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Intervenção desde 1984…
Alma Mater Equipa de +35 Colaboradores

ÁREAS DE INTERVENÇÃO
Promoção e Educação da Saúde
Tratamento das Toxicodependências
Reinserção socioprofissional
Desenvolvimento sociocomunitário
Formação e Capacitação

RECURSOS
Comunidade Terapêutica Quinta das Lapas

(Certificada em Gestão da Qualidade ISO 9001:2008)

FACTOS PRINCIPAIS

www.dianova.pt

Viveiros Floricultura
Apartamento Reinserção Social
Centro de Formação Dianova

(Entidade Formadora Acreditada CCPFC)

PROTOCOLOS E PARCERIAS
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD)
Instituto da Segurança Social, I.P.
Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, I.P.
Direcção-Geral de Emprego e Relações no Trabalho
Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
Instituto Português de Corporate Governance
Rede da Responsabilidade Social das Organizações RSO PT
Dianova International
European Federation of Therapeutic Communities
Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs
ECEH Networks

PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO
Revista EXIT
Relatório e Contas Anual
www.dianova.pt
Redes Sociais

FACTORES DE DIFERENCIAÇÃO
Profissionalismo e Competência
Inovação e Qualidade
Eficácia no Tratamento e Inclusão Social
Ética e Responsabilidade Social
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Ao fim de 30 anos de tremenda expansão económica e social que
se seguiram à II Guerra Mundial, a sociedade democrática europeia
confrontou-se com uma juventude em ebulição que quis romper os elos do
conformismo, marcando o preâmbulo do Maio de 68.

Anos 70
Face a este mal-estar da juventude frente a uma sociedade para a qual o consumo
constitui um fim em si mesmo, as estruturas sociais não tinham uma verdadeira
resposta a fornecer. O crescente êxito dos “Beatniks” nos EUA, a oposição à guerra do
Vietname, o crescimento das viagens e intercâmbios de jovens e a libertação sexual
tornam-se factores chave para a expansão vertiginosa do consumo de drogas.

1. HISTORIAL
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O consumo de LSD, cannabis e heroína ganha uma visibilidade crescente na Europa.
Como consequência, começam a surgir iniciativas diversas para tentar dar resposta a
esta problemática, entre as quais a Comunidade Terapêutica Clássica importada dos
EUA e cujo projecto repousa sobre 2 pilares fundamentais: uma terapia natural e sem
apoio farmacológico; um quadro de vida comunitária que motive a entreajuda entre os
toxicodependentes no tratamento.

Anos 80
Na Europa, cresce a epidemia do consumo de heroína. Portugal é um dos países que,
no início dos anos 80, se vê confrontando com o incremento epidémico e com uma
reduzida oferta de respostas para o consumo problemático de substâncias psicoactivas
como a heroína e cocaína, o que levou muitos técnicos e famílias a procurarem no
estrangeiro respostas para a resolução de problemas relacionados com o seu consumo
abusivo.
É criada em 1984 a Associação Le Patriarche e inaugurada a sua primeira Comunidade
denominada Casa Azul (Cesar – Oliveira de Azeméis) no norte do país. Ao longo dos
anos, a Associação foi crescendo e demonstrando o seu importante
papel no desenvolvimento social das comunidades em que se
insere e actua.

Anos 90
O aumento dos consumos clássicos continua a
ser uma realidade, estendendo-se o consumo a
todas as classes sócio-económicas. O problema
passa a ser transversal a toda a sociedade.
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Finais dos anos 90
Devido às mudanças na oferta de tratamentos, surgindo os denominados programas de
substituição e redução de danos, à erupção de novos perfis de consumidores e padrões de
consumo e à necessidade de uma profissionalização crescente, em 1999 a Associação é
objecto dum profundo processo de reestruturação e mudança organizacional assessorado
por consultoria especializada, de forma a oferecer cada vez mais garantias de eficácia e
qualidade nos serviços prestados, tornando-se numa modalidade sofisticada, flexível e
profissional de serviços: uniformiza as ferramentas de gestão e controlo, redimensiona
as suas infra-estruturas, redefine os seus programas, incorpora equipas profissionais
e multi-disciplinares e reforça a formação dos colaboradores.

1. HISTORIAL

Como forma de reconhecimento ao desempenho da Associação ao longo destes anos,
por oferecer um marco de vida comunitária livre de drogas que dava ao
toxicodependente o tempo necessário para
readaptar-se, aprender normas de vida comunitária, participar em actividades ocupacionais,
entre outras, o Estado Português atribui-lhe as
categorias de Associação de Utilidade Pública e de
Instituição Particular de Solidariedade Social, registada sob o n.º 11/93, no Livro 01 das Instituições com
Fins de Saúde da Direcção Geral de Acção Social.

Na sequência deste processo, passa a denominar-se Associação Dianova Portugal
– Cura, Reabilitação e Reinserção de Toxicómanos, resgatando da sua herança a
experiência acumulada ao longo dos últimos 15 anos e diversificando a prestação de
serviços sob o signo da Ética, Qualidade e Inovação contínuas visando:
• Orientar a sua actividade à satisfação dos beneficiários
• Incrementar a eficiência dos seus processos
• Aumentar a segurança e saúde laboral
• Incrementar a legitimidade social
• Alicerçar a confiança com base numa gestão eficiente e transparente.

ANOS 2000
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O início do século XXI tem sido marcado por uma tendência crescente
a nível de policonsumos com fins lúdicos e recreativos, particularmente
preocupante entre as camadas mais jovens. Por outro lado, verifica-se uma
estabilização do consumo a nível das drogas opiáceas e um aumento da cocaína. A
aposta passa não só pela prevenção e redução de danos, especialmente vocacionadas
para evitar o surgir de novos consumidores e minimizar danos que esta problemática
gera a nível individual, familiar, laboral e social, mas fundamentalmente no tratamento
e reinserção sócio-profissional.

1. HISTORIAL
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A aposta na Inovação e Qualidade, a Dianova adapta a sua oferta assistencial aos novos
padrões de consumo; torna cada vez mais personalizados os seus programas, e adopta
na área do tratamento o cariz de Comunidade Terapêutica Profissional tornando-se
o primeiro centro do sector de tratamento em Portugal com Sistema de Gestão da
Qualidade ISO 9001:2008 certificado pela SGS desde 2005 (C.T. Quinta das Lapas).
Para fazer face aos novos desafios sociais e organizacionais desta década, bem como à
diversificação dos serviços prestados a nível de desenvolvimento social e comunitário,
capacitação e formação, e educação para a saúde, em 2010 a Dianova alterou os seus
Estatutos passando a designar-se Associação Dianova Portugal – Intervenção em
Toxicodependências e Desenvolvimento Social.
Em 2011, foi-lhe concedido pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
(Ministério dos Negócios Estrangeiros) o reconhecimento como Organização NãoGovernamental para o Desenvolvimento.
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O PRESENTE
Entidade pioneira a nível nacional no sector das toxicodependências a
operar em Portugal desde 1984, e agente proactivo de Inovação Organizacional
e Social intervindo em estreita cooperação com o sector Público e Privado
(enquanto agente de transformação social do Terceiro Sector | Economia Social
e Solidária), tem vindo a investir na melhoria contínua da sua estrutura e serviços
disponibilizados, alcançado ao longo dos anos as certificações em Gestão da Qualidade
ISO 9001:2008 (desde 2005, pela SGS), Entidade Formadora Acreditada pelo CCPFC –
ME (desde 2012), e Entidade Familiarmente Responsável marca Economia Social (desde
2013, pela Fundación Másfamília).

1. HISTORIAL
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A Dianova é actual e publicamente reconhecida como uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, Associação de Utilidade Pública e Organização Não-Governamental
para o Desenvolvimento, de âmbito nacional e sem fins lucrativos, especializada na
educação e promoção de saúde, tratamento das toxicodependências, reinserção
socioprofissional, apoio psicossocial, desenvolvimento sociocomunitário e na formação
e capacitação de Pessoas e Organizações, cujas valências se encontram licenciadas e
protocoladas pelo SICAD, ERS, I.S.S., I.E.F.P., C.C.P.F.C. e Instituto Camões I.C.LP.

