QUEM SOMOS
Somos um grupo de profissionais, com experiência em diversas areas, que se uniram para
constituir a CAMPINTEGRA - Uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2014, que tem
como fim a integração socio-profissional de pessoas com experiência de doença mental e/ou
em desvantagem psicossocial.

A NOSSA MISSÃO
O desenvolvimento de projetos que visam a promoção da recuperação e autonomia de
cidadãos em situação de desvantagem psicossocial, na comunidade e no contexto de trabalho.

A NOSSA VISÃO
Pretendemos ser uma instituição de referência, no âmbito da habilitação e capacitação das
pessoas com experiência de doença mental e/ou em situação de desvantagem psicossocial, na
criação de oportunidades inclusivas para o exercício autónomo de uma plena cidadania.

OS NOSSOS VALORES
Respeito | Inovação | Transparência | Responsabilidade | Confiança | Empreendedorismo

RESPOSTAS SOCIAIS
Empowerment & Wellness Center (Tagus Park) | Gabinete Mediação Social (Oeiras)

OS NOSSOS CONTACTOS
Sede: Rua Febus Moniz, 19 | 2780-234 Oeiras
Telemóvel: (+351) 91 9393300 | (+351) 91 9101030
E-mail: geral@campintegra.pt

EMPOWERMENT & WELLNESS CENTER (TAGUS PARK)
Uma Unidade vocacionada para pessoas com problemas de saúde mental, crónica ou
decorrente de situações de burnout profissional, que promove uma intervenção holística para
um projecto de vida digno e sustentável a longo-prazo.

ACTIVIDADES
 Reabilitação Cognitiva
 Psicomotricidade
 Relaxamento e Meditação
 Terapia Ocupacional
 Terapia em Meio Aquático
 Psico-Terapia

 Atividades de Vida Diária
 Atividades Educativas e
Formativas
 Inserção SocioProfissional (GIP)
 Energia e Nutrição
 Informática

 Treino de Competências
Sociais
 Formação e
Desenvolvimento Pessoal
 Terapia Familiar
 Life Coaching

 Actividades Aventura e  Arte-Terapia
Desporto na Natureza
 Visitas Culturais
 BootCamp e
Empreendedorismo
 Yoga
 Reiki

 Musico-Terapia
 Biblio-Terapia
 Educação Física
 Psico-Drama
 Fotografia

GABINETE MEDIAÇÃO SOCIAL
Resposta de acolhimento e diálogo, em que se procura facilitar projetos e acompanhar
processos de superação de dificuldades de âmbito psicossocial e funcional, associados às
condições de vida dos cidadãos.
Realiza atendimento ao público em geral e em particular à pessoa com incapacidade.
Tem os seguintes objetivos:





Definir o processo de avaliação social integrado;
Acompanhar o processo de admissão e acolhimento de candidatos;
Efetuar o balanço de competências pessoais e profissionais;
Acompanhar a realização de diligências pessoais.

APOIO PSICOSSOCIAL MOVEL
A equipa móvel é um recurso de apoio psicossocial que realiza visitas domiciliárias.
Tem os seguintes objetivos:





Avaliar competências e a situação social / habitacional do cliente;
Capacitar para uma vida autónoma e funcional na comunidade;
Intervenção em situações de crise;
Consultas de especialidade no domicílio.

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Desenvolvemos contextos que permitam adquirir ou reforçar as competências profissionais,
pessoais e sociais tendo em vista o desenvolvimento de uma maior autonomia, a
adaptabilidade a diferentes contextos de trabalho para uma inserção plena na vida ativa.
Tem os seguintes objetivos:


Dotar os formandos de competências básicas no domínio pessoal, comportamental e
organizacional, através de:
1. Cursos de Desenvolvimento Pessoal e Comportamental;
2. Formação Contínua para Profissionais e Empresas;
3. Workshops.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A educação ambiental pode ser dinamizada em escolas, empresas, universidades, entidades
públicas, etc.
Tem os seguintes objetivos:

Educação ambiental é destinada a desenvolver nas pessoas conhecimentos,
competências e atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente.
1. Cursos de formação em agricultura biológica;
2. Workshops temáticos;
3. Desenvolvimento de projetos ambientais nas escolas para trabalhar com
conceitos e conhecimentos voltados para a preservação ambiental e uso
sustentável dos recursos naturais;
4. Desenvolvimento de plataformas web de apoio aos projetos na comunidade.

COMO APOIAR A ASSOCIAÇÃO
Junte o seu nome à lista de pessoas e instituições que contribuem para que a CAMPINTEGRA
possa continuar a desenvolver o seu trabalho. Todas as pessoas, entidades públicas ou
privadas que queiram cooperar com a CAMPINTEGRA pode fazê-lo através dos exemplos que
se seguem:
SER ASSOCIADO
Preencha a Ficha de Inscrição disponível no website. Depois de submeter a Ficha com
sucesso deve enviar o comprovativo da transferência do montante da cota
para geral@campintegra.pt.
FAZER DONATIVO
Reduzíveis no IRS ou IRC.
As doações são feitas diretamente nas instalações da associação ou para a conta da Caixa
Geral de Depósitos através do IBAN PT50 0035 0454 0000 4812 23023.

SER PATROCINADOR
Todas as pessoas, entidades públicas ou privadas podem patrocinar o acesso a terapias e
atividades a pessoas com dificuldades económicas.
Valor do patrocínio mínimo por pessoa: 350,00€

ESTATUTO DA LEI DO MECENATO
O apoio à CAMPINTEGRA enquadra-se nas atividades de Mecenato Social, pelo que as
entidades que apoiarem a instituição poderão beneficiar do estatuto do Mecenato Social, nos
termos da lei.
Se apoia a CAMPINTEGRA, terá interesse em conhecer o Estatuto da Lei do Mecenato:
Mecenato Social: (pessoas coletivas)
Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de março (alterado pelas Leis 30-C/2000 e 30-G/2000, ambas de
29 de dezembro)
Mecenato Social: (pessoas singulares)
Decreto-Lei n.º 74/99, de 16 de março (alterado pelas Leis n.ºs 30-C/2000 e 30-G/2000, ambas
de 29 de dezembro)

