... irá colher os benefícios em aliar-se
estrategicamente a esta Causa Social:
Ajuda a atingir o posicionamento da Marca desejado e a
preferência pela sua Marca
Gera tráfego e aumento do seu volume de vendas
Incrementa a disposição dos seus clientes para pagar um valor
premium pelo produto ou serviço
Incrementa a sua capacidade de atrair, motivar e reter
colaboradores
Aumenta a sua capacidade de atracção de investidores e
comunidade financeira
Diminui a sua % de queixas e partilha de opinião negativa
com terceiros
Reduz o impacto de potenciais crises na sua Organização
Melhora a sua rentabilidade e tem um verdadeiro impacto
social
Aumenta a sua satisfação em colaborar criativa e
construtivamente em prol do desenvolvimento da comunidade!

Seja uma daquelas Pessoas ou Bom
Cidadão Corporativo que tanto admiramos
no Mundo...
Apoie-nos como um Parceiro ou Investidor Socialmente
Responsável, um capital social que nunca desvalorizará!
Conta para Donativos Millennium bcp
NIB: 0033 0000 0001 39194292 7
Consigne-nos 0,5% do seu IRS
(campo nº 9 do anexo H do modelo 3)
Associação Dianova Portugal NIF 501 601 163

Associação Dianova Portugal
Sede Social e Administrativa
Quinta das Lapas
2565-517 Monte Redondo Torres Vedras
Tel.: +351 261 312 300
Nº Azul 808 244 000
E-mail: secretariado@dianova.pt
www.dianova.pt

SIM Sempre a Inspirar a Mudança…
colabore connosco!

Comunidade Terapêutica Quinta das Lapas
Certificação em Gestão da Qualidade ISO 9001:2015
Quinta das Lapas
2565-517 Monte Redondo Torres Vedras
Tel.: +351 261 312 300
E-mail: tratamento@dianova.pt
Apartamento Reinserção Social
Quinta das Lapas
2565-517 Monte Redondo Torres Vedras
Tel.: +351 261 312 300
E-mail: secretariado@dianova.pt

Na nossa Responsabilidade Social assumimos o compromisso em
contribuir para o desenvolvimento social e económico
sustentado, assente numa abordagem cooperativa e inclusiva
multi-stakeholders, com o objectivo de melhorar a qualidade de
vida das Pessoas e Organizações que beneficiam dos nossos
distintos programas de educação para a saúde, tratamento das
toxicodependências, desenvolvimento comunitário, inclusão
social e formação e capacitação.

Centro de Formação Dianova
Certificação DGERT e CCPFC
Quinta das Lapas
2565-517 Monte Redondo Torres Vedras
Tel.: +351 261 312 300
E-mail: formacao@dianova.pt
Centro de Apoio Psicossocial
Quinta das Lapas
2565-517 Monte Redondo Torres Vedras
Tel.: +351 261 312 300
E-mail: capsaude@dianova.pt

Siga a Dianova nas Redes Sociais
facebook.com/dianovaportugal
youtube.com/user/dianovapt
twitter.com/dianovaportugal

Promover um futuro sustentável significa operar mudanças de
atitudes e comportamentos societais que tenham impacto nas
estratégias das Organizações.

Dianova Promotora de Inovação
& Transformação Social
Compromisso • Confiança • Cooperação...
Inspirando e revelando o potencial
de Pessoas e Organizações!

linkedin.com/company/dianovaportugal
slideshare.net/dianova

+info em
www.dianova.pt/Colabora_Projectos Solidários

flickr.com/photos/dianovaportugal
issuu.com/dianovaportugal
plus.google.com/+DianovaPortugal

ONGD especializada 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 EU – DG JUST

Impulsionada por uma Gestão por Valores, ao actuar como
Organização Socialmente Responsável a Dianova opera como
uma entidade orientada à Sustentabilidade, como Bom local
para trabalhar e geradora de Impacto Social.
Colabore connosco… Juntos inspiramos a mudança e
contribuímos para a resolução de problemas globais que
afectam a sociedade portuguesa, numa perspectiva educativa
e inclusiva!

