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A NOSSA MISSÃO
Promover a Saúde e a Saúde
Oral como um direito universal.

A NOSSA VISÃO
Melhorar o acesso e a condição
de saúde oral e saúde geral em
Portugal e nos Países Africanos
de expressão portuguesa tendo
em vista a inclusão social e a
cooperação e apoio ao
desenvolvimento.

OS  NOSSOS VALORES
Bem - Estar
Seriedade
Solidariedade 
Conhecimento
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MENSAGEM DA DIREÇÃO
2020 vai ficar para sempre marcado como o ano da pandemia, o ano em
que o vírus SARS-COV-2 mudou radicalmente a forma como vivemos em
comunidade, a forma como socializamos, como trabalhamos e como nos
integramos na sociedade. Foi o ano em que vimos toda a nossa realidade
habitual ser transformada, lidamos com a perda de familiares e amigos de
uma forma extrema e desumana e o medo, com todas as suas facetas,
apoderou-se muitas vezes de cada um de nós. 

Mas 2020 foi também o ano em que a equipa da Mundo A Sorrir se
reinventou, em que tivemos a certeza de que em equipa e unidos
conseguimos ultrapassar todas as barreiras e obstáculos que se
atravessem à nossa frente. Juntos, somos mais fortes e chegamos mais
longe! Um agradecimento profundo a todos os nossos financiadores por
terem mantido a nossa missão na sua linha de prioridades!

Na Mundo A Sorrir, 2020 vai ficar marcado como um ano de crescimento
épico, o ano em que desenvolvemos 16 projetos em simultâneo e ainda
conseguimos apoiar o setor público e social com uma campanha de
angariação de equipamentos de proteção individual, que tanta falta
faziam no início da pandemia. 

A nível nacional foi o ano em que, numa parceria coesa e com mais de 10
anos que temos com a Câmara Municipal de Cascais, alargámos o projeto
C.A.S.O. a mais um município do país. 

Neste momento, também em Cascais as populações mais fragilizadas
podem aceder a cuidados de saúde oral como uma forma de potenciar a
sua inclusão social. E, em Braga, celebramos o 5º aniversário do projeto
Braga A Sorrir.

Foi também neste ano que a Inovação Social aprovou 3 novos projetos da
Mundo A Sorrir: um em Cascais e dois no Porto, comprovando-se mais
uma vez o esforço das nossas equipas e o cariz inovador das atividades
que desenvolvemos.

A nível internacional destaca-se a inauguração de uma clínica médica e
dentária na Guiné-Bissau, um sonho que se tornou realidade com o apoio
de um empresário do Norte de Portugal, que “vestiu a camisola” da
Mundo A Sorrir na Guiné-Bissau apoiando de forma incondicional o nosso
trabalho neste país. Esta clínica que conta com uma equipa de 3
guineenses e de 1 médico dentista expatriado, dá a oportunidade a que o
acesso a cuidados de saúde em Bissau tenha sido alargado.

2020 fica então marcado como um ano difícil, desafiante e diferente, mas
com muitas conquistas para a Mundo A Sorrir, um ano que nunca
esqueceremos pelas piores e ao mesmo tempo pelas melhores razões
possíveis.

Mariana Dolores

Presidente da ONGD Mundo A Sorrir
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O trabalho da Mundo A Sorrir não seria possível sem o apoio e o compromisso
de todos os associados, parceiros, voluntários, doadores e de dezenas de
pessoas que acreditam na nossa causa.

Agradecemos à Câmara Municipal de Braga, à Câmara Municipal do Porto, à
Câmara Municipal de Cascais, à Câmara Municipal de Lisboa e à Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia pelo apoio prestado aos projetos desenvolvidos
nos seus municípios.

Obrigado aos premium sponsors da Mundo A Sorrir: Portugal Inovação Social,
PO ISE, Lisboa 2020, Portugal 2020, Fundo Social Europeu da União Europeia,
BPI Fundação "la Caixa", Junta de Freguesia de Santo António, Santa Casa da
Misericórdia do Porto. 