A Dianova Portugal encontra-se registada desde 2015 no Registo de Transparência da
Comissão Europeia e Parlamento Europeu com o ID 523238518817-56 e no Departamento
de Assuntos Sociais e Económios, Conselho Económico e Social das Nações Unidas
(ECOSOC | UN).
Nestes 30 anos a operar em Portugal, mais de 65.000 pessoas (Jovens, Adultos e Idosos)
beneficiaram dos seus mais de 15 serviços e programas assistenciais.
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Como Organização em constante evolução face aos desafios e
oportunidades locais e globais, a Dianova tem vindo a adoptar um
conjunto de Manuais de orientação estratégica e individual de cada um
dos seus Colaboradores, que são veiculados interna e externamente numa
óptica de Transparência e Accountability, disponíveis em www.dianova.pt para
consulta, salientando-se:
• Manifesto de Posicionamento Institucional
• Carta de Princípios e Responsabilidades

1. HISTORIAL
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• Código Ético
• Carta Magna
• Estatutos e Órgãos Sociais
• Relatório de Actividades e Contas Anual
• Relatórios do estudo científico de follow-up longitudinal“Trajectórias Sociais”
• Modelo de Gestão de Pessoas, Igualdade e Conciliação
• Política de Voluntariado
• Dossier Institucional (documento presente)
• Manual de Acolhimento do Colaborador (documento interno)
• Manual de Media Sociais (documento interno)
•
Instrumento de Gestão de Mudança Balanced Scorecard Horizonte 2012
(documento interno)
• Plano de Actividade Anual (documento interno)
• Posicionamento Corporativo sobre Dependências e Politica de Drogas 2015
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2.1. Visão, Missão, Valores, Identidade Corporativa e Objectivos
Como agente activo integrante da rede social de intervenção nas
Toxicodependências e da Economia social e solidária, e tendo em conta que a
nossa sociedade enfrenta numerosos desafios sociais como a pobreza, carências
educativas, violência e dependências...

VISÃO
Acreditamos que, com a ajuda adequada, cada pessoa
pode encontrar em si mesma os recursos para alcançar o seu
desenvolvimento e integração pessoal

MISSÃO
Desenvolver acções e programas que contribuam activamente
para a autonomia pessoal e o progresso social

VALORES
Compromisso | Solidariedade
Tolerância | Internacionalidade

2. CULTURA ORGANIZACIONAL

www.dianova.pt

De forma a prestar um serviço de qualidade e excelência, a intervenção da Dianova junto
dos clientes, famílias, entidades públicas e privadas e demais stakeholders, pauta-se
pelos seguintes Valores universais:
Compromisso: o compromisso existe quando o beneficiário decide mudar a sua vida,
quando se intervém com solidariedade e profissionalismo e quando a Organização se
empenha através de acções de interesse público e carácter social;
Solidariedade: sensibilidade e maneira de ser que motiva as pessoas a auxiliarem
outras em situação de vulnerabilidade, partilhando conhe¬cimentos, competências e
experiências num envolvimento humanitário;
Tolerância: respeito pela diferença traduzido na liberdade de escolha e no diálo¬go,
assim como na aplicação de regras e de comportamentos democráticos, no estrito
respeito da legalidade;
Internacionalidade: aspecto multicultural e pluralista do compromisso e da
solidariedade, traduzido em acções ou comportamentos colectivos flexíveis e dinâmicos,
cuja adaptação a situações muito diferentes é necessária para assegurar o êxito dos
projectos assumidos.
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A identidade corporativa da Dianova está reflectida na assinatura
Aprender | Crescer | Concretizar ao evocar o processo que se desenvolve
na Organização e o que vivem as pessoas que procuram uma solução para
os seus problemas nos diferentes programas, sintetizando a inspiração e
revelação do potencial de mudança de comportamentos.
Aprender: A Dianova vive em aprendizagem contínua, assim como aqueles que
beneficiam dos seus programas. Aprender é mudar através da própria experiência, é
modificar a visão que se tem do mundo graças à introspecção e à interacção positiva
com os demais. E sempre que aprendemos crescemos.
Crescer: É construir-se a si mesmo e identificar-se com os valores que nos definem,
é criar um futuro a partir da experiência Os programas Dianova seguem este princípio
de acompanhamento e crescimento que leva cada um a aceitar a sua própria
responsabilidade e a dos demais, a aprender com os erros. E sempre que crescemos
conseguimos concretizar.
Concretizar: É mostrar com as nossas acções o que somos. Se construímos com
responsabilidade e dignidade, podemos viver cada dia como um sucesso, vendo que o
que sonhamos se transforma na realidade de uma vida plena e satisfatória.
A prossecução da missão da Dianova encontra-se plasmada em 6 fins | objectivos-chave:
• Educação e promoção de saúde

2. CULTURA ORGANIZACIONAL
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• Tratamento e reinserção de toxicodependentes
• Apoio a crianças e jovens em risco
• Apoio à integração social e comunitária de indivíduos e famílias em situação de
vulnerabilidade social e/ou económica
• Dinamização de acções de sensibilização e formação
•
Promover e potenciar no âmbito da cooperação à escala internacional a
divulgação, execução, educação e formação adequadas ao desenvolvimento do
progresso socia

10

2.2. Estrutura Organizacional
A estrutura orgânica e funcional da Dianova foi criada no sentido de optimizar
os recursos existentes, garantindo simultaneamente uma resposta eficaz às
necessidades dos serviços prestados. Neste sentido, e tendo em conta as áreas
de actuação da Associação e as actividades que desenvolve, a opção feita reflecte
uma estrutura matricial, que oferece um suporte de direcção, supervisão e assessoria
às actividades desenvolvidas nos diversos Centros e às suas necessidades organizativas
e de funcionamento, de acordo com o graficamente representado no organograma:

2. CULTURA ORGANIZACIONAL
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Na Dianova (dados 2015) trabalham cerca de 30 profissionais distribuídos pelos
diferentes campos de actuação (77% na área de intervenção e programas e 23% na
área administrativa e de gestão) e que reportam a um dos responsáveis de Centro ou
directamente à Direcção Executiva.
A Direcção de Programas e coordenação da estrutura executiva está a cargo de Christine
Lizarza, a Direcção Administrativa e Financeira de Miguel Fernandes e a Direcção de
Comunicação e Relações Institucionais de Rui Martins. Esta Direcção Executiva reporta
ao Conselho de Administração e, em última análise, à Assembleia-Geral da Associação.
As Direcções Técnicas e/ou Coordenação das diversas Unidades estão atribuídas a:
• Ana Delgado – Comunidade Terapêutica Quinta das Lapas;
• Sandra Cardoso – Apartamento de Reinserção Social;
• Davide Campioni – Empresa de Inserção Viveiros Floricultura.
• Susana Almeida – Centro de Formação Dianova
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2.3. Orientações Estratégicas 2015-2016
Se em termos gerais a Dianova se pode congratular pelo facto de ter vindo a
alcançar os objectivos a que se propõe, o que permite encarar os próximos anos
com algum optimismo face à sua capacidade de realização e de prossecução da
sua Missão, certo é que se continuam a verificar alguns pressupostos que implicam
uma actuação cautelosa, face à evolução da conjuntura económica, social e política.
Esta variável externa obriga a Dianova a multiplicar esforços numa estratégia de
diversificação e adaptação dos seus serviços à procura verificada, assim como no
incremento da capacidade de encontrar alternativas às suas fontes de rendimento, de
forma a garantir a sua Sustentabilidade.
Neste sentido, a Visão Estratégica Horizonte 2014 aponta para uma realidade em que
a Dianova é uma organização de referência nacional na prestação de serviços em
toxicodependência, reconhecida pela sua competência, cooperação, inovação e eficácia
na inclusão social. Para tal, desenvolve projectos sustentados como agente proactivo
da economia solidária e adoptando boas práticas ambientais e de responsabilidade
social, assenta o seu compromisso nos valores e princípios éticos que caracterizam a
sua identidade corporativa e fá-lo graças à atitude positiva, ao carácter empreendedor
e ao talento dos(as) seus(suas) profissionais.
Com o objectivo de alcançar esta Visão, foram definidas duas Grandes Metas (tornar a
actividade sustentável e aumentar o impacto social da organização) alinhadas com as
Orientações Estratégicas da Rede Dianova:

