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RELATÓRIO DAS ACTIVIDADES DE 2015 
 

 
Durante o decorrer do ano de 2015, a Direção do Centro Jovem Tejo 

procurou dar cumprimento ao Plano de Actividades da Instituição 
aprovado em sede de Assembleia Geral em finais de 2014, fazendo 

dele o seu Plano de Trabalho. 
 

Dando cumprimento aos objectivos da Instituição, quer a nível 
interno quer a nível externo, procurou a Direcção envolver os sócios 

na vida do Centro, informando-os com regularidade sobre as 

actividades desenvolvidas e a desenvolver. 
 

Manteve-se em funcionamento o Centro de Acolhimento do 
Barreiro, a Comunidade Terapêutica Luís Barros em Palmela e 

os Apartamentos de Reinserção do Barreiro e de Palmela, 
continuando a colaborar no funcionamento da Loja Comunitária do 

Barreiro. 
 

O CJT mantém uma equipa técnica constituída por Técnicos de Saúde 
física e mental, para além de contabilista e jurista e de uma equipa 

de Monitores e Colaboradores. 
 

A nível interno o CJT admitiu novos sócios e novos prestadores de 
serviços. Na Comunidade Terapêutica continuaram a ser melhoradas 

as condições de funcionamento, nomeadamente no equipamento de 

condições de higiene/segurança e nas instalações sanitárias. 
 

O CJT continuou a participar nas comemorações do Dia Mundial da 
Luta Contra a Droga, no dia B no concelho do Barreiro e em eventos 

organizados no âmbito das IPSSs e das parcerias dos CLASP e 
CLASB. 

 
Deu-se continuidade à parceria com duas IPSS, com a Junta de 

Freguesia do Barreiro e Câmara Municipal, para pessoas sem-abrigo e 
carenciados, através da doação de roupas e outros bens, para além 

da colaboração pontual com o Banco Alimentar na recolha de 
alimentos nos supermercados. 

 
A nível externo o CJT manteve todos os contactos com os organismos 

com que mantém parcerias, nomeadamente SICAD e ARS, CRSS, 

CM Palmela e Barreiro, para além das ET das ARS, alargando esses 
contactos e parcerias às CPCJ, Escolas e Tribunais. 

 
O CJT manteve em funcionamento a sua Equipa de Prevenção, 

promovendo ações pontuais de informação e sensibilização às 
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problemáticas dos comportamentos aditivos e dependências e das 

sexualidades, nomeadamente nos concelhos de Palmela e do 
Barreiro, em articulação com outras IPSS e serviços públicos. 

 

O CJT integrou e integra a Direção da União Concelhia de Palmela 
das IPSS, bem como a UDIPSS, União Distrital das IPSS de Setúbal. 

 
A Equipa do CJT participou em alguns congressos e encontros 

técnicos relacionados com a problemática das dependências e outras 
relacionadas com os estatutos de IPSS, no âmbito da CNIS, da União 

Distrital e da União Concelhia. 
 

O CJT reforçou as relações com entidades privadas nomeadamente 
com entidades empregadoras e com outras IPSS, das quais 

salientamos a FETO, a CNIS, a UDIPSS, a EAPN, entre outras 
outras. 

 
O CJT colaborou, sempre que nos foi solicitado, com todas as 

instituições de Justiça, Segurança Social, Saúde, Emprego, Educação, 

Juventude e Autarquias Locais. 
 

De Palmela a Almada e ao Seixal, de Setúbal ao Barreiro, de Lisboa a 
Rio Maior, da Amadora a Sintra, o CJT continuou a colaborar 

mostrando-se sempre disponível para todos, no sentido de 
minimizar a problemática das dependências e dos 

comportamentos aditivos no nosso país e em especial na nossa 
região. 

 
O balanço para a actual Direcção, é positivo, dados os resultados 

obtidos e os sucessos alcançados, que se traduzem no sucesso dos 
nossos utentes, apesar das inúmeras dificuldades criadas pelo 

Despacho do Ministério da Saúde que dificulta às Instituições a 
possibilidade de admissão direta de utentes, ficando as Comunidades 

dependentes dos pareceres favoráveis dos técnicos das ET do SICAD 

e do número de utentes que as ETs enviam para o internamento. 
 

De referir que apesar de possuirmos capacidade autorizada para o 
internamento de 25 pacientes e destes 21 serem em camas 

protocoladas pelo Ministério da Saúde, vivemos em 2015 momentos 
em que o número de utentes internados não passava da dezena, uma 

vez que o Ministério da Saúde não fazia encaminhamentos para 
internamento, o que nos fez pensar muitas vezes que estaríamos a 

caminho do encerramento do nosso internamento 
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Esta situação e por falta de financiamento, causada pela falta de 
adultos em internamento, levou-nos a dispensar alguns 

colaboradores e técnicos, sendo só ultrapassada aquando da 

admissão de menores no programa de adolescentes, encaminhados 
pelas CPCJ e pelos Tribunais. 

 
No sentido de ultrapassarmos esta situação e de ser conseguida a 

alteração do Despacho do Ministério da Saúde, o Presidente da 
Direção e no seio da UDIPSS, propôs à CNIS a realização do 1º 

Encontro das Instituições da Saúde, em 2014, tendo envolvido a 
FETO e a FPAT neste grupo de trabalho da CNIS. Das principais 

conclusões deste encontro, salienta-se a necessidade da 
realização de Acordos Tripartidos (IPSS/MS/MSS), por forma a 

equiparar instituições como a nossa às Instituições que possuem 
Unidades de Cuidados Continuados. 

 
A Direção aguarda que, aquando das negociações da CNIS com o 

Ministério da Saúde, o assunto seja colocado em cima da mesa para 

avaliação e decisão. 
 

Importa salientar que o Presidente da Direção integra o grupo de 
trabalho da saúde, no seio da CNIS, estando nesta altura a ser 

preparado o II Encontro da área, cuja realização se prevê para o final 
de 2016. 

 
Por outro lado o CDSS de Setúbal mantém o Acordo de 

Cooperação de 5 utentes, para o Apartamento de Reinserção, mas 
em contrapartida retirou a muitos utentes todo o apoio social 

que prestava aos pacientes internados na Comunidade Terapêutica, 
nomeadamente a mensalidade de 180€ por utente e o apoio ao 

dinheiro de bolso para gastos pessoais no valor de 135€. 
 

Porque Damos Valor à Vida e ainda Porque Fazer Bem, Faz 

Bem Á Saúde, continuaremos a lutar por estilos de vida saudáveis, 
dando sentido ao facto de pertencermos à economia solidária, 

fazendo dela a solidariedade necessária e urgente para os momentos 
difíceis que atravessamos. 

 
 

Barreiro, 15 Fevereiro de 2016 
A Direcção 
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