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PROJETO “SAÚDE A SORRIR - CABO-VERDE”
Descrição das Atividades
1.1 Preparação do material formativo
para as sessões de capacitação
(folhetos, materiais lúdicos)

3.1 Aquisição e envio de material
para tratamentos médico-dentários

1.2 Realização das sessões de
capacitação, rastreios orais e ofertas
de escovas e pastas

3.2 Realização de tratamentos
médico-dentários

1.3 Realização e aplicação de
questionários de avaliação de
conhecimento

4.1 Realização de diagnóstico de
necessidades em áreas de
intervenção em saúde oral

2.1 Preparação do material formativo
para as sessões de capacitação
(folhetos, materiais lúdicos)

4.2 Realização de consultadoria

2.2 Aplicação da escovagem diária
em 12 escolas (total de 75 turmas)

5.1 Monitorização realizada pela
coordenação do projeto (relatórios)

Autofinanciamento

3.000,00€

2.3 Realização de sessões de
capacitação aos professores

A.5.2 Monitorização junto aos
parceiros (relatórios)

Cofinanciamento

10.00,00€

2.4 Realização e aplicação de
questionários de avaliação de
conhecimento

A.5.3 Avaliação final do projeto
(relatório de atividades e contas)

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos

2.640,00€

Despesas com deslocações internacionais, vistos e
seguros (viagem e voluntário)

3.625,00€

Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos)

150,00€

Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos

6.585,00€
Total

Plano de Financiamento

13.000,00€

Valor Previsto

Total

13.000,00€
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PROJETO “SAÚDE A SORRIR – GUINÉ-BISSAU”
Descrição das Atividades
Plano de Investimento

Investimento Previsto

1.1 Realização do relatório de
atividades do projeto de 2018

1.9 Distribuição de escovas e
pastas

1.2 Recrutamento e formação
de profissionais, voluntários e
parceiros

1.10 Formação dos profissionais
de saúde nacionais

Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT,
despachante, etc)

1.3. Realização de ações de
divulgação do projeto (media,
internet, jantares, exposições,
etc...)

1.11 Construção e montagem
da clínica médico-dentária social
em Bissau

Despesas com deslocações internacionais, vistos e
seguros (viagem e voluntário)

5.500,00€
4.306,00€

1.4. Viagem do coordenador à
Guiné - Bissau e reunião com
parceiros locais

1.12 Inauguração da clínica
médico-dentária social em
Bissau

Despesas com ajudas de custo (alojamento,
alimentação, combustível, aluguer carro, motorista,
extras, etc)

1.5 Realização de tratamentos
médicos e medico-dentários

1.13 Monitorização e Avaliação

1.6 Realização de palestras de 1.14 Realização de relatório
promoção e educação para a
semestral e final
saúde e estilos de vida saudável

1.7 Rastreios orais e avaliação
dos resultados do ASS
1.8 Aplicação tópica de flúor

Despesas com recursos humanos

6.480,00€
410,00€

Despesas com deslocações nacionais

247,00€

Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos

13.000,00€

Outras Despesas

9.057,00€
Total

Plano de Financiamento

39.000,00€

Valor Previsto

Cofinanciamento

39.000,00€
Total

39.000,00€
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PROJETO “SAÚDE A SORRIR – SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE”
Descrição das Atividades
1.1 Preparação do material formativo
para as sessões de capacitação
(folhetos, materiais lúdicos)

3.1 Aquisição e envio de cadeira
portátil e materiais para tratamentos
médico-dentários

1.2 Realização das sessões de
capacitação (150 no total), rastreios
orais e ofertas de escovas e pastas

3.2 Realização de tratamentos
médicos-dentários no contexto escolar

1.3 Realização e aplicação de
questionários de avaliação de
conhecimento

4.1 Aquisição e envio de materiais
para a clínica médico-dentária

2.1 Preparação do material formativo
para as sessões de capacitação
(folhetos, materiais lúdicos)

4.2 Realização de tratamentos
médicos-dentários no contexto clínico

2.4 Realização e aplicação de
questionários de avaliação de
conhecimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos

4.980,00€

Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT,
despachante, etc)

300,00€

Despesas com deslocações internacionais, nacionais,
vistos e seguros (viagem e voluntário)

7.054,00€

Despesas com ajudas de custo

5.920,00€

Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos)

2.2 Aplicação da escovagem diária em 5.1 Preparação do material formativo
9 escolas (total de 73 turmas)
para as sessões de capacitação
(manuais e questionários)
2.3 Realização de sessões de
capacitação aos professores (150
professores no total)

