Estratégia de Comunicação para 2021,
com especial enfoque nas redes socais. A CAPITI continua com o
Facebook e Instagram e recentemente tem, também, presença no
LinkedIn. Este trabalho está a ser feito em parceria com a
Madalena Vassalo, da “Socialit”, empresa que atua nesta área
digital.

capiti.pt

capiti

capiti.pt

Leg.17: Desafios Criativos da Mafalda Castella

CAPITI | parcerias e 
comunicação 

Day-off CAPITI

CAPITI

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

A área de Organização e Gestão de Informação assumiu,

uma vez mais, um papel relevante como base de apoio para

o planeamento estratégico e para as decisões da gestão

diária da CAPITI. Durante o ano 2020, apesar dos desafios

enfrentados com a pandemia, foi possível aprofundar a

informação, sobre a atividade da associação, apoiando a

identificação de novas perspetivas e abordagens. A

otimização da base de dados online da CAPITI permite um

melhor conhecimento da situação das famílias, dos

parceiros clínicos e mecenas e ainda uma melhor gestão

dos processos.

Pedro Rodrigues informou a equipa que não tem

disponibilidade para continuar a colaborar com a CAPITI,

enquanto voluntário, membro da Direção, com o empenho

que gostaria. Ana Rodrigues, Técnica Superior de Educação

Especial e Reabilitação no PIN e Professora Auxiliar na

Faculdade de Motricidade Humana, irá ocupar o seu lugar.

Bem-vinda Ana!

Carlota Cabral

Apoio Administrativo

Astrid Simões Almeida

Coordenação
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CAPITI | financeira

Daniela Guiomar

Voluntária Regular

Carlota Cabral

Apoio Administrativo

Manuel Jerónimo

Coordenação

No ano de 2020, apesar da crise pandémica que

atravessámos, foram obtidos resultados positivos.

Os custos com as clínicas aumentaram em cerca de 30% em

comparação com o ano passado, devido ao aumento de

acompanhamentos.

Apesar do crescimento dos custos, os resultados líquidos

mantêm-se idênticos aos do ano transato, devido ao

crescimento dos donativos em cerca de 17%.

Com estes resultados, permitimos assegurar o

acompanhamento das crianças para os próximos 4 anos –

valor refletido na rúbrica “Diferimento de Proveitos”.

Os resultados foram positivos, apesar da situação

excecional que vivemos pela pandemia do covid-19.

As empresas, em 2020, tiveram disponibilidade para apoiar

o terceiro sector, uma vez que tinham orçamentos alocados

para projetos/iniciativas que não foram possíveis de

concretizar.

Para 2021, prevemos um cenário mais complicado pois as

empresas, na generalidade, atravessam um período difícil,

logo menor predisposição para ajudar estás causas.
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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.



22

EMPRESAS QUE APOIAM COM SERVIÇOS

Obrigado a todos os que apoiam a CAPITI

ENTIDADES 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
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“Dar Luz a esta Causa”

A exposição na sala dos geradores, gentilmente cedida pela Fundação EDPQuando já está quase…
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“Dar Luz a esta Causa”

Convidados na exposiçãoPresidente da República com a equipa da CAPITI e Parceiros



26

“Dar Luz a esta Causa”

Um dos artistas, Salvador Colaço com Mariana Saraiva

A artista Joana Bastos junto da sua obraPedro Cabrita Reis pela segunda vez apoia CAPITI
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“Dar Luz a esta Causa”

OBRIGADO a todos os Artistas e ParceirosAs incansáveis voluntárias da CAPITIAs mini voluntárias da CAPITI
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RELATÓRIO

& CONTAS

2020



02relatório e contas 2020

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 reunião
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05demonstração de resultados 2020
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14parecer do conselho fiscal



15certificação legal de contas
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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


