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A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE APOIO SOCIAL DE 

OLHÃO, foi fundada em 18 Janeiro de 1932 e desde 

essa data se tem dedicado a desenvolver atividades 

na área social para os mais carenciados. 

 

Breve história da ACASO 

• 86 anos de existência (1932-2018);  

• Uma das maiores IPSS do Concelho de Olhão e do Algarve; 

• Várias áreas de intervenção; 

• Atualmente conta com aproximadamente 184 
Colaboradores tempo inteiro; 

• 42 Colaboradores em regime de prestação de serviço; 

• Voluntários nas várias áreas de intervenção; 

• Mais de 850 utentes em dias úteis. 



 

Missão da ACASO 

 

 



Visão da ACASO 

Ser a instituição de referencia 

no sector da cultura, saúde e 

apoio social do concelho de 

Olhão,  

prestigio regional, reconhecida 

pela sua forte ligação à 

comunidade  

e excelência na sua capacidade 

de intervenção. 



Valores da ACASO 

RESPONSABILIDADE 

Para com os clientes é o nosso 
dever central  

PROFISSIONALISMO  

Assegurar um desempenho profissional e 
competente 

 

COMPROMISSO 

Caminhar em direção à excelência  
 

 

SOLIDARIEDADE  

Sempre presente nas nossas 
instituições  

 

HUMANISMO  

As pessoas sempre primeiro  
 

CONFIDENCIALIDADE  

A confidencialidade vale por si própria, o 
sigilo é parte essencial da ética 

profissional 

INTEGRIDADE  

A coerência da ação que 
desenvolvemos, na forma como os 

outros a veem 

MODERNIZAÇÃO/
INOVAÇÃO  

Orientação que 
conduz à autonomia, 
à independência e à 
liberdade criativa e 

responsável 

PROACTIVIDADE 

Ser fonte de resolução de 
problemas em vez de obstáculo  

TRABALHO EM 
EQUIPA/COOPERAÇÃO 

Forma de estar que não abdicaremos   



Área  

SÉNIOR 

Área  

APOIO À DEFICIÊNCIA 

Área  

APOIO À FAMÍLIA E  

À COMUNIDADE 

Área  

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

Área  

CULTURAL 

Área  

PARTILHADA 

Área  

SAÚDE 

Áreas de Intervenção  



Áreas de Intervenção 
“CULTURAL”  

Participa em parceria com outras 

entidades em projetos/ações de 

carácter cultural 

 Promove visitas culturais 

realizadas para os sócios 



Áreas de Intervenção 
“CULTURAL”  



Áreas de Intervenção 
“SÉNIOR”  

Centro Social “Dr. Ayres Mendonça” 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
(Lar de Idosos) “ Eng.Francisco Leal” 

Centro de Dia Serviço Apoio Domiciliário Apoio Domiciliário Integrado  



Áreas de Intervenção 
“SÉNIOR”  



Áreas de Intervenção 
“APOIO DE DEFICIÊNCIA ”  Centro Atividades Ocupacionais  

(CAO I e II) 

Lar Residencial  

“Luís Pacheco Figueiras” 

I e II 



Áreas de Intervenção 
“APOIO DE DEFICIÊNCIA ”  



Áreas de Intervenção 
“INFÂNCIA DE JUVENTUDE”  

Centro de Educação  

e Desenvolvimento Infantil  

“Porta Mágica” 
Creche e pré-escolar 



Áreas de Intervenção 
“INFÂNCIA DE JUVENTUDE”  



Áreas de Intervenção 
“FAMILIA E COMUNIDADE ”  

Centro Comunitário ”AL-HAIN” 

Centro Comunitário ”ACAMPAMENTO AZUL” 



Áreas de Intervenção 
“FAMILIA E COMUNIDADE ”  



Áreas de Intervenção 
“SAÚDE”  

Unidade Média Duração e 

Reabilitação de Olhão 



Áreas de Intervenção 
“SAÚDE”  



Áreas de Intervenção 
“Área partilhada – Serviços Integrados Gestão e Apoio (SIGA)”  

Direção Administrativa e Financeira 

Área partilhada que é caracterizada por todos os serviços de apoio 

às atividades das respostas sociais e unidade de saúde. 

Unidade de recrutamento e Recursos Humanos  



Áreas de Intervenção 
“Área partilhada – Serviços Integrados Gestão e Apoio (SIGA)”  



Áreas de Intervenção 
“Área partilhada – Serviços Integrados Gestão e Apoio (SIGA)”  



As nossas instalações  

Instalações no Centro Social 

da Quinta do Brejo em Olhão 

Lar 

Residencial  

SIGA 

Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas 

Unidade de Cuidados 

Continuados  

Centro atividades 

Ocupacionais  



Lisboa 

Bragança 

Áreas de Intervenção 
“SAÚDE”  
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Boas práticas… 

Lisboa 

Bragança Recorrer aos conhecimentos adquiridos com o 

funcionamento de unidade de cuidados 

continuados, (UMDRO) de modo a aproveitar e 

adaptar todos os procedimentos de maneira a ser 

possível aplicá-los na respostas sociais (ERPI e LR ) 

maximizando recursos existentes e forçar efeitos 

de sinergia nestas estruturas de forma 

sustentável. 



Constatações… 

Lisboa 

Bragança 

Recursos-Humanos: 

- médico,  

A. - Ausência de registos de presença do médico, 

B. - Ausência de programação fixa dos dias que o médico pode acompanhar e avaliar os utentes pois o 

mesmo é voluntário e nem sempre é possível planificar, 

C. - O número de horas que o médico tem disponibilizado é insuficiente para o número e características 

dos utentes e suas necessidades. 

Enfermeiros 

A. - Durante muitos anos os serviços de enfermagem foram assegurados por enfermeiros em regime de 

prestação de serviços onde os horários das prestações de cuidados de enfermagem aos utentes eram 

condicionados as disponibilidades dos prestadores de serviço; 

B. Não há supervisão técnica aos processos e registos de enfermagem, que apresentam grandes lacunas 

registrais, em particular no lar residencial, 

C. A medicação é gerida de forma desadequada em termos de higiene, segurança e rigor originando por 

diversas vezes ocorrências sobre a matéria, registados nos livros de ocorrência da resposta social. 



Instalações e equipamentos e prestação de informações 

Lisboa 

Bragança 

 
A. Ambas as respostas sociais têm um espaço adequado, destinado às enfermarias; 

B. Ausência de frigorífico de medicação no lar residencial e Frigorifico desadequado para medicação 

no lar de idosos; 

C. Ausência de proteção ultra violeta nos vidros das janelas; 

D. Ausência de prateleiras e armários adequados em ambos os espaços; 

E. Ausência de carrinhos de medicação apropriados para estas funções, nas duas respostas sociais. 

F. Ausência da possibilidade da emissão da receita médica ser via electrónica (que recentemente se 

tornou obrigatório) 

Constatações… 

GESTÃO DA MEDICAÇÃO: 

A. Na parte da mediação e sua administração terapêutica há a possibilidade de auxiliar os colaboradores 

com uma gestão integrada e com recurso a técnico especializado neste sector. 

B. Tem havido algum desperdício de mediação pois a mesma é adquirida para cada um dos utentes e a sua 

gestão fica assente na enfermeira ou nas auxiliares. Com o recurso de uma farmacêutica pode iniciar-se a 

disponibilização de medicação de forma individualizada, reduzindo o desperdício e adicionando uma forte 

componente de monitorização da administração terapêutica, 

C. Para além do mais o recurso a receitas electrónicas e o volume de receituário que a instituição promove, 

torna-se relativamente perceptível o ganho e eficiência que a instituição beneficiaria com esta gestão a ser 

conduzida por profissional do sector. 

Boas práticas 



Fonte: Dose unitária sistema de distribuição de medicação – Artigo de Eliane Ribeiro, Revista Administração de Empresas, BRASIL 1993. 

Boas práticas 



Verificação da sua aplicabilidade nas respostas sociais da Quinta do Brejo: 

 

Investimento inicial: (necessidades de equipamento/material) 

Aproximadamente 9.000 euros (investimento inicial para duas enfermarias).  

A. -Carrinho uni-dose, frigoríficos de medicação; armários de medicação; carrinhos de enfermagem, dois pc´s e 

respectivas impressoras, software de prescrição médica. 

  

Necessidades de Recursos Humanos/ custos associados: 

A. - Farmacêutica 1007 euros brutos/mês (recorrendo à tabela da CNIS) embora 1/3 deste custo possa suportado 

pela UMDRO. 

B. - Enfermeira 937 euros brutos/mês (recorrendo à tabela da CNIS)  

C. - Médico 3-8 h por semana (aproximadamente 20h/mês) (aproximadamente 50 euros/hora) 

Boas práticas 
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Boas práticas 



As nossas instalações  

Centro Comunitário  

“Acampamento Azul ” 

Sítio da Charneca, 

Pechão  

8700- Olhão 

CEDI - "Porta Mágica“ 

Urbanização Zona Alta, 

Lote 15   

8700 Olhão 

Centro Social Dr. Ayres de 

Mendonça  

Rua das Lavadeiras, 26 8700 

Olhão 

Centro Comunitário “Al-

Hain” 

Rua Manuel Lopes de 

Almeida,  

nº 11-C, 8700 Olhão 

ERPI | UMDRO  | CAO | LR | SIGA  

Encosta do Brejo Brancanes 8700 Olhão  



Boas práticas 

Foto:  
As utentes do Centro 
Comunitário “Al-Hain” 



Parceiros e Promotores 



SEDE SOCIAL 

Rua das Lavadeiras Nº26, 8700-404 Olhão 

Tel.289 715 448 | Fax. 289 715 448 

 

SEDE ADMINISTRATIVA 

Encosta do Brejo Brancanes, 8700 Olhão 

Tel.289 710 320 | Fax. 289 710 329 

E-mail: geral@ipss-acaso.org 

Facebook/Twitter: @acasoipssolhao  

www.ipss-acaso.org 

Os nossos contactos 

Olhão 2018 



38 

www.ipss-acaso.org 