Plano de Investimento

5.2 Realização de sessões de
capacitação em estratégias de
prevenção em saúde oral aos
profissionais de saúde de São Tomé e
Príncipe
5.3 Realização e aplicação de
questionários de avaliação de
conhecimento

500,00€

Despesas com consumíveis médicos e equipamentos
médicos

23.796,00€

Encargos directos com desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação do projeto

1.500,00€

Outras Despesas - Despachante e registo

1.350,00€

Total

Plano de Financiamento

45.400,00€

Valor Previsto

Autofinanciamento

4.900,00€

Cofinanciamento

40.500,00€
Total

45.400,00€
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PROJETO “SAÚDE A SORRIR - MOÇAMBIQUE”
Descrição das Atividades
1.1 Preparação do material
formativo para as sessões de
capacitação (folhetos, materiais
lúdicos)

2.4 Realização e aplicação de
questionários de avaliação de
conhecimento

1.2 Realização das sessões de
capacitação, rastreios orais e
ofertas de escovas e pastas

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos

2.640,00€

3.1 Aquisição e envio de cadeira portátil
e materiais para tratamentos médicodentários

Despesas com deslocações internacionais, vistos
e seguros (viagem e voluntário)

1.804,00€

1.3 Realização e aplicação de
questionários de avaliação de
conhecimento

3.2 Realização de tratamentos
médicos-dentários no contexto escolar

Despesas com ajudas de custo (alojamento,
alimentação, combustível, aluguer carro,
motorista, extras, etc)

3.020,00€

2.1 Preparação do material
formativo para as sessões de
capacitação (manuais e
questionários)

4.1 Monitorização realizada pela
coordenação do projeto (relatórios)

Despesas com consumíveis médicos e
equipamentos médicos

1.840,00€

2.2 Realização de sessões de
capacitação em estratégias de
assisténcia oral na comunidade aos
profissionais de saúde de
Moçambique

4.2 Monitorização junto aos parceiros
(relatórios)

2.3 Acompanhamento e orientação
durante as assisténcias realizadas
nas escolas

4.3 Avaliação final do projeto (relatório
de atividades e contas)

Total

Plano de Financiamento

9.304,00€

Valor Previsto

Autofinanciamento

1.804,00€

Cofinanciamento

7.500,00€
Total

9.304,00€
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PROJETO “AQUA:WATER4HEALTH”
Descrição das Atividades
Plano de Investimento
1.1 Desenvolvimento de um sistema 3.2 Realização de sessões de
de monitorização e capacitação dos capacitação as crianças das escolas
técnicos para a gestão eficiente da
primárias
água do município

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos

2.640,00€

Despesas correntes (filtros de água)

1.500,00€

1.2 Realização de 1 visita técnica
para acompanhamento do sistema
de monitorização

4.1 Monitorização realizada pela
coordenação do projeto (relatórios)

Despesas com deslocações internacionais, vistos
e seguros (viagem e voluntário)

3.608,00€
2.540,00€

2.1 Realização de reuniões para
avaliação de equipamento de
filtração da água para
implementação nas escolas

4.2 Monitorização junto aos parceiros
(relatórios)

Despesas com ajudas de custo (alojamento,
alimentação, combustível, aluguer carro,
motorista, extras, etc)

2.2 Implementação de filtros de
água em 4 escolas

4.3 Avaliação final do projeto (relatório
de atividades e contas)

3.1 Realização e aplicação de
questionários de avaliação de
conhecimento

Total

Plano de Financiamento

10.288,00€

Valor Previsto

Cofinanciamento

10.288,00€
Total

10.288,00€
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PROJETOS
NACIONAIS
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PROJETO “IIES CASOPORTO”
Plano de Investimento

Descrição das Atividades
1.1 Realização de tratamentos de prevenção, restauração,
cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica
removível
1.2 Realização de atendimentos psicossociais
1.3 Realização de módulos formativos, designado por C.A.S.O.
de Sucesso, nas áreas da: Saúde, Autoestima e
Desenvolvimento Pessoal, Capacitação e Oportunidade

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos

88.053,07€

Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)

10.458,00€

Despesas com deslocações nacionais

3.840,00€

Despesas com consumiveis médicos

22.500,00€

Despesas com publicidade e marketing (cartazes,
folhetos e site)

252,00€

Encargos directos com desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação do projeto

1.250,00€

Outras Despesas (Obras, Registo ERS e Seguro)

1.150,00€

1.4 Realização de consultas de nutrição e de cessação tabágica

Total

Plano de Financiamento

127.503,07€

Valor Previsto

Autofinanciamento

23.586,31€

Cofinanciamento

103.916,76€
Total

127.503,07€
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PROJETO “IIES CASOBRAGA”
Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos

Descrição das Atividades
1.1 Realização de tratamentos de prevenção, restauração,
cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica
removível
1.2 Realização de atendimentos psicossociais
1.3 Realização de módulos formativos, designado por C.A.S.O.
de Sucesso, nas áreas da: Saúde, Autoestima e
Desenvolvimento Pessoal, Capacitação e Oportunidade
1.4 Realização de consultas de nutrição e de cessação tabágica

186.971,41€

Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)
Despesas com deslocações nacionais

10.458,00€
4.480,00€

Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos

29.250,00€

Despesas com publicidade e marketing (cartazes,
folhetos e site)

311,85€

Encargos directos com desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação do projeto

1.250,00€

Outras Despesas (Registo ERS e Seguro)

1.144,41€

Total

Plano de Financiamento

233.865,67€

Valor Previsto

Cofinanciamento

233.865,67€
Total

233.865,67€
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PROJETO “CASOLISBOA”
Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos

Descrição das Atividades
1.1 Realização de tratamentos de prevenção, restauração,
cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica
removível

64.405,67€

Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)

2.320,00€

Despesas com deslocações nacionais

1.120,00€

Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos

16.250,00€

Outras Despesas (Registo ERS e Seguro)

1.2 Realização de atendimentos psicossociais

1.150,00€
Total

Plano de Financiamento

85.245,67€

Valor Previsto

Autofinanciamento

37.816,74€

Cofinanciamento

47.428.93€
Total

85.245,67€
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PROJETO “APRENDER A SER SAUDÁVEL”
Descrição das Atividades
1ª Fase de Implementação do projeto

3ª Fase de Implementação do projeto

1.1 Realização de questionários de
avaliação de conhecimentos

3.1 Verificação dos materiais

1.2 Implementação da escovagem nas
escolas

4ª Fase de Implementação do projeto

1.3 Realização de ações de capacitação 4.1 2ª Controlo de placa bacteriana
sobre saúde oral dirigidas aos alunos,
professores e encarregados de
educação
1,4 Realização de ações de capacitação 4.2 Registo dos parâmetros antropométricos
sobre nutrição e desporto dirigidos aos
alunos, professores e encarregados de
educação
1.5 Realização de rastreios orais e 1º
controlo de placa bacteriana

5.2 Realização de eventos com parceiros
locais

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos

35.060,64€

Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)

1.700,00€

Despesas com deslocações nacionais

3.474,00€

Despesas com consumiveis e equipamentos
médicos

24.720,00€

Despesas com publicidade e marketing (cartazes,
folhetos, diplomas, placas escolas)
Encargos directos com desenvolvimento,
acompanhamento e avaliação do projeto

5. Imagem e Divulgação do projeto

1.6 Registo dos parâmetros
5.1 Criação e divulgação de materiais de
antropométricos e dos lanches escolares apoio e atividades
e realização de questionários
2ª Fase de Implementação do projeto

Plano de Investimento

2.005,00€
33.015,00€

Total

Plano de Financiamento

99.974,64€

Valor Previsto

Cofinanciamento

99.974,64€
Total

99.974,64€

2.1 Visitas de controlo às escolas
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PROJETO “GERAÇÃO BECOOL”
Descrição das Atividades
1. Preparação dos Instrumentos e da
Equipa Técnica

2.7 Encaminhamento dos jovens com excesso
de peso para a consulta hospitalar de
obesidade e nutrição

1.1 Constituição da equipa técnica e
reunião com parceiros e preparação dos
instrumentos de avaliação e sessões

2.8 Realização de sessões de demonstração
da correta escovagem

2. Implementação do projeto

2.9 Palestras em saúde oral às crianças,
professores e pais

Despesas com recursos humanos

19.499,28€

Despesas com consumiveis médicos

3.409.,80€

2.1 Aplicação dos questionários de
avaliação de conhecimentos (saúde oral,
alimentação saudável e atividade física) fase inicial e final do projeto

2.10 Realização de atividades pedagógicas
que potenciem a aprendizagem e workshops
sobre hábitos de vida saudável dirigido aos
encarregados de educação

Despesas com publicidade e marketing (cartazes,
folhetos, e manual)

2.097,15€

Total

25.006,23€

2.2 Realização de rastreios orais e
informação sobre procedimento a ter nos
casos de cárie

2.11 Debates/palestras sobre doenças
crónicas

2.3 Realização do controlo da placa
bacteriana aos jovens - fase inicial e final
do projeto

2.12 Comemoração do dia Mundial da
Alimentação

2.4 Divulgação de material educativo nas
escolas (folhetos e cartazes)

3. Promoção e divulgação do projeto e das
suas boas práticas

2.5 Doações de Kits com escovas e
pastas

3.1 Elaborar o manual de boas práticas sobre
hábitos de vida saudável na adolescência

2.6 Avaliação do excesso do peso
ponderal e obesidade dos jovens

4. Avaliação do projeto

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Plano de Financiamento

Valor Previsto

Autofinanciamento

6,23€

Cofinanciamento

25.000,00€
Total

25.006,23€
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PROJETO ”SORRISOS DE PORTA A PORTA – REGIÃO CENTRO
2º FASE”
Descrição das Atividades
1. Planeamento e Preparação
1.1 - Realização do plano detalhado

Plano de Investimento

Investimento Previsto

1.2 - Preparação da equipa de trabalho

Despesas com recursos humanos

2 - Divulgação do projeto e das atividades a realizar

Despesas correntes (material escritório,
comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)

2.1 - Realização dos contatos com as instituições para seleção dos idosos

4.500,00€

Despesas com deslocações nacionais

3.100,00€

Despesas com consumiveis
3 – Realização das atividades
3.1 - Realização de consultas médico-dentárias

20.160,00€
Total

Plano de Financiamento

28.460,00€

Valor Previsto

Cofinanciamento

3.2 – Estabelecimento de parcerias com clinicas médico-dentárias

700,00€

28.460,00€
Total

28.460,00€

4 - Acompanhamento

4.1 - Avaliação Final
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CENTRO DE ESTUDOS MUNDO A SORRIR - CEMAS

Plano de Investimento
Descrição das Atividades
1.1 Planificação de atividades de avaliação no âmbito dos projetos de
intervenção da MAS, nacionais e internacionais, com vista à validação
cientifica dos mesmos
1.2 Escrita de manuscritos científicos para posterior submissão a revistas
internacionais com fator de impacto

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos

3.600,00€

Despesas com assistência técnica e consultoria
(submissão de 3 manuscritos a revistas cientificas
com opção “open-access”)

2.048,37€

Total

5.648,37€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

Cofinanciamento

5.648,37€
Total

5.648,37€
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ORÇAMENTO DE ESTRUTURA
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ORÇAMENTO ESTRUTURA
Plano de Investimento

Investimento Previsto

Representação (viagens nacionais e internacionais,
gasolina, alojamento, refeições, telefone, congressos)

2.500,00€

Despesas Correntes Sede (telefone, renda, água, luz,
correio)

3.500,00€

Despesas extras (obras)

5.000,00€

Quotas (FDI, UDIPSS, Plataforma ONGD, Sector3)

1.350,00€

Despesas com comunicação, marketing e angariação de
fundos (Boletim Anual, ativismo, ações de angariação de
fundos, material gráfico,)

8.000,00€

Subtotal

20.350,00€

Custos Imprevistos (1,5%)

305,25€
Total

Plano de Financiamento

20.655,25€

Valor Previsto

Autofinanciamento

20.655,25€
Total

20.655,25€
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ORÇAMENTO GLOBAL
19

ORÇAMENTO
GLOBAL

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Projetos Internacionais

116.992,00€

Projeto “Saúde a Sorrir - Cabo-Verde”

13.000,00€

Projeto “Saúde a Sorrir – Guiné-Bissau”

39.000,00€

Projeto “Saúde a Sorrir – São Tomé e Príncipe”

45.400,00€

Projeto “Saúde a Sorrir - Moçambique”

9.304,00€

Projeto “AQUA:WATER4HEALTH”

10.288,00€

Projetos Nacionais

605.703,65€

Projeto “IIES CASOPORTO”

127.503,07€

Projeto “IIES CASOBraga”

233.865,67€

Projeto “CASOLISBOA”

85.245,67€

Projeto “Aprender a Ser Saudável”

99.974,64€

Projeto “GERAÇÃO BECOOL”

25.006,23€

Projeto ”SORRISOS DE PORTA A PORTA – REGIÃO CENTRO 2º FASE”

28.460,00€

Centro de Estudos Mundo a Sorrir - CEMAS

5.648,37€

Estrutura

20.655,25€

Total
Plano de Financiamento

743.350,90
Valor Previsto

Autofinanciamento

91.768,53€

Cofinanciamento

651.582,37€
Total

743.350,90€
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CONSTRUÍMOS
SORRISOS DO
TAMANHO DO
MUNDO
05 de Novembro de 2018

WWW.MUNDOASORRIR.ORG
YOUTUBE.COM/MUNDOASORRIR
FACEBOOK.COM/MUNDOASORRIR

