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Passado ano e meio do início da pandemia a

CAPITI continua a sua atividade, fiel à sua missão,

de promover um acompanhamento médico e

terapêutico, na área da saúde mental, a crianças

e jovens carenciados e com perturbações do

neuro-desenvolvimento.

Neste contexto mais fragilizado que a sociedade

em geral atravessa, são ainda maiores as

dificuldades com que as famílias se deparam e,

em paralelo, menos regulares os apoios por parte

dos mecenas.

Desde o início da sua atividade, em finais de

2016, a CAPITI apoiou um total de 277 crianças e

jovens com 10.431 atos clínicos. Foram até à

data avaliadas 396 candidaturas de famílias que

solicitaram o apoio da associação.

Para o próximo ano a CAPITI tem três principais

objetivos:

- O crescimento da atividade e o alargamento

da cobertura do território de forma gradual e

sustentada, apoiando em média 170 crianças e

jovens até final de 2022;

- Estruturar um conjunto de

iniciativas inovadoras de fundraising para

angariar os recursos necessários para suportar

os tratamentos clínicos e dar notoriedade ao

tema das perturbações do desenvolvimento;

- Dar início a uma nova fase do seu processo

de desenvolvimento reforçando a equipa com

a contratação de um Diretor Geral, que

assuma a responsabilidade executiva da

atividade da associação, e de um Gestor de

comunicação digital/design para garantir uma

comunicação inovadora, potenciando a

angariação de fundos.
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Esta área é responsável por acolher as famílias e

reunir a respetiva documentação no início do

processo de candidatura. As candidaturas para

apoio da CAPITI chegam durante todo o ano.

Sempre que há dúvidas devido à alteração da

situação socioeconómica de cada agregado, é feita

uma nova avaliação.

As recandidaturas ao apoio da CAPITI são avaliadas

no fim de cada ano letivo e os protocolos são

assinados anualmente com a respetiva família, uma

vez que as condições socioeconómicas podem variar

ao longo do ano.

Este processo de candidatura é feito com um

enorme rigor, pois só conhecendo de forma

detalhada condição socioeconómica das famílias é

possível alocar um escalão de apoio o mais justo

possível.

É também feito um contacto próximo com cada uma

das clínicas parceiras, garantindo um

acompanhamento regular da intervenção de cada

família, nomeadamente em relação à assiduidade,

compromisso e evolução das crianças/jovens.

Cada clínica faz um desconto à CAPITI para

as famílias referenciadas pela associação.
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O pagamento dos atos clínicos é partilhado, sendo

que a família nunca é apoiada a 100%. O apoio

financeiro da CAPITI é feito diretamente à Clínica,

por criança/jovem, e pode ser de 90%, 70%, 50% ou

30%, conforme a possibilidade de cada família.

A CAPITI entende que é fundamental esta

responsabilização por parte das famílias, assumindo

um compromisso entre as partes.

A intervenção de uma criança/jovem engloba:

- 1 consulta médica inicial;

- 1 avaliação para o diagnóstico;

- 1 consulta médica de seguimento para

confirmação de diagnóstico;

- 44 sessões de acompanhamento (1x semana);

- 1 relatório anual da evolução da criança.

Os objetivos para 2022 são:

Apoiar, de forma regular, uma média 170 crianças

no final de 2022 continuando a aumentar o

número de crianças vindas de clínicas fora da

Grande Lisboa.

A CAPITI investe muito tempo na proximidade junto

de cada família que apoia, assegurando os

compromissos assumidos no protocolo: assiduidade

nas consultas e acompanhamentos, entrega da

documentação na

reavaliação, diálogo claro e disponível sempre que a

situação socioeconómica da família sofra alguma

alteração.
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A assiduidade nas consultas nem sempre é tão

regular quanto gostaríamos pois a maior parte das

famílias acompanhadas pela CAPITI nem sempre

tem o suporte que lhes permite a conciliação de

horários de trabalho com as terapias. Há ainda

famílias que demoram a  identificar os benefícios no

sacrifício que fazem para o acompanhamento da

criança.

Aprofundar a relação com as clínicas gerando

sinergias entre ambas as partes:

São oito as clínicas que acompanham as crianças e

os jovens encaminhados pela CAPITI:

Lisboa / Porto - PIN - Em todas as fases da vida

Almada - Centro Up

Coimbra - Psikontacto

Aveiro - Anima

Algarve - Inspace (Lagoa); Oficina dos

Mimos (Albufeira); SAN - Saúde Integrativa (S. Brás

de Alportel).