Obrigado aos master sponsors: Fundação Calouste Gulbenkian, ICD, EAO,
Rotary International, Sonae MC, UNICEF Guiné-Bissau, Camões - Instituto da
Cooperação e da Língua. 

Obrigado aos support sponsors: Inibsa, Henry Shein, Unilabs, Fundação Manuel
António da Mota, Porto Business School, Vieira de Almeida, TAP Air Portugal.

Obrigado aos institucional partners: Plataforma Portuguesa das ONGDS,
Entrajuda, Udipss Porto, Udipss Lisboa, Associação Portuguesa das Higienistas
Orais, Ordem dos Nutricionistas, Associação de Estudantes da Universidade
Fernando Pessoa, Universidade de Coimbra, Montepio, Rangel, Ambar,
Legendary People + Ideas, Colgate, Jordan, VOCO, Utrade, Novartis,
Douromed, Ambimed, Sepri, Tactis, Montellano, Pierre Fabre, Fricon, Clínica
Santa Madalena, Hitec, IRON, Laboratório de Prótese Dentária Óscar Pereira, 

AGRADECIMENTOS
C'Artes Dentária Laboratório de Próteses, Carlos Matias & Artur Franco Lda.
Próseses Dentárias, Laboratório Cartuxo, Laboratório Manuel Alves,
Laboratório Artur Franco, Laboratório Space Sorrisos, Ministério da Saúde de
São Tomé e Príncipe, Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social da
Guiné-Bissau, Ministério da Educação e da Saúde de Cabo-Verde, Governo
Regional do Príncipe, Município de Porto Novo, FICASE, ONG VIDA, Helpo,
Aldeias Infantis SOS Mindelo, Hotel Foya Branca, Delegacia de Saúde do
Mindelo, Fundação Novo Futuro, Irmãs Franciscanas Hospitaleiras do Sagrado
Coração, Câmara de Cantagalo, Câmara de Caué, Grupo HBD, CST, Missão
Semide, INASA, UniPiaget Guiné Bissau, Missão Franciscana do Imaculado
Coração de Maria, Orfanato Lar Bethel, PEPE – Programa de Educação Pré-
escolar, Escola S. Bernardino de Cena – Missão Católica Franciscana;
Associação dos Filhos e Amigos de Farim, Escolas das Missões das Irmãs
Adoradoras do Sangue de Cristo – ONG Afeto com Letras, Voluntariado
Internacional para o Desenvolvimento Africano- VIDA, Casa das Mães -
CARITAS, Missão, Evangélica de Fulacunda, Missão Evangélica Jedidias,
Associação dos Amigos das Escolas da Guiné Bissau, ONG PRONTO
SOCORRO, Missão Evangélica Amide, Revista Maxillaris, Revista Saúde Oral.
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Obrigado à empresa LBM pela doação de material imobiliário que permitiu
equipar a Clínica Social Mundo A Sorrir na Guiné-Bissau.

Obrigado à Clínica AMAR DENT, à Aquafisio, à Clínica Prof. Machado Capelas -
Medicina Dentária, ao Atelier de Sobrancelhas Lucília Mendo, à Montellano e
ao médico dentista João Gomes pela doação de equipamentos de proteção
individual que foram distribuídos pelos hospitais portugueses e/ou outras
entidades numa altura em que os materiais disponíveis eram escassos. 

Obrigado à Raitec 3D, à Univerplast Viseiras Médicas, à Gualter, Osório & Ca.,
Lda, ao Sucesso do Pano e ao médico dentista, António Santos, pela doação de
equipamentos de proteção individual para distribuir pelos hospitais e
profissionais de saúde da Guiné-Bissau, de forma a garantir o exercício da sua
profissão em segurança.

Obrigado à Fidelidade Seguros, à Utrade, à Montellano, à Ravagnanidental
Portugal, à Sonae, à Sogrape, à Medi-Riva, à Maia & Borges e à Missão
Continente pelo apoio na reabertura das nossas clínicas dentárias sociais do
Porto, Braga e Lisboa, através da doação de equipamentos de proteção
individual.

E um agradecimento muito especial aos influenciadores digitais e às figuras
públicas que se juntaram à nossa causa e mobilizaram os seus seguidores:
Marta Cyrne Carvalho, Diogo Faro, Catarina Raminhos, Catarina Furtado, Sónia
Tavares, Isabel Silva, Vera Fernandes, Isabel Teixeira, Nutree.me, Joana
Azevedo, Vera Ribeiro, Sílvia Rizzo, Claúdia Varela, Maria de Barros, Andreia
Coentrão, Tânia Ribas de Oliveira, Evelise Veiga e Inês Guerra Pereira.

AGRADECIMENTOS
Apenas com a colaboração de todos é possível lutar para um futuro equitativo
em todas as suas formas e em todos os lugares.

Juntos, construímos sorrisos do tamanho do mundo!
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2020 EM NÚMEROS

16 PROJETOS

4 PAÍSES

20 863
BENEFICIÁRIOS

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO RASTREIOS
MÉDICO-DENTÁRIOS

TRATAMENTOS ESCOVAS E PASTAS
DOADAS

VOLUNTÁRIOS

468 4 136

14 204 16 864

51
633 150 desde 2005

36 573 desde 2005

145 413 desde 2005

128 014 desde 2005

331 974 desde 2005

1 656 desde 2005
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12 MESES COM A MUNDO A SORRIR

J A N E I R O
Mundo A Sorrir renova parceria

com a TAP Air Portugal, no
âmbito do Programa Donate

Miles

M A R Ç O
Mundo A Sorrir distribui

equipamentos de proteção
individual pelos hospitais do país

M A I O
Mundo A Sorrir apoia a

reabertura do setor de saúde oral
na Guiné-Bissau, através da

capacitação dos profissionais e
da doação de EPIS

J U L H O
Mundo A Sorrir comemora 15

anos de história

F E V E R E I R O
Mundo A Sorrir inaugura Clínica
Médica e Médico Dentária Social

na Guiné-Bissau

A B R I L
Mundo A Sorrir capacita os

parceiros na sensibilização da
população e oferece máscaras

sociais para evitar a propagação
do COVID-19 em África

J U N H O
Mundo A Sorrir promove ciclo de
conversas dedicadas à temática

do voluntariado
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12 MESES COM A MUNDO A SORRIR

A G O S T O
Mundo A Sorrir aposta na

partilha de boas práticas de
saúde oral com a população

O U T U B R O
Mundo A Sorrir inaugura Centro

de Apoio à Saúde Oral em
Cascais com o financiamento da

Câmara Municipal de Cascais

D E Z E M B R O
Mundo A Sorrir implementa três

novos projetos de inovação e
empreendedorismo social

cofinanciados pelo Portugal Inovação
Social, destinados a diferentes

públicos-alvo

S E T E M B R O
Mundo A Sorrir distinguida com o

prémio BPI "la Caixa" Infância
2020, no âmbito do projeto

FOCA-TE

N O V E M B R O
Mundo A Sorrir renova protocolo
de cooperação com o Ministério
da Saúde de São Tomé e Príncipe
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EM PORTUGAL
A MUNDO A SORRIR
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APRENDER A SER SAUDÁVEL

Para que as crianças continuassem a manter os hábitos de higiene
incutidos no âmbito do projeto, procedemos à entrega de kits de
escovagem individuais nas escolas de Vila Nova de Gaia, compostos por
uma escova, uma pasta e materiais lúdico-didáticos. 

Assumimos o contexto como um momento de transformação e
mantivemos o compromisso de continuar a investir na prevenção da
doença e na promoção da saúde oral.

O Aprender a Ser Saudável é, desde 2010, um projeto pioneiro e
inovador em Portugal constituído por uma equipa multidisciplinar nas
áreas de medicina dentária, alimentação saudável e atividade física.
Trabalha nas áreas da prevenção e capacitação, com especial enfoque
na saúde oral, através da introdução de hábitos saudáveis nas crianças.

O projeto Aprender a Ser Saudável, integrado no programa Crescer
Saudável desenvolvido no Município de Cascais, revelou-se um
complemento à educação formal nas escolas, contribuindo para a
literacia em saúde e promovendo hábitos e rotinas de saúde oral que
passarão para a vida futura e que poderão ter repercussões no contexto
familiar.

Em Vila Nova de Gaia, o projeto Aprender a Ser Saudável foi
desenvolvido nas três áreas de atuação, nomeadamente saúde oral,
alimentação saudável e atividade física no Agrupamento de Escolas D.
Pedro I e Vila D'Este.

Em março 2020, a pandemia da COVID-19 com toda a complexidade
que engloba, obrigou-nos a readaptar as atividades e a aliarmo-nos às
novas tecnologias adotando modelos de comunicação online.

PARCEIROS:    
Câmara Municipal de Cascais e Vila Nova de Gaia.

CASCAIS E VILA NOVA DE GAIA

Cascais

Vila Nova de Gaia
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BENEFICIÁRIOS

 1 424

ESCOVAS E PASTAS
DISTRIBUÍDAS

916

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
NA ÁREA DA SAÚDE ORAL

50

RASTREIOS
MÉDICO-DENTÁRIOS

916

12

CASCAIS

BENEFICIÁRIOS

2 028

ESCOVAS E PASTAS
DISTRIBUÍDAS

2 391

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
NAS ÁREAS DA SAÚDE ORAL,
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E

ATIVIDADE FÍSICA

78

RASTREIOS
MÉDICO-DENTÁRIOS

19

VILA NOVA DE GAIA

BENEFICIÁRIOS

24 171

ESCOVAS E PASTAS
DISTRIBUÍDAS

60 447

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

1 322

RASTREIOS
MÉDICO-DENTÁRIOS

5 426

TOTAL
desde 2010

COLABORADORES
ENVOLVIDOS

3
COLABORADORES

ENVOLVIDOS

5
VOLUNTÁRIO

1



PARCEIROS:    
Fundação "la Caixa", BPI Solidariedade.

FOCA-TE
FIGHT ORAL CANCER AMONG
TEENAGERS

O objetivo principal do projeto FOCA-TE é promover a educação para
a saúde oral e particularmente, para o Cancro Oral, através do
aumento da literacia para a existência da patologia, dos fatores de
risco como o consumo de álcool, tabaco, entre outros e das medidas
preventivas.

O projeto foi idealizado para
jovens/adultos que frequentam
Escolas Profissionais do distrito
do Porto. É importante salientar
que os jovens/adultos das
Escolas Profissionais não são
abrangidos pela iniciativa do
Programa Nacional de Promoção
de Saúde Oral e, por esse
motivo, há a necessidade de
intervir junto desta população.

Devido à COVID-19 o projeto
adaptou-se às medidas nacionais
de combate à pandemia e todas
as sessões de sensibilização
para o cancro oral foram
realizadas via plataforma
ZOOM. 

As sessões de rastreios orais
foram realizadas nas Escolas
Profissionais, individualmente a
cada aluno, de acordo com um
protocolo rigoroso de
higienização e segurança para a
COVID-19.

O projeto encontra-se em fase
exponencial de execução e está
a cumprir os pressupostos
inicialmente assumidos, tendo
sensibilizado até à data 573
alunos das Escolas Profissionais
do Distrito do Porto para a
problemática do cancro oral.
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BENEFICIÁRIOS

573

ESCOVAS E PASTAS DISTRIBUÍDAS

297

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

12

RASTREIOS
MÉDICO-DENTÁRIOS

161

14

COLABORADORES
ENVOLVIDOS

3



CENTRO DE APOIO À SAÚDE ORAL

O projeto C.A.S.O. – Centro de Apoio à Saúde Oral é uma iniciativa cujo objetivo principal é melhorar a
saúde oral de populações em situação de vulnerabilidade socioeconómica, através da intervenção médico-
dentária e do acompanhamento psicossocial.