Ao Colaborar e Investir no
desenvolvimento dos nossos Programas
educativos, empreendedores e
assistenciais...

A Dianova é uma Organização Social.…
… publicamente reconhecida como 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 para a Saúde, Tratamento das Dependências, Inclusão
Social, Desenvolvimento Comunitário e Formação e Capacitação
de Pessoas e Organizações.
As nossas áreas de intervenção estão licenciadas e protocoladas
com os Ministérios da Saúde, da Economia e Emprego, da
Segurança Social, da Educação e dos Negócios Estrangeiros.
Como agente activo integrante da rede social, educativa e
saúde e da economia social e solidária, a nossa Visão baseia-se
na convicção de que, com a ajuda adequada, cada pessoa
pode encontrar em si mesma os recursos para alcançar o seu
desenvolvimento pessoal e integração social.

A nossa Missão…
... é desenvolver programas e acções que contribuam activamente
para a autonomia pessoal e o progresso social.
Baseando-nos nos Valores Compromisso | Solidariedade | Tolerância
| Internacionalidade, prosseguimos 6 fins estatutários:
Promover acções pedagógicas orientadas à educação e
promoção da saúde;
Ajudar as pessoas a abandonar o consumo problemático de
substâncias psicoactivas;
Apoiar crianças e jovens em risco;
Apoiar a integração social e comunitária de pessoas em
situação de vulnerabilidade social;
Dinamizar acções de sensibilização e formação;
Promover e potenciar no âmbito da cooperação para o
desenvolvimento internacional a divulgação, educação,
execução e formação adequadas ao progresso social.

Uma história de sucesso…
Mais de 30 anos de experiência a beneficiar mais de 70 mil
cidadãos, a Dianova tornou-se numa modalidade sofisticada,
flexível e profissional de serviços e programas e.g. tratamento
da Dependência, reinserção socioprofissional, emprego
apoiado, inclusão social, desenvolvimento sociocomunitário;
com infra-estruturas de qualidade; com Talentos multi e
interdisciplinares, know-how e experiência acumulada; e uma
rede internacional de recursos, especialistas e de conhecimentos.
Acompanhando proactivamente as mudanças societais e
organizacionais, ciente de que para construirmos uma sociedade
responsável, inclusiva e coesa que incorpore a inter-dependência
actual, sem esquecer nenhum dos seus agentes, o Compromisso
global da Dianova focaliza-se hoje nos seguintes domínios:
Toxicodependência, Educação, Juventude, Pobreza e Exclusão,
Igualdade de Género, Imigração, Organizações Internacionais,
Sociedade Civil; Mundo Empresarial, Sistemas de Saúde Pública e
de protecção Social, Academia e Universidades, Sustentabilidade
e Meio Ambiente.
Nesta senda, os nossos Princípios incluem o Respeito pelos
Direitos Universais, Independência, Responsabilidade na
promoção dos nossos Compromissos, Programas efectivos e
Não-discriminação.
As nossas Políticas incluem: Transparência, Boa Gestão e
Governança, Recolha Ética de Fundos, Gestão Profissional,
Gestão de Pessoas, Gestão da Qualidade e Igualdade.
Em suma, a prestação do serviço de qualidade e excelência
assenta nos nossos factores de diferenciação:
Profissionalismo e Competência
Inovação e Qualidade
Eficácia no Tratamento e Reinserção
Ética e Responsabilidade Social

A nossa filosofia de intervenção
baseia-se….
No desenvolvimento organizacional e gestão da mudança rumo
à Sustentabilidade visando o aumento do Impacto Social;
Na incorporação de Políticas e Princípios que promovam a
excelência, transparência e responsabilidade;
Na diversificação da oferta assistencial, resultante da
complexidade do fenómeno e da evolução da problemática da
toxicodependência;
Em programas educativos e terapêuticos personalizados que
ajudem as pessoas a desenvolverem-se autonomamente;
Na formação de Pessoas e Organizações que as capacitem a
responder proactivamente aos desafios da empregabilidade e
competitividade;
No desenvolvimento de campanhas de sensibilização como
instrumento de consciencialização e responsabilização pessoal
e social sobretudo junto dos mais jovens;
Na participação activa na rede assistencial pública e economia
social e solidária, partilhando boas práticas, experiências,
ideias e projectos que vão ao encontro das vulnerabilidades e
necessidades das pessoas.

Intervimos…
… no Apoio Psicossocial como resposta às necessidades actuais
emergentes e à preocupação da Dianova em disponibilizar
serviços terapêuticos e psicossociais acessíveis, especificamente
Acompanhamento Psicoterapêutico, Mediação Familiar, Intervenção
na Adolescência, Orientação Vocacional e Profissional, e Avaliação e
Intervenção em necessidades educativas especiais, através do Centro
Apoio Psicossocial.
… na Formação e Capacitação de Pessoas e Organizações,
através da disponibilização de diuversos cursos nas áreas de
desenvolvimento Organizacional e Pessoal, em hard e soft skills,
em modalidade privada e co-financiada, pelo Centro de Formação
Dianova sob o lema Formar para Capacitar | Empreender | Inovar.
… na Educação para a Saúde e Prevenção Indicada e Universal
de comportamentos de risco associados aos consumos abusivos
de substâncias lícitas e ilícitas em Meio Comunitário e Escolar,
com formações dirigidas a professores e/ou alunos; campanhas
de sensibilização de âmbito nacional; e projectos plurianuais de
Marketing Social de Saúde promovendo estilos de vida saudáveis.

… na Reinserção Socioprofissional e Inclusão Social,
disponibilizando ferramentas e habilidades que visam facilitar
o acesso e/ou regresso à vida activa dos utentes reabilitados.
Entre as várias medidas destacam-se o Programa de Inserção
Dianova, Apartamento de Reinserção; Centro Formação Dianova
e articulação com outras medidas públicas de emprego e/ou
capacitação.
… no Tratamento das dependências (com e sem substância). Os
programas educativo-terapêuticos residenciais para adultos M/F em
Comunidade Terapêutica certificada pela norma ISO 9001:2015, de
curta e longa duração, inserem-se numa estratégia de orientação
à abstinência visando: orientar pessoas à abstinência; reforçar os
seus factores protectores; facilitar a sua progressão em direcção à
integração social.

Os nossos Programas especializados…
… adaptam-se às necessidades, vulnerabilidades e carências e
emergências das diversas realidades sociais, sanitárias, educativas,
e formativas. Disponibilizamos para o efeito mais de 15 programas
e serviços a nível nacional.
A excelência dos serviços Dianova assenta em standards de
qualidade internacionais, no respeito pela equidade e coesão social,
em boas práticas de gestão orientadas ao incremento da eficiência
organizacional e eficácia social, e ainda numa estreita cooperação
nacional e internacional.
Somos membro do Vienna NGO Committee on Drugs, da European
Federation of Therapeutic Communities, da Rede Nacional de
Responsabilidade Social das Organizações RSO PT, da Rede Dianova,
entre outras afiliações e protocolos. Somos ainda Coordenadora
Nacional para Portugal das campanhas European Action on Drugs
e Access City Award promovidas pela Comissão Europeia (DG JUST,
DG HOME) e Parlamento Europeu.
A Dianova integra o trabalho multi e interdisciplinar, enquadrado
e coordenado como metodologia que confere coerência e
continuidade aos seus serviços. Actualmente, contamos com uma
Equipa de mais de 40 colaboradores, 1 Comunidade Terapêutica, 1
Apartamento de Reinserção Social, 1 Centro de Formação e 1 Centro
Apoio Psicossocial..
Graças a esta rede de recursos e dispositivos, alicerçada numa
cultura de cooperação e coopetição, indivíduos, famílias, escolas,
instituições, organismos públicos, empresas e a sociedade em geral
beneficiam dos nossos múltiplos programas e serviços.