Partilhar com todas as famílias os apoios

públicos disponíveis:

A CAPITI incentiva as famílias do  âmbito a

candidatarem-se aos apoios públicos,

nomeadamente ao Subsídio de Educação Especial.

Funciona como resposta durante o tempo de

avaliação, por parte da Segurança Social, deixando

de garantir o apoio após o deferimento.
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Medição de impacto da CAPITI junto das famílias:

A CAPITI sempre teve a preocupação de avaliar, de

forma sistemática, os resultados da atividade sendo a

evolução das crianças partilhada regularmente com as

famílias, parceiros e mecenas.

Em 2021 foi iniciado um estudo de impacto, em

regime pro bono com Paula Ravara, da empresa Fora

da Caixa, para uma medição real e objetiva dos

resultados efetivos do trabalho da associação.

As crianças/jovens serão avaliados, em 2022, de forma

periódica, em momentos chave da sua intervenção,

como o início e passado um ano de acompanhamento

para se avaliar o real impacto do tratamento.

A CAPITI EM NÚMEROS

Até à data, foram feitos os seguintes atos clínicos às

crianças/jovens que beneficiaram do apoio da CAPITI:

• 367 consultas médicas;

• 102 avaliações;

• 9.962 consultas com técnicos/acompanhamento

regulares.

Perfil das 139 crianças/jovens que são atualmente

acompanhados através da CAPITI:

- 72% são do sexo masculino;

- 83% encontram-se nas faixas etárias entre 5 e 19

anos;

- 68% pertencem aos escalões mais carenciados (0

e 1);

- 78% sofrem das patologias de Perturbações de

Espectro do Autismo (PEA) e de Perturbações de

Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA);

- 50% vivem no distrito de Lisboa, com especial

destaque para os concelhos de Cascais, Sintra e

Amadora.
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A CAPITI tem vindo a construir uma base
diversificada de fontes de financiamento para
garantir a sustentabilidade da sua atividade. Num
ano em que se vive uma grande instabilidade por
parte das empresas e os donativos não são tão
regulares quanto desejado, esta preocupação é
ainda maior.

Até setembro de 2021, as fontes de financiamento
tinham a seguinte repartição:
- Empresas 30%;
- Prémios de responsabilidade social 15%;
- Iniciativas solidárias para angariação de
fundos 23% (ações em escolas, formações, ações de
Natal e outras).

Para garantir que os tratamentos
das crianças acompanhadas não são interrompidos
por quebras na angariação de fundos, a CAPITI criou
uma reserva de fundos para assegurar que
as crianças são acompanhadas durante
um período entre 3 a 4 anos.

Com o reforço da equipa que se planeia para 2022,
pretende-se aumentar a capacidade de gerar
receitas e caminhar para um futuro mais
sustentado.
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Os objetivos para 2022 são:

- Contacto personalizado de parceiros/mecenas, empresas
e particulares, para apresentação da nossa atividade e
apadrinhamento de crianças/jovens;

- Criação de iniciativas inovadoras de angariação de fundos
para suportar os tratamentos clínicos e dar notoriedade ao
tema das perturbações do desenvolvimento. A CAPITI quer
estar presente em Empresas, no Desporto, nas Escolas e na
vida de todos nós. Queremos continuar a organizar as
“Mind Talks” e estar associados à Arte, como temos vindo a
fazer desde o início da atividade, em 2017.

- Candidaturas a prémios de responsabilidade social – estas
candidaturas são excelentes oportunidades para
impulsionar o crescimento da atividade da
CAPITI, apoiar famílias ou outras despesas.

- Manter o número de associados – as quotas anuais dos 60
associados da associação, são um contributo essencial
para o pagamento de despesas inevitáveis da CAPITI.