Atualmente, o projeto está localizado em quatro concelhos: Porto, Braga, Lisboa e Cascais, sendo que cada
um implementa a mesma metodologia de intervenção mas adaptada ao modelo de sustentabilidade que está
previsto para cada caso (através de apoios municipais, financiamentos públicos, modelos de negócio sociais,
apoios mecenáticos, entre outros).

A COVID-19 lançou-nos uma série de desafios e tivemos de proceder a mudanças para garantir a segurança
dos pacientes, dos colaboradores e dos voluntários, nomeadamente a alterações na receção,
acompanhamento e intervenção de utentes, de forma a cumprir o Plano de Retoma de Atividade, elaborado
pela Mundo A Sorrir, de acordo com as normas definidas pela DGS. 

Entre os meses de março e maio, aquando o encerramento das clínicas dentárias, continuámos disponíveis
para realizar as consultas urgentes e acompanhar os nossos utentes. Após a reabertura da atividade, a
adesão dos utentes manteve-se positiva.

De salientar o alargamento do projeto Centro de Apoio à Saúde Oral ao concelho de Cascais com o apoio da
Câmara Municipal de Cascais. Esta resposta social permitirá potenciar o acesso a cuidados de saúde oral
dos munícipes deste concelho.

Apesar de todos os constrangimentos e dificuldades que tiveram de ser enfrentados e de todas as
alterações implementadas, o projeto C.A.S.O. continuou a fazer a diferença na vida da população
socioeconomicamente mais desfavorecida.
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366 1 913

262 78

97 1

ANTÓNIO
MELO

O NOSSO IMPACTO

BENEFICIÁRIOS
5 185 desde 2009

TRATAMENTOS 
35 401 desde 2009

ESCOVAS E PASTAS
DISTRIBUÍDAS
8 886 desde 2009

ATENDIMENTOS
PSICOSSOCIAIS
680 desde 2017

REABILITAÇÕES ORAIS
670 desde 2017

CONSULTAS DE NUTRIÇÃO
 4 desde 2018

Agora que tenho dentes,
fico diferente, dá outro
aspeto. E estou satisfeito! 

16

PARCEIROS:    
Centro Hospitalar Conde Ferreira (SCMP); Fundação Manuel
António da Mota; Sonae MC; Fricon; Inibsa; UTrade; Laboratório
de Prótese Dentária Jorge Madureira; Laboratório de Prótese
Dentária Óscar Pereira; 50 Instituições parceiras pertencentes à
Área Metropolitana do Porto

5
VOLUNTÁRIOS

7
COLABORADORES
ENVOLVIDOS93 desde 2009



918 8 255

210 291

146 68

A minha relação com dentistas não era
boa, principalmente desde que fiz
tratamentos no Porto. Só tiraram dentes,
deixaram raízes e nunca me deram
opções para melhorar. Sentia
dificuldades a comer e sofria de dores,
andava sempre à rasca da boca. 

Quando cheguei ao "Braga A Sorrir"
tudo mudou. Comecei a ser tratado e as
melhorias eram evidentes. Fiz mais de
30 consultas e sempre fui atendido de
forma espetacular. Toda a equipa foi 5
estrelas e melhorei a 100%. Também me
adaptei muito bem às próteses e
comecei a comer melhor. 

Sempre que preciso, sou sempre bem
recebido. As portas do projeto estão
sempre abertas para mim.

RAUL 
PEREIRA

BENEFICIÁRIOS
2 570 desde 2015

TRATAMENTOS 
52 435 desde 2015

ESCOVAS E PASTAS
DISTRIBUÍDAS
4 734 desde 2015

ATENDIMENTOS
PSICOSSOCIAIS
3 505 desde 2015

REABILITAÇÕES ORAIS
1 034 desde 2015

CONSULTAS DE NUTRIÇÃO
180 desde 2019

17PARCEIROS:    
Câmara Municipal de Braga,  25 Instituições parceiras
pertencentes ao concelho de Braga.

O NOSSO IMPACTO

12
COLABORADORