COMUNICADO – ABERTURA DE CANDIDATURAS
“Centro de Apoio à Saúde Oral – C.A.S.O.”
Braga

Apresentação
Em 2009 a Mundo A Sorrir implementou o Projeto C.A.S.O., no Hospital Conde Ferreira, na
cidade do Porto. No início de 2015, esta iniciativa foi estendida ao município de Braga, uma vez
que este concelho apresentava desigualdades sociais e de saúde muito similares às do Porto.
Trata-se de uma intervenção inovadora, assente na convicção de que o acesso à saúde oral é
um direito humano fundamental e uma parte integrante da saúde em geral, contribuindo de
forma determinante para a qualidade de vida das pessoas. Neste sentido, esta resposta social
visa, por um lado, diminuir as dificuldades de acesso a cuidados de saúde oral,
designadamente dos grupos socioeconomicamente mais desfavorecidos, e, por outro lado,
facilitar a sua socialização e inserção social.
Pretende-se, assim, caminhar no sentido de um novo entendimento sobre a importância dos
cuidados de saúde oral na vida das pessoas, contribuindo para quebrar os ciclos de pobreza
instalados, através da promoção de melhorias a nível da confiança e auto-estima e
potenciando a sua capacidade de participar de forma mais ativa na sociedade.

Candidaturas 2019
No sentido de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, informamos
que estão abertas as candidaturas para Instituições que pretendam ser beneficiárias desta
resposta social, através do estabelecimento de um protocolo de parceria com a Mundo A
Sorrir.

Prazo limite
Até 27 de Setembro de 2019

Requisitos para admissão das Instituições:
- Instituições cujo estatuto seja “organizações da economia social” (organização nãogovernamental, organização sem fins lucrativos, instituição de solidariedade social,
cooperativa, fundação);

- Instituições que prestem acompanhamento a pessoas em situação de vulnerabilidade
socioeconómica;
- Instituições sediadas no DISTRITO DE BRAGA OU cujos beneficiários sejam RESIDENTES NO
CONCELHO/DISTRITO;
- Disponibilidade para encaminhar os utentes mais carenciados, facultando todos os
documentos

exigidos

(relatório

social,

relatório

médico,

exame

radiológico

-

ortopantomografia);
- Disponibilidade para orientar os utentes para as consultas dentárias;
- Disponibilidade de um técnico ou interlocutor da instituição que:
- Acompanhe, de forma presencial, as primeiras consultas e tratamentos;
- Mantenha uma articulação frequente com o coordenador técnico do projeto com o
objetivo de, em conjunto e de forma sistemática, monitorizarem e avaliarem o trabalho
desenvolvido.

Avaliação das candidaturas
Só passarão à fase de entrevista as Instituições que cumpram todos os requisitos descritos
anteriormente.

Submissão das candidaturas
A candidatura consta do preenchimento do formulário disponível em bit.ly/2lNBAhC, e envio
do mesmo para o e-mail coordenacao.braga@mundoasorrir.org

Apenas serão aceites candidaturas submetidas por esta via.

Para mais informações, contactar:

Elsa Antunes
Contactos: 253 277 099 // 966 039 280
E-mail: coordenacao.braga@mundoasorrir.org

Braga, 10 de setembro de 2019