(2/2)
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A CAPITI continua a contar com empresas parceiras

na prestação de serviços vários, tais como:

Auren - Certificação legal de contas

Vieira de Almeida & Associados (VdA) -

Apoio jurídico

Clickstop - Informática

Fora da Caixa - Medição de impacto

McCann e Adagietto - Comunicação

Socialit (Madalena Vassalo) - Redes Sociais

Ultranova - Gestão Office 365

PIN – Em todas das fases da vida - Instalações

As clínicas parceiras da CAPITI são clínicas de

referência que possuem equipas

multidisciplinares. Situam-se em várias zonas do

país, para uma maior proximidade das famílias, e

concedem à associação um desconto de cerca

de 30% nos atos clínicos.

Por fim, em termos de comunicação, pretende-se

fazer um “refresh” da imagem institucional da

CAPITI, estando previsto o desenvolvimento de

novo filme institucional, brochuras e roll-ups.

Os objetivos para 2022 são:

- Em termos de parcerias, manter e aprofundar os

contactos com as clínicas e os parceiros,

sublinhando a importância da saúde mental infantil

e criando sinergias com benefícios evidentes para

ambas as partes;

- Em relação à comunicação, pretende-se o

desenvolvimento de uma comunicação criativa e

atual que reflita a realidade de uma associação com

5 anos de história.
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A CAPITI é formada por uma equipa qualificada
composta por 15 voluntários regulares, 2 recursos
internos permanentes, com experiência comprovada
nas áreas social, de gestão e clínica.

OBRIGADO a cada um, pelo esforço e trabalho diário,
que torna possível o funcionamento de toda a
atividade da CAPITI. Só assim é possível fazer a
diferença na vida das 139 crianças/jovens em
acompanhamento.

Para acompanhar o crescimento da atividade da
associação é inevitável o reforço da equipa.
Prevemos, em 2022, duas contratações:
- um Diretor Geral, para garantir o suporte necessário
à Direção, desenvolvimento e implementação de
projetos, gestão do fundraising e supervisão das
restantes áreas: social, comunicação, organização &
logística e financeira;

- um Gestor de comunicação digital/design para
assegurar uma comunicação inovadora e consistente
de toda a atividade, iniciativas e campanhas.

Esta área tem dois principais objetivos:
- Utilização eficaz da base de dados | Office365
Toda a informação da CAPITI está sistematizada nesta
ferramenta online – Office365. Pretende-se em 2022,
que toda a equipa tenha real conhecimento da base
garantindo uma otimização do tratamento dos dados
pelas diversas áreas.
- Gestão eficiente dos indicadores da associação
O registo dos indicadores que refletem o dia a dia da
associação são chave para a correta monitorização da
atividade da CAPITI. É imprescindível para um real
conhecimento da atividade e para a medição do
impacto da associação que estes dados sejam
diariamente atualizados e sistematizados.
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Quem somos nós?

CAPITI | Social
Helena Lopo de Carvalho - Coordenadora
Madalena Esteves – Assistente social
Cristina Costa | Paula Catalão | Alice Neves
(Coimbra) | Tânia Soares (Porto)

CAPITI | Fundraising
Mariana Saraiva - Coordenadora
Vera Bicho | Ana Belmar | Rita Costa Félix
Projetos pontuais:
Cláudia Lorenzo | Sofia Archer (Porto)

CAPITI | Comunicação
Ana Belmar - Coordenadora
Madalena Vassalo (redes sociais)| Mafalda Manaia
e Margarete Oliveira (design)

CAPITI | Organização & Logística
Astrid Simões de Almeida - Coordenadora
Carlota Cabral

CAPITI | Financeira
Manuel Jerónimo - Coordenador
Ana Oliveira da Silva | Carlota Cabral
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A área financeira garante o funcionamento das

tarefas de suporte à atividade da CAPITI, como:

. Registo de donativos e despesas da Associação

. Emissão de faturas/recibos

. Elaboração de orçamentos

. Elaboração de relatórios de gestão

. Pagamentos à Segurança Social

. Entrega/Submissão das declarações às finanças

(Modelo 22 e IES)

. Acompanhamento do processamento salarial

. Reconciliações bancárias

Objetivos para 2022:

- Optimização dos mapas de gestão, tesouraria e

controlo de custos;

- Controlo e apresentação dos gastos vs orçamento

por trimestre.
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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-Em todas as fases da vida

www.capiti.pt

Tel: 937 043 465

Mail: geral@capiti.pt

NIF: 507444515

Para donativos:

IBAN: PT50 0046 0032 00600356227 66

MBWAY: 937 043 465

www.donativos.capiti.pt
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