2. CULTURA ORGANIZACIONAL
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• Interdependência – promovemos e consolidamos redes que garantam a conexão
com o meio envolvente para fortalecer o impacto do Terceiro Sector na sociedade;
• Identidade – garantimos a transmissão da cultura organizacional favorecendo a
aprendizagem, a formação e o desenvolvimento das Pessoas;
• Sustentabilidade – marcamos presença no futuro mediante uma gestão eficiente,
viável e de elevado impacto social;
• Inovação – potenciamos uma cultura organizacional estimuladora de uma evolução
antecipatória.
Com base nestas grandes linhas são desenvolvidos Planos de Acção anuais ou
plurianuais, estruturados de acordo com a Proposta de Valor da Associação e para
dar resposta aos Objectivos Estratégicos definidos, que dão corpo a um conjunto de
Iniciativas devidamente calendarizadas e monitorizadas.
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A DIANOVA rege a sua actuação por um conjunto de Politicas,
Princípios e Normas de Conduta que definem a sua forma de estar e de
trabalhar. Cada Trabalhador(a) deve ter conhecimento destas orientações
que se compromete a respeitar. Um elevado nível de credibilidade e integridade
só podem ser mantidos se cada Trabalhador(a) estiver consciente das suas
responsabilidades.
Este enquadramento normativo presente, passível de revisão periódica ao longo dos
tempos, é elemento fundamental de adaptação da Dianova à envolvente política,
económica e social com a qual interage na prossecução dos seus objectivos
organizacionais de impacto social.
3.1. Compromissos
O conhecimento e divulgação das nossas posições tem por objectivo reflectir as
nossas políticas orientadoras e de actuação definidas e supervisionadas pela Direcção.
Comprometemo-nos a respeitar os Direitos Humanos, a Biodiversidade, a Não
discriminação e a promover a Inclusão social dos mais carenciados e das comunidades
em que estamos envolvidos.
3.2. A Nossa Estratégia
Na prossecução de uma maior eficiência, a Dianova implementou a ferramenta
estratégica de gestão da mudança Balanced Scorecard de suporte à definição do rumo da
Organização horizonte 2013-2014 e seguintes. Esta estratégia assenta em dois pilares
fundamentais: Sustentabilidade e Impacto Social.
3.3. Princípios e Políticas
Os princípios e políticas reflectem a Visão actual e futura da Dianova, bem como dos seus
Compromissos e Estratégia definida ao longo do tempo, e têm por objectivo reforçar a
Confiança que os múltiplos stakeholders com quem nos relacionamos, numa cultura de
cooperação e de inclusão, depositam em nós.
Para além dos Valores organizacionais que pautam a conduta dos/as Colaboradores/
as, a Dianova acredita que os comportamentos e atitudes dos/as mesmos/as devem
ser completados com valores éticos gerais como a integridade, a honestidade, a
responsabilidade e a transparência. O Código Ético traduz o instrumento de integração
dos valores, responsabilidades e desafios éticos da Organização e a forma como actua,
facilitando aos(às) Trabalhadores(as) guias de resolução de dilemas que o dia-a-dia
lhes coloca.

3. PRINCÍPIOS, POLÍTICAS E CONDUTA
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Para além da qualidade de serviço que presta nas múltiplas respostas a populações
ou comunidades carenciadas, como organização socialmente responsável a Dianova
preocupa-se em investir na sua própria sustentabilidade estando assim em condições
de incrementar o impacto social directo nas suas intervenções sociais e educativas.
A implementação de estratégias de gestão da mudança tem por objectivo fazer face
a desafios e oportunidades organizacionais e sociais, definindo metas, objectivos,
actividades e métricas de monitorização e avaliação.
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Independentemente da sua natureza não-lucrativa, mas não orientada
ao prejuízo ou à dependência de uma agente único, a Dianova é uma
entidade empregadora, com preocupações em matéria de igualdade e
conciliação familiar, aprendizagem contínua, qualidade, retenção do melhor
talento e inovação, contribuindo proactivamente para o desenvolvimento
económico e social. É assim capaz de gerar valor para a sociedade, no seu papel
de empregador e no cumprimento das suas obrigações fiscais. Esta actuação traduz
e reforça a componente social e económica da Responsabilidade Social Corporativa da
Dianova.
3.3.1. Política de Boa Governação
Totalmente empenhada em critérios de Governança, Integridade, Transparência e
Accountability (Prestação de Contas), a política e estratégia definidas pela Direcção
Executiva Dianova são aprovadas e supervisionadas pelo Conselho de Administração.
A Assembleia-Geral de Sócios é convocada e realizada duas vezes por ano, na qual são
discutidos, debatidos e aprovados assuntos organizacionais. Anualmente, a Dianova
elabora e divulga junto das entidades competentes, bem como para consulta ao público
que o solicitar, o Relatório de Actividades & Contas na sua assunção de prestação de
contas das actividades realizadas.
Como reforço da sua política de abertura e transparência, a Dianova disponibiliza no
seu website corporativo e noutros canais relacionais informação relativa aos Estatutos
Sociais, Órgãos Sociais, Código de Conduta e Sumário Executivo dos Relatórios de
Actividade & Contas anuais. Esta actuação traduz e materializa a componente de
Governo da Responsabilidade Social Corporativa da Dianova.
3.3.2. Política de Gestão do Capital Humano
O nosso principal activo são as Pessoas, as nossas e as que servimos. E para
melhor servir, queremos que as nossas Pessoas estejam devidamente motivadas
e empenhadas. Dedicamos parte do nosso compromisso e investimento aos(às)
nossos(as) Trabalhadores(as), através de uma orientação à aprendizagem contínua, à
partilha de conhecimento e à criação de redes de suporte nacionais e internacionais
que promovam boas práticas.

3. PRINCÍPIOS, POLÍTICAS E CONDUTA
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Temos por objectivo atrair e reter Talento para fazer parte desta dinâmica criativa e
de desenvolvimento, promovendo a sua participação num Sector – o Terceiro | Social –
que dá mostras de atractividade crescente para início e progressão das suas carreiras
profissionais.
Acolhemos, integramos e ajudamos a desenvolver o potencial criativo e empreendedor
de cada um(a) dos(as) Trabalhadores(as), num ambiente de trabalho acolhedor e com
os meios adequados ao desempenho da função, incrementando desta forma o nosso
capital intelectual para continuamente excedermos as nossas expectativas profissionais
e organizacionais.
O nosso lema Uma Voz, Uma Linguagem, Uma Marca Única materializa uma postura
diferenciadora e única que cada um(a) dos(as) nossos(as) Trabalhadores(as)Embaixadores leva do interior da Dianova para a Comunidade, gerindo preocupações,
desafios e oportunidades de crescimento e de relacionamento de mútuos interesses.
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3.3.3. Política de Qualidade
A Qualidade é para a Dianova um processo contínuo de melhoria da
eficiência e eficácia dos serviços prestados. Incorporando standards de
gestão da qualidade internacionais nas operações do seu dia-a-dia, pretendese disponibilizar o melhor serviço nas múltiplas respostas sociais e formativas ao
preço socialmente justo, aumentando quer a motivação entre os(as) Trabalhadores(as),
quer a satisfação dos Clientes privados ou institucionais. Esta actuação traduz e reforça
a componente social da Responsabilidade Social Corporativa da Dianova.
A orientação às melhores práticas materializa-se, por exemplo, na implementação
do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 na Comunidade Terapêutica Quinta
das Lapas, certificado pela SGS – ICS desde 2005, e que tem ajudado a disseminar
estes standards de prestação de serviço a outros Equipamentos e Unidades da Dianova,
bem como a implementação dos Planos de Igualdade e Conciliação da Vida PessoalProfissional que levou à obtenção da certificação em 2013 como Entidade Familiarmente
Responsável EFR Economia Social, concedida pela Fundación Másfamilia, ou ainda à
certificação como Entidade Formadora Acreditada pelo CCPFC (ME).
3.3.4. Política de Ambiente e Biodiversidade
Porque interagimos quotidianamente com o Ambiente envolvente e toda a biodiversidade
numa relação sistémica, a Dianova procura minorar os impactos negativos e desenvolver
actividades que promovam o respeito e a melhoria pelo ambiente. Para além da
promoção de parcerias institucionais de elevada competência técnica, da melhoria da
eficiência energética nas suas Unidades, da promoção de conhecimento científico sobre
boas práticas ecológicas e ambientais, a Dianova adoptou outras práticas voluntárias
como a gestão de resíduos sólidos ou a manutenção e conservação da biodiversidade
sobretudo nos espaços florestais e de jardins onde desenvolve as suas actividades.
Esta actuação traduz e reforça a componente ambiental da Responsabilidade Social
Corporativa da Dianova.
3.3.5. Política de Reputação e Comunicação
A criação e manutenção de uma Reputação favorável passa por uma gestão de
relacionamentos proactiva junto de diversos stakeholders, internos e externos, com
múltiplas necessidades e expectativas que a Dianova procura responder numa óptica
de criação de valor mútuo que beneficie todas e cada uma das partes interessadas. A
gestão da marca nas suas vertentes legal, comunicacional e relacional, é partilhada
com todos os(as) Trabalhadores(as), que são motivados a zelar genericamente pelo
bom nome da Organização enquanto Embaixadores da Marca.

3. PRINCÍPIOS, POLÍTICAS E CONDUTA
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A política de comunicação baseia-se na construção de uma opinião
informada, criteriosa e fidedigna relativamente aos serviços e respostas
sociais que a Dianova disponibiliza, alinhando percepções e expectativas
dos stakeholders com os objectivos organizacionais e sociais
3.3.5.1. Política de Comunicação Integrada | Media Sociais
Os novos Media e Redes Sociais (como Facebook, Twitter, Linkedin, You Tube…)
constituem-se como uma nova forma de colaboração social e oferecem às Organizações
como a Dianova um conjunto de benefícios no relacionamento com os seus stakeholders.
E porque se trata de um processo de troca de informação voluntário e participativo, é
imperativo observar um conjunto de normas que pautem a sua eficiente utilização, quer
em termos corporativos, quer em termos pessoais enquanto Trabalhador(a) Dianova.
Como através de qualquer outro canal de comunicação seja Honesto(a), Respeitoso(a),
Identifique-se, Separe factos de opiniões, esteja Informado(a), Acrescente Valor, Proteja
a sua privacidade, Informe a Direcção de Comunicação se detectou alguma discussão
negativa que afecte a Dianova para gestão eficaz da situação.
3.3.6. Política de Igualdade
A igualdade entre homens e mulheres constitui um dos princípios fundamentais da carta
magna das Nações Unidas, de todos os convénios internacionais, tratados europeus,
assim como da maioria das constituições nacionais. A incorporação dos valores
de igualdade e diversidade de forma transversal em toda a Organização impulsiona
uma estratégia integradora de todas as pessoas ao mesmo tempo que potencia um
crescimento rentável e sustentável da própria Organização. Assim, a Politica para a
Igualdade delineia directrizes e orientações que deverão ser tidas em consideração e
aplicados em todos os processos de gestão e actividades da Dianova.
3.3.7. Política de Voluntariado
Para a Dianova, o voluntariado é uma expressão de cidadania de activa e compromisso
altruísta que contribui para a resolução do problema dos consumos problemáticos
e outras problemáticas sociais numa perspectiva de cooperação pela educação,
capacitação e inclusão. A Politica de Voluntariado da Dianova tem como objectivo
contribuir e consolidar a presença estável e duradoura das pessoas voluntárias no
apoio à concretização da sua missão, visão e valores e está alinhada com a Lei n.º71/98,
de 3 de Novembro que estabelece as bases do enquadramento jurídico do voluntariado
e com o Decreto-Lei n.º 389/99, de 30 de Novembro que regulamenta a lei n.º71/98,
criando as condições que permitam promover e apoiar o voluntariado.

3. PRINCÍPIOS, POLÍTICAS E CONDUTA
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4.1. RESPOSTAS SOCIAIS
4.1.1. Prevenção & Promoção e Educação da Saúde
A Carta de Ottawa para a Promoção da Saúde (Organização Mundial da Saúde,
1986) define a promoção de saúde como “o processo de capacitar as pessoas para
incrementar o controlo sobre, e melhorar, a sua saúde”. Educar para a saúde é, assim,
a forma como indivíduos ou grupos adquirem competências de forma a promover,
manter ou restaurar a saúde, sendo o seu objectivo último a modificação positiva do(s)
comportamento(s).
Sendo a Prevenção de consumos ou comportamentos de risco, o conjunto de estratégias
que visam criar e manter estilos de vida saudáveis, englobando o envolvimento das
comunidades, instituições e sistemas, a fim de reduzir a vulnerabilidade do indivíduo
face a condições susceptíveis de potenciar os riscos de utilização de drogas e/ou do
desenvolvimento de dependência, compreende: a difusão da informação sobre o
problema das toxicodependências, a garantia de informação e educação sobre como
alcançar e manter a saúde em geral, desenvolvimento de actividades alternativas e a
existência de políticas promotoras de saúde.
As políticas promotoras de saúde colocam a saúde na agenda de decisores em todos
os sectores (incluindo legislação, medidas fiscais, mudança organizacional), tornandoos conscientes acerca das consequências na saúde resultantes das suas decisões,
traduzindo-se numa acção coordenada que orienta as políticas de saúde, económicas e
sociais a uma cada vez maior equidade, assegurando produtos e serviços mais saudáveis
e seguros, eficazes e agradáveis.

4. ÁREAS DE INTERVENÇÃO
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Destacam-se as seguintes actividades desenvolvidas pela Dianova:
• Promotora do Projecto “Passa a Palavra”, integrado no Plano Municipal para
a Prevenção das Toxicodependências de Torres Vedras 2004-05, nas Escolas
Secundárias C/3º Ciclo Madeira Torres e Henriques Nogueira, em parceria com
I.D.T. e C.M. TVD.
• Promotora em parceria com a Associação Sindical de Professores Licenciados
de Workshop de Formação para Professores “Educar para Prevenir”, 2004 e 2005
•Palestras em Escolas sobre prevenção de comportamentos de risco,
particularmente associados ao consumo de substâncias psicoactivas, e
Visitas à Comunidade Terapêutica Quinta das Lapas para Professores e
Estudantes e Técnicos com intervenção na comunidade.
• Acções comunitárias de promoção de saúde tais como “Mocktails: memórias
divertidas de uma noite sem álcool” realizada desde 2009 na Semana de
Juventude de Torres Vedras, Maio, objecto de boa prática de Prevenção e
Envolvimento Comunitário apresentada em Sessão Paralela na 55ªSessão das
Nações Unidas (UNODC), Viena, Março de 2012.
• Campanhas anuais de sensibilização como “Se aqui vês mais do que…” (2003-

17

04), “Vê o problema das drogas com outros olhos” (2005),
“Caras – Momentos de Confusão” (2006), “Labirintos de Paixões”
(2007), “Behind the Mask” (2010), “Não deixamos que te atires ao
lixo 2011”, “Reage” (2014) visando incrementar a percepção social do
risco e educar para a saúde.
4.1.2. Tratamento das Dependências
A Dianova oferece programas de curta e longa duração para tratamento das dependências
(drogas e álcool), aplicando na sua intervenção educativo-terapêutica, de base
cognitivo-comportamental, um modelo integral multidimensional de potencialização
de capacidades e socialização, orientado à obtenção de conhecimentos, atitudes,
valores e habilidades que ajudem os utentes a desenvolver-se autonomamente, tendo
por objectivos:
• Orientar as pessoas à abstinência
• Reforçar os factores protectores face ao uso/abuso de substâncias psicoactivas
• Desenvolver competências pessoais e sociais
• Facilitar a sua integração social

4. ÁREAS DE INTERVENÇÃO
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Os Programas Residenciais de curta e longa duração em Comunidade Terapêutica Profissional
visam disponibilizar às pessoas, que devido a um uso problemático de substâncias psicoactivas
e alcoolismo possam ter problemas de conduta, auto-controle e adaptação ao meio, os meios
necessários para alcançar a plena autonomia e permitir-lhes assim a integração de forma
concreta e activa no seu ambiente cultural, económico e social.

Com uma duração média de 3-6 a 9-12 meses, os Programas Dianova constam de três
fases – Adaptação, Consolidação e Pré-Reinserção, adaptando-se a cada indivíduo.
Fase de Adaptação
Tem uma duração média de 1 mês em que o Utente tem que trabalhar a recuperação
física, bem como a integração na comunidade, incluindo a adaptação às normas,
horários, actividades ocupacionais, actividades psicoterapêuticas, relação com
os companheiros, etc.
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Fase de Consolidação
Tem uma duração média de 8-9 meses em que o Utente tem que trabalhar
um conjunto de competências como responsabilidade, motivação, empenho,
auto-controlo, auto-estima, assertividade; prevenção de recaídas; relações
familiares; relações interpessoais. Esta fase é desenvolvida num ambiente de
participação nas actividades ocupacionais e frequência de grupos psicoterapêuticos,
acompanhamento psicológico individualizado, ateliers de expressão plástica, acções
de informação e formação e actividades de ócio e lazer.
Fase de Pré-Reinserção
Tem a duração média de 3 meses em que o utente trabalha o seu Projecto Vida e a
manutenção da estabilidade adquirida, potenciando outros aspectos como as relações
familiares e interpessoais, ocupação académica e/ou profissional, gestão de tempos
livres, etc.
4.1.3. Reinserção Socioprofissional
A Reinserção é um processo integrado que se inicia e desenvolve a par do processo
de tratamento, reforçando-se mutuamente e que consolida este último, promovendo
desta forma a igualdade de oportunidades sócio-profissionais. Os seus objectivos são:
identificar e caracterizar a diversidade de problemas que se colocam na integração
socioprofissional; sistematizar e operacionalizar a intervenção; disponibilizar acções/
medidas adequadas à diversidade das situações de exclusão e avaliação contínua.

4. ÁREAS DE INTERVENÇÃO
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Há que ter em conta os seguintes factores de risco ao identificar-se as necessidades:
baixos níveis de escolaridade; fracas/desadequadas qualificações profissionais;
experiências profissionais precárias; perda de competitividade no mercado de trabalho
(dificuldades de transição para a vida activa); ausência de suporte familiar e de redes de
socialização; situação clínica (co-morbilidades associadas) e ausência de rendimentos
(risco de pobreza).
Destacamos as seguintes medidas de facilitação ou regresso à vida activa dos Utentes:
4.1.3.1. Apartamento de Reinserção Social
Protocolado pelo Instituto da Segurança Social (CDSSLVT), e localizado em Monte
Redondo – Torres Vedras, visa a disponibilização de um serviço e programa que permita
actuar de uma forma global no processo de reestruturação do plano sócio-profissional
de pessoas com problemática de toxicodependência que tenham concluído tratamento
(na Dianova ou noutro Centro credenciado da rede assistencial), promovendo-se a
igualdade de oportunidades. Tem capacidade para 6 Utentes, com duração máxima de
6 meses.
4.1.3.2. Viveiros de Floricultura
Criada em Abril de 2000, protocolada até à sua revogação em 2015 pelo I.E.F.P. e
reconhecida pela Comissão para o Mercado Social de Emprego, dedica-se à produção e
comercialização de plantas de exterior, tendo por objectivos:
• Inserção de população desfavorecida face ao mercado de emprego (até até à sua
revogação em 2015 tinha capacidade para 5 postos de trabalho);
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• Desenvolvimento e consolidação de competências sócioprofissionais;
•
Promoção de condições de emprego através da celebração de
contratos de trabalho e profissionalização na área da floricultura;
• Geração de receitas
Localizada em Monte Redondo, Torres Vedras, e ocupando uma área de 10.000 m²,
a Viveiros de Floricultura encontra-se dotada de processo de produção moderno e
especializado – estufas climatizadas, sistemas de rega computorizados, misturadora e
envasadora mecânica; com entregas no território nacional a preços competitivos.
Conta-se entre as diferentes espécies Alfazema, Amor-perfeito, Begónia, Berberis,
Bouganvillea, Cedrus, Gazania, Hortênsias, Jacarandá, Lavanda, Madressilva, Petúnia,
Solanum Jasmim, Trepadeira, Verbena.
4.1.3.3. Projecto de Inclusão Social EXIT
O EXIT foi um projecto de intervenção sócio-comunitária para toxicodependentes e/ou
pessoas em situação de exclusão social, desenvolvido entre 2005 e 2006, e que teve por
objectivos:
• Promover a melhoria das competências sociais e profissionais dos destinatários
através de acções e projectos adequados
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•
I ncrementar as possibilidades de inserção sócio-profissional através da
cooperação, articulação e mobilização de entidades locais
• Intervir de forma dinâmica, reorganizativa e preventiva através de uma equipa
multi-disciplinar: Psicóloga, Técnica Serviço Social, Animadora e Monitor
• C
 apacidade para 30 Utentes
Foram desenvolvidas as seguintes actividades:
• Ateliers Ocupacionais: animação sócio-cultural, criação de jornal e clube de
leitura, desporto, ateliers de madeira, jardinagem e floricultura, animação
multimédia
•G
 abinete Psicossocial para Utentes e Famílias
•A
 cções de Prevenção e Educação para a Saúde
Em Maio 2006 foi realizado o Workshop “EXIT – Aqui há uma Saída” para Profissionais das
áreas de Saúde, Social e Criminal relacionados com a problemática da toxicodependência,
e que teve por objectivos apresentar e debater as conclusões de finalização do Projecto.

Junta Freguesia
de Cesar

Câmara Municipal
O. Azeméis

Centro de
Saúde de Cesar

UNIÃO EUROPEIA
FEDER
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4.1.3.4. Outras como UNIVA – I.E.F.P.; Mediação para a Formação e
o Emprego – Vida Emprego; Estágio de Integração Sócio-Profissional –
Vida Emprego; Apoio ao Emprego – Vida Emprego.
4.1.4. Projecto SOLIS de Desenvolvimento Social e Comunitário
Promovido pela Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis – Gabinete de Acção Social
e executado pela Dianova, este Projecto teve uma duração de 60 meses (Setembro de
2005 a Agosto de 2010), contando adicionalmente com 9 entidades parceiras locais e
financiado pelo Programa para a Inclusão e Desenvolvimento PROGRIDE num montante
de 1,180 Milhões de Euros, tendo beneficiado mais de 4.030 pessoas (Crianças, Jovens,
Adultos e Idosos).

Implementado no concelho de Oliveira de Azeméis, teve por objectivos globais: combate
a fenómenos de grave exclusão social; criação de estrutura de resposta a situações
de emergência social; promoção de competências e condições de reintegração
social, familiar e profissional de pessoas em situação de carência; promoção do
desenvolvimento social; promoção do acesso a serviços nas áreas da família, violência
familiar e gestão de conflitos; supressão do isolamento social e familiar de idosos e
melhoria das suas condições de vida; promoção da integração socioprofissional de
grupos desfavorecidos; desenvolvimento de competências pessoais, socioprofissionais
e cívicas; desenvolvimento de estilos e hábitos de vida saudáveis e prevenção de
comportamentos de risco.

4. ÁREAS DE INTERVENÇÃO
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Neste âmbito, o “SOLIS” contemplou as seguintes actividades:
• Centro de Alojamento Temporário Casa Azul
• Banco Local de Voluntariado
• Serviço itinerante de atendimento jurídico na área da família
• Serviço de apoio domiciliário de reparações domésticas
• Reabilitação habitacional
• Gabinete de Apoio ao realojamento social na Urbanização Quinta de Lações
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• Curso de qualificação na área de apoio familiar e à comunidade
para 15 formandos, com cerca de 840 horas e qualificação de
nível II
• Curso de qualificação na área de jardinagem e espaços verdes, dirigido a
15 formandos, com cerca de 840 horas e qualificação de nível II
• Acções de sensibilização, informação, formação na área da saúde e animação
sócio-cultural, nas instalações da Dianova, Centro de Saúde e Urbanização
Quinta de Lações.
• Linha Verde de Atendimento ao Público 800 207 201
• Boletim Informativo de Resultados “SOLIS em Revista 2006” em www.dianova.pt

4.1.4.1. Centro Alojamento Temporário Casa Azul
Inaugurado em Março de 2006, foi um equipamento social destinado a acolher
temporariamente pessoas de ambos os sexos, em situação de emergência ou carência
social, tendo por objectivo geral proporcionar aos seus Utentes um ambiente acolhedor
e familiar que promova o seu equilíbrio físico e emocional, bem como a sua integração
social.

4. ÁREAS DE INTERVENÇÃO
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Teve uma capacidade para 12 camas em alojamento temporário (até 6 meses) e 3
camas para alojamento de emergência (até 1 mês), distribuídas pelas Alas Masculina,
Feminina e Juvenil, dispondo ainda de um quarto familiar. Encontra-se localizado em
Cesar, Oliveira de Azeméis.
Eram prestados serviços a nível de satisfação de necessidades básicas (alojamento,
alimentação, serviço de lavandaria e rouparia), acompanhamento psicológico e social,
apoio nas áreas de saúde, jurídica e reintegração sócio-laboral.
Contou com uma Equipa interdisciplinar constituída por: Director Técnico, Psicóloga
Clínica, Jurista, Administrativa, Auxiliar de serviços gerais e 3 Monitores/Vigilantes.

Nota: Encontra-se temporariamente desactivado, enquanto aguarda celebração de
Acordo Atípico com o CDSSA, ISS, IP, para dar continuidade ao mesmo.
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5.1. Centro de Formação Dianova
Como Entidade Formadora Acreditada pelo CCPFC–ME (Conselho CientíficoPedagógico da Formação Contínua – Ministério da Educação), o Centro de
Formação Dianova é umas das mais recentes unidades dedicada à capacitação e
formação de Pessoas e Organizações nos domínios da:
• Organização e promoção de intervenções ou actividades formativas
• Desenvolvimento e execução de intervenções ou actividades formativas
Sob o lema Formar para Capacitar | Inovar | Empreender, a sua oferta de base a nível
de serviços educativos e formativos integra as seguintes áreas:
• Desenvolvimento pessoal
• Formação de professores/formadores e ciência da educação
• Ciências sociais e do comportamento
• Enquadramento na Organização/Empresa

5. OUTROS SERVIÇOS
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• Serviços de apoio a crianças e jovens
• Trabalho social e orientação.
Os seus objectivos são:
• Promover a eficácia organizacional através da formação de Capital Humano a nível de
hard skills, nomeadamente as competências técnicas e administrativas relacionadas
com o core business da Organização tais como protocolos computacionais, standards
de segurança, procedimentos financeiros ou administração de vendas
• Incrementar as valências relacionais do Capital Humano a nível de soft skills também
designadas habilidades pessoais, são aquelas relacionadas com o relacionamento
humano tais como comunicar, escutar, envolver-se em diálogo, cooperar em equipa,
resolver problemas ou gerir conflitos. Estas habilidades são de extrema relevância
para a construção de Liderança e na qual os Líderes se apoiam: espírito de equipa,
encorajamento de inovação, coaching, planeamento, motivação.
Entre as Modalidades de Formação destacam-se: Formação co-financiada, Formação
privada, Formação à medida, Indoor & Outdoor, Formação no local de trabalho,
Coaching, Seminários e Conferências
Disponibiliza mais de 150 cursos a nível de desenvolvimento pessoal e organizacional,
contando com uma Bolsa de Formadores de mais de 750 profissionais de áreas
profissionais e académicas diversas.
Destinatários:
•P
 úblico em geral (Recém-licenciados, Desempregados, Activos empregados,
Seniores, Famílias, População em risco de exclusão ou
• Organizações Sociais
• Comunidade Educativa (Docentes e Auxiliares de Acção Educativa; Associações de
Pais, Agrupamentos de Escolas)
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• Empresas

5.2. Centro de Apoio Psicossocial
A àrea de Apoio Psicossocial surge como uma preocupação da Dianova em
disponibilizar uma intervenção terapêutica e psicossocial acessível e de qualidade
à Comunidade em geral e sobretudo às Pessoas em maior situação de carência
económica e vulnerabilidade social e/ou emocional.
Inserem-se nesta àrea 7 serviços (Avaliação Psicológica, Acompanhamento Psicológico/
Psicoterapêutico, Intervenção Familiar, Intervenção na Adolescência, Orientação
Vocacional e Profissional, Avaliação, Intervenção em Necessidades Educativas Especiais,
Plano Reforma Afetiva) com uma Equipa de 5 profissionais experientes dirigidos a
Jovens, Adultos e Famílias, com o objectivo de promover oportunidades para uma nova
aprendizagem adaptativa, de auto-realização e de satisfação pessoal.

5. OUTROS SERVIÇOS
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Protocolos com:
• Alto Comissariado para as Migrações
• Grupo Jerónimo Martins
• Serviços Sociais da PSP
• Associação de Estudantes Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
nova de Lisboa
• Grupo ISS

5.4. Ponto Internet
A Dianova disponibiliza actualmente apenas 1 Ponto Internet Lapas@net (C.T. Quinta das
Lapas), financiado pelo Programa Clique Solidário, destinado ao combate à infoexclusão.
Este espaço multimédia tem por principais objectivos:
• Alargar as acções de apoio ao contacto inicial e de utilização das T.I.C. aos utentes
e cidadãos mais desfavorecidos face ao uso das novas tecnologias;
• Estimular o desenvolvimento de atitudes positivas face às Novas Tecnologias, como
estratégia de combate à info-exclusão;
• Contribuir para a generalização da utilização da Internet como ferramenta de
procura e partilha de informação.

PCM Presidência Conselho Ministros

UNIÃO EUROPEIA
FEDER
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A Dianova Portugal tem sido a Coordenadora Nacional para
Portugal desde 2009 das campanhas europeias abaixo!
6.1. European Action On Drugs – Top Ten Stories
Promovida pela Comissão Europeia – Direcção-Geral de Justiça, entre 2009 e
2013, a Dianova foi Coordenadora Nacional para Portugal responsável pela gestão
de awareness e de candidaturas junto dos públicos-alvo (Jovens) e outros stakeholders
relevantes (Governo, Academia, NGOs, Empresas, Autarquias, Media).
+info http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/ead/index_en.htm
6.2. Access City Awards
Promovida pela Comissão Europeia – Direcção-Geral de Justiça, desde 2011, a Dianova
é Coordenadora Nacional para Portugal responsável pela gestão de awareness e de
candidaturas junto dos públicos-alvo (Municípios | Autarquias) e outros stakeholders
relevantes (Governo, Academia, NGOs, Media).
+info http://ec.europa.eu/justice/events/access-city-award-2014/index_pt.htm
6.3. Migrants in Europe
Promovida pela Comissão Europeia – Direcção-Geral de Justiça, desde 2013, a Dianova
é Coordenadora Nacional para Portugal responsável pela gestão de awareness e de
candidaturas junto dos públicos-alvo (Universidades | Escolas Profissionais) e outros
stakeholders relevantes (Governo, Academia, NGOs, Media, Agências).
+info http://migrantsineurope.eu/
6.4. European Youth Event 2014
Promovido pela Comissão Europeia - Gabinete de Informação do Parlamento Europeu,
desde 2013, é Coordenadora Nacional responsável pela criação de base de dados de
stakeholders relevantes e co-elaboradora da estratégia de Media Sociais para esta
campanha das eleições europeias a 25 de maio de 2014. +info http://www.pes.eu/en/
news/act-react-impact-european-parliament-launches-information-campaign-2014elections.

6. COORDENADORA NACIONAL CAMPANHAS COMISSÃO EUROPEIA

www.dianova.pt

6.4. European Youth Event 2016
Promovido pela Comissão Europeia - Gabinete de Informação do Parlamento Europeu,
desde 2016, é Coordenadora Nacional responsável pela gestão logistica dos Gripos
Portugueses do #EYE2016, 20 - 21 Maio, Estrasburgo.
+info http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/
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Entendendo a qualidade do serviço assistencial como um conjunto de
características do serviço que lhe confere aptidão para satisfazer as necessidades do Cliente-Utente, a Comunidade Terapêutica Quinta das Lapas
foi o primeiro centro do sector em Portugal com Sistema de Gestão da Qualidade (NP EN ISO 9001:2008) certificado tendo sido o processo implementado inicialmente pela Excelente – Consultoria, Informática e Gestão, Lda., com financiamento do Programa Operacional Saúde XXI, certificado desde 2005 pela SGS ICS.
Com este Sistema pretendem-se reforçar os seguintes objectivos: orientar a sua actividade à satisfação dos beneficiários, incrementar a eficácia e eficiência dos seus
processos, alicerçar a confiança com base numa gestão normalizada e transparente,
incrementar a legitimidade social e promover a melhoria contínua dos seus serviços
tendente à ampliação da sua intervenção social.
Deste Sistema de Qualidade certificado resultam benefícios claros para os Utentes e
para a Instituição, entre os quais uma sistematização de avaliação da actividade global
da Associação Dianova estimulando-se a melhoria contínua; reforço da credibilização
ao fazer assentar a C. T. num modelo de gestão eficiente e inovador, com resultados
directos na comunidade utente, famílias e a sociedade civil em geral.

7. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE CERTIFICADO

www.dianova.pt
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8.1. Follow-up Longitudinal "Trajectórias de Reintegração"
Para aferir o impacto que o seu Programa Residencial Educativo-Terapêutico em Comunidade Terapêutica, pioneira em Portugal com Sistema
de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008 certificado desde 2005 pela SGS – ICS,
tem na reinserção das Pessoas que dele beneficiam, para além dos indicadores
de performance que a CTQL dispõe na actualidade tais como taxa de retenção a 6 e
12 meses e conclusão do programa com alta terapêutica, foi iniciado em Fevereiro de
2010 o estudo longitudinal horizonte 2013 “Trajectórias, da dependência à reintegração
- estudo de trajectórias sociais de toxicodependentes após processo terapêutico”.
Este estudo FOI realizado por uma Equipa de Investigadores do CIES (Centro de Investigação e Estudos de Sociologia) do ISCTE-IUL, sob a coordenação da Professora
Doutora Susana Henriques, com financiamento da FCT – Fundação para a Ciência e
Tecnologia, concluído em 2013.
Visite-nos em www.dianova.pt
8.2. Empreendedorismo Social em Portugal 2013
A Dianova integrou o estudo científico Projecto Empreendedorismo Social em Portugal
2010-2013 coordenado pela Prof.ª Doutora Cristina Parente (FLUP), da Faculdade de
Sociologia da Universidade do Porto, sendo um dos 7 estudos de caso aprofundados
neste Estudo. O estudo inclui um inquérito a mais de 80 Organizações Sociais e uma
análise aprofundada de 7 Organizações entre as quais a Dianova.
Como um dos 7 Estudos de Caso analisados, a Dianova participou como Orador no
Seminário de Encerramento do projecto Empreendedorismo Social em Portugal "As
Políticas, as Organizações e as prácticas de Educação/Formação", realizado a 20 de Setembro de 2013, no Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Entre as principais Recomendações, o estudo aponta o enfoque em 5 áreas: práticas
participativas de governação, gestão de recursos humanos, trabalho em rede e parceria, reforço da presença nos mercados de bens e serviços, avaliação de impactos e
prestação de contas. A Sessão de apresentação pública das conclusões finais será realizada a 20 de Setembro no Porto.
Para mais informações visite o site http://empsoc.net/.

8. INVESTIGAÇÃO | ESTUDOS CIENTÍFICOS

www.dianova.pt
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9.1. Prémio “Hospital do Futuro 2005/06” – Categoria Serviço Privado
(2ª edição) que distinguiu o pioneirismo da Comunidade Terapêutica
Quinta das Lapas pela sua Certificação em Gestão da Qualidade.
Esta iniciativa do Fórum Hospital do Futuro distinguiu entidades públicas e privadas em 13 categorias, tendo sido entregues pelo Ministro da Saúde, Dr. Correia
de Campos, no âmbito da 14ª Conferência Sinase “Corporate Governance: Avaliação
e Sustentabilidade”, realizada a 20 de Março de 2006 na Universidade Católica Portuguesa, e na qual participaram 500 convidados.

9. PRÉMIOS

www.dianova.pt

O Prémio tem como objectivo galardoar aquelas pessoas e organizações que mais contribuíram para o desenvolvimento das organizações da Saúde em Portugal, nomeadamente na promoção e dinamização de projectos de utilidade pública no âmbito da sua
contribuição para o combate à doença e/ou da promoção de saúde, aplicação das novas
tecnologias de informação. +info www.hospitaldofuturo.com/Vencedores.htm#5.

9.2. Menção Honrosa Prémio António Manuel da Mota 2010, uma parceria Grupo Mota
Engil e TSF, que distinguiu o trabalho realizado pela Dianova no âmbito da Inclusão
Social, de que é expressão a Empresa de Inserção Viveiros de Floricultura Dianova através da qual foram capacitadas e inseridas mais de 50 pessoas desde a sua criação
em 2000, empregando actualmente 13 colaboradores (8 quadros e 5 em contrato especialização).
O Prémio, no valor de 5.000€, foi entregue pelo Presidente da República Prof. Aníbal
Cavaco Silva na Conferência Portugal Solidário – Prémio António Manuel da Mota, realizada a 21 de Novembro no Palácio da Bolsa do Porto. +info em: http://premiomam.
mota-engil.pt/
Ouvir reportagens TSF:
•h
 ttp://tsf.sapo.pt/Programas/programa.aspx?content_id=1579033&audio_
id=1694680
• h ttp://tsf.sapo.pt/Programas/programa.aspx?content_id=1579033&audio_
id=1694681
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9.3. Reconhecimento de Mérito “Sorrir pela Educação” 2010 uma iniciativa da Clínica da Educação que reconheceu o mérito de 10 Organizações Sociais que focalizam a sua actividade na área da Educação orientada a distintos públicos-alvo (crianças, jovens, adultos, idosos, deficientes,
entre outros), entre as quais a Dianova com o projecto “Educação é a melhor
Prevenção” – Aventura Emotiva 3G®. Fruto deste reconhecimento serão revertidos
patrocínios em géneros para equipamento do Parque Aventura Emotiva 3G®.
A Gala “Sorrir pela Educação” realizada a 23 de Novembro 2010 no Teatro São Luíz
em Lisboa reuniu uma centena de convidados, tendo contado com a participação como
apresentadora de Fernanda Freitas, jornalista e apresentadora do programa Sociedade
Civil; com artistas solidários como Rita Guerra, João Pedro Pais, Anjos, Paula Teixeira,
Natalia Juskiewikz, Marco Oliveira, Francisco Menezes, Serafim, Bruno Abreu & Vanessa Bengala, e ainda com os padrinhos de cada uma das Causas, respectivamente Mário
Cordeiro, Marta Gautier, José Luis Peixoto, Henrique Sá Pessoa, Paulo Maló, João Reis,
Paulo Sargento, Carlos Sousa, Rita Galo e Paula Careto e Zé Pedro.

9. PRÉMIOS

www.dianova.pt

9.3. Dianova distinguida com Menção Honrosa no Prémio "Igualdade é Qualidade" 2014
Economia Social
Na Cerimónia de Entrega do Prémio realizada a 15 de Junho 20158, em Lisboa, a Dianova
Portugal foi distinguida com Menção Honrosa no Prémio “Igualdade é Qualidade” 2014
na categoria sector Economia Social, tendo ainda sio atribuídas outras duas Menções
Honrosas na categoria sector Privado (Auchan) e sector Público (Gebalis). A atribuição
do título de Menção Honrosa revela o reconhecimento por parte da CITE (Comissão para
a Igualdade no Trabalho e no Emprego) e da CIG (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género) pelo trabalho realizado na promoção da Igualdade de Género. Este
reconhecimento deve-se fundamentalmente à integração da perspectiva de género e de
conciliação trabalho-família nas políticas e práticas da Associação.
O Prémio "Igualdade é Qualidade" é uma distinção que tem como objetivo premiar as
organizações e outras entidades empregadoras que se distinguem pelo desenvolvimento de políticas exemplares e de boas práticas na promoção da igualdade de género no
trabalho, no emprego e na formação profissional, bem como pela adoção de princípios
e medidas de conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar.
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Organizações de sucesso agem como gestores de eventos, agregadores e fornecedores de conteúdos, mediante um modelo caracterizado
por uma comunicação bidireccional, influência, procurável, comunidade e
autenticidade. A criação de relações de confiança e lealdade – Integridade,
Autenticidade e Transparência – são não só vitais para esse granjear sucesso,
como também para mitigar críticas e criar credibilidade para declarações de valor
resultantes de experiências relacionais autênticas.
Os Social Media apresentam-se à Dianova como oportunidade de relacionamento com
os seus stakeholders, numa óptica de participação e relacionamento social, utilizando
os Media e as Redes Sociais para escutar necessidades e opiniões, participar nas conversações, disponibilizar e partilhar conteúdos actuais e relevantes, pautando o seu
comportamento online pelo princípio da criação de valor.
O website www.dianova.pt é uma ferramenta de comunicação institucional, de informação e de suporte comercial, acerca do mundo Dianova, suas áreas de intervenção,
programas e serviços disponibilizados, entre outras informações de interesse.
Adicionalmente, mantém uma presença activa e construtiva nas principais Redes Sociais mediante a utilização de Media Sociais actuais. Participe nas nossas conversações
e partilha de conteúdos:

www.facebook.com/dianovaportugal

10. DIANOVA NAS REDES SOCIAIS

www.dianova.pt

www.twitter.com/dianovaportugal
www.linkedin.com/company/dianova-portugal
www.slideshare.net/dianova
www.issuu.com/dianovaportugal
www.flickr.com/photos/dianovaportugal
www.youtube.com/user/dianovaportugal
www.vimeo.com/dianovaportugal
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A Revista EXIT® um suporte informativo e pedagógico de temáticas de
actualidade e interesse para o Terceiro Sector e transversais aos Público
e Privado. Com cerca de 40 páginas, periodicidade anual, distribuição gratuita online via site www.dianova.pt e redes sociais, a estrutura da EXIT® inclui
as seguintes rubricas:
• Editorial, Dianova Em Foco, Entrevista com..., Tema de actualidade, Rede Dianova, Saúde & Bem-estar, Artigo Opinião, Inter-gerações, Sites & Blogs e Saídas.

11. PUBLICAÇÕES

www.dianova.pt

O seu target multi-stakeholders (Institucional) é constituído por Directores,
Administradores, Quadros de Topo, Técnicos Superiores e Chefes de Redacção/
Jornalistas das seguintes entidades:
• Hospitais (Directores Clínicos e Directores de Serviço Gastrenterologia, Psiquiatria,
Hepatologia e Infecciologia), Centros de Saúde; SICAD, ARS e outros organismos
de saúde e segurança social; Governo (Ministros e Secretários de Estado); Dirigentes de Partidos Políticos; Deputados da Assembleia da República; Câmaras Municipais (Presidentes, Vereadores de Acção Social e Educação); Tribunais; DGRS;
Universidades e Investigadores nas áreas de sociologia, psicologia, medicina e
economia; Associações empresariais e sindicais; Associações e Profissionais nas
áreas familiar, social, sanitária, educativa e judicial; Empresas e Media nacionais
e regionais.

Relatório e Contas Anual
Relatório sob pedido
rui.martins@dianova.pt
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A Dianova é uma ONG internacional com Estatuto Consultivo Especial
junto do Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC),
operando em 11 países da Europa e das Américas. A Dianova desenvolve
programas e projectos inovadores nas áreas da educação, toxicodependências, formação e desenvolvimento sociocomunitário.
A Dianova Portugal integra uma rede internacional social, sanitária e educativa de Associações e Fundações sem fins lucrativos presente em 11 países da Europa, América
Norte e Latina, em que a Dianova International é a entidade catalizadora entre os seus
associados.
A Rede Dianova desenvolve a sua actividade a partir de diferentes disciplinas, prestando um
leque de serviços adaptados às necessidades dos seus associados, administrações públicas e organizações sociais em geral. Para mais informações visite o site www.dianova.org.

12. REDE DIANOVA

www.dianova.pt

Em 2007 foi-lhe atribuído o Estatuto Consultivo Especial pelo Conselho Económico e
Social das Nações Unidas (ECOSOC) junto da ONU (www.un.org/ecosoc) para as áreas
da toxicodependência, educação e juventude. Em 2010, passou a manter Relações Operativas com a UNESCO (Escolas Associadas UNESCO).
É ainda membro do Vienna NGO Committee On Narcotic Drugs.

MEMBRO DA REDE DIANOVA
3 CONTINENTES | 11 PAISES
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A Associação Dianova Portugal tem trabalhado em estreita colaboração com diversas entidades, celebrando acordos, protocolos de
gestão e outros tipos de parcerias ou alianças estratégicas a nível de distintos programas e/ou medidas que incrementam os seus recursos próprios
em termos de conhecimentos e expertise, acreditando e alargando a oferta dos
seus serviços.
Âmbito Nacional
• Ministério da Saúde
• Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD)
• Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
• Instituto da Segurança Social, I.P.

12. REDE DIANOVA

www.dianova.pt

• Instituto Português da Juventude
• I.E.F.P. – Centro de Emprego de Torres Vedras
• Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo
• Câmara Municipal Torres Vedras (membro da Comissão Executiva da C.L.A.S.)
• Câmara Municipal de Lisboa (membro da C.L.A.S.)
• Fórum Não Governamental para a Inclusão Social
• REDE Nacional da Responsabilidade Social das Organizações RSO PT
• Instituto Português de Corporate Governance
• Federação Portuguesa das Instituições Afectas à Prevenção da Toxicodependência
• Comissão Europeia, Direcção-Geral de Justiça
• Comissão Europeia, Direcção-Geral Assuntos Internos
• Agência Nacional Programa Aprendizagem ao Longo da Vida
• Parceiro Embaixador para a Economia Social da iniciativa “EU2020: Oportunidade,
sim ou não?”
• Centro de Informação Europeia Jacques Delors
• Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
• Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (Ministério da Educação)
• Instituto Camões - Instituto de Cooperação e da Língua Portugal (Ministério dos
Negócios Estrangeiros)
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o âmbito do Centro de Formação: BM
N
Apoio – Logística de Marketing e Impressão
Documental, Unipessoal, Lda., APATI - Associação Promotora de Apoio à Terceira Idade,
AISC – Associação de Intervenção Social e Comunitária – Instituição Particular de Solidariedade Social, APS - Associação de Promoção Social
de Castanheira do Ribatejo, ASAVIDA – DAGORDA – Associação de Apoio Social Ajudar a Viver da Dagorda, ABEIV
Associação P/o Bem Estar Infantil de Vialonga, Centro Paroquial – Casa S. José, ASOCA
- Associação de Solidariedade Social e de Socorros de Campelos, Associação de Socorros de Carvoeira, TNC - Telecomunicações Novas do Centro, Junta de Freguesia de
Ventosa, Junta de Freguesia de S. Pedro e Santiago, Junta de Freguesia de S. Pedro da
Cadeira, Escola Secundária com 3º Ciclo de Madeira Torres, entre outros.
Âmbito Internacional
• European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)
• Organização International Dianova
o Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC)
o The Vienna Non-Governmental Organization Committee on Narcotic Drugs
o The Conference of NGOs on Narcotic Drugs (CONGO)
o World Federation of Therapeutical Communities (WFTC)
o Organização dos Estados Americanos (OEA)
o UNESCO
o Civil Society Forum on Drugs at the European Commission
Projectos co-financiados ao abrigo de programas comunitários
• FEDER: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - DGDR
• PROGRIDE: Programa para Inclusão e Desenvolvimento
• POEFDS: Programa Operacional Emprego, Formação e Desenvolvimento Social
• SAÚDE XXI: Programa Operacional da Saúde
• POSI: Programa Operacional Sociedade da Informação

13. PARCERIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

www.dianova.pt

• LEADER+: Programa de Desenvolvimento Local
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A Missão da Dianova deverá poder influenciar eficazmente as
políticas sociais para a promoção da saúde, da qualidade de vida
do desenvolvimento das pessoas e das comunidades; a protecção e
revalorização do ser humano como factor-chave para um desenvolvimento
sustentável e equilibrado no âmbito económico, social e do meio ambiente.
Acompanhando proactivamente as mudanças societais e organizacionais, a Dianova
redefiniu o seu Posicionamento Institucional (Manifesto) que, juntamente com a Carta
de Princípios e Responsabilidades, tem como primeira finalidade proporcionar as
linhas orientadoras do posicionamento da Dianova sobre os temas e os problemas que
mais nos preocupam, nas quais temos o direito e o dever de expressarmos o nosso
pensamento perante o mundo actual em que vivemos.
Estamos convencidos de que o caminho e futuro da Dianova e do Terceiro Sector em
geral passam por um equilíbrio justo entre as capacidades de serem fornecedores de
serviços e ao mesmo tempo converterem-se em promotores de transformação social,
para construirmos uma sociedade responsável, inclusiva e coesa que incorpore a
complexa e plural realidade, sem esquecer nenhum dos seus protagonistas /agentes.
No Manifesto, encontra-se o Compromisso global da Dianova nos seguintes temas:
1. Dianova e a Toxicodependência
2. Dianova e a Educação
3. Dianova e a Juventude
4. Dianova perante a Pobreza e Exclusão Social
5. Dianova e o Desenvolvimento Sociocomunitário
6. Dianova e a Igualdade de Género
7. Dianova e a Imigração
8. Dianova e as Organizações Internacionais
9. Dianova e a Sociedade Civil Organizada / Terceiro Sector
10. Dianova e o Mundo Empresarial
11. Dianova e os Sistemas de Saúde Pública e de Protecção Social
12. Dianova e o Mundo Empresarial
13. Dianova, a Sustentabilidade e o Meio Ambiente

14. CONTRIBUINDO PARA UMA POLÍTICA INTEGRADA NA ÁREA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO

www.dianova.pt
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A Carta de Princípios e Responsabilidades salienta o nosso compromisso comum para
com a excelência, a transparência e a responsabilidade. Os nossos Princípios incluem:
• Respeito pelos Direitos Universais
• Independência
• Responsabilidade na promoção dos nossos Compromissos
• Programas efectivos
• Não-discriminação
• As nossas Políticas incluem:
• Transparência
• Boa Gestão e Governança
• Recolha Ética de Fundos
• Gestão Profissional
• Gestão de Pessoas
• Gestão da Qualidade
Poderá consultar em pormenor estes documentos em www.dianova.pt
Confiança | Cooperação | Capacitação:

14. CONTRIBUINDO PARA UMA POLÍTICA INTEGRADA NA ÁREA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO

www.dianova.pt

Colabore connosco a inspirar
a Mudança!
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Associação Dianova Portugal
Quinta das Lapas
2565-517 Monte Redondo – Torres Vedras
Tel.: +351 261 312 300 | Fax: +351 261 312 322
Secretariado: secretariado@dianova.pt
Programas: cristina.lizarza@dianova.pt
Financeiro: miguel.fernandes@dianova.pt
Comunicação: rui.martins@dianova.pt
Comunidade Terapêutica Quinta das Lapas
Quinta das Lapas
2565-517 Monte Redondo – Torres Vedras
Tel.: +351 261 312 300 | Fax: +351 261 312 322
E-mail: tratamento@dianova.pt

15. CONTACTOS

www.dianova.pt

Centro Formação Dianova
Quinta das Lapas
2565-517 Monte Redondo – Torres Vedras
Tel.: +351 261 312 300 | Fax: +351 261 312 322
E-mail: formacao@dianova.pt

Apartamento Reinserção Social
Quinta das Lapas
2565-517 Monte Redondo – Torres Vedras
Tel.: +351 261 312 300 | Fax: +351 261 312 322
E-mail: reinsercao@dianova.pt

Apoio Psicossocial
Rua Latino Coelho, nº 87, 1050-134 Lisboa
Tel.: +351 918 773 245
E-mail: capsaude@dianova.pt

Viveiros de Floricultura Dianova
Vale – Monte Redondo 2560 Torres Vedras
Tel.: +351 261 315 850 | Fax: +351 261 315 850
E-mail: floricultura@dianova.pt
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Compromisso • Confiança • Cooperação...
Inspirando e revelando o potencial de Pessoas e Organizações!

IPSS, Associação Utilidade Pública e ONGD esp ecializada nas áreas da Educação, Juventude, Toxicodependência,
Inclusão Social, Desenvolvimento Comunitário e Formação, com Estatuto Consultivo Especial junto do Conselho
Económico e Social das Nações Unidas, em Relações Operativas com a UNESCO e Coordenadora Nacional de
campanhas europeias EC – DG JUST e DG HOME e Parlamento Europeu.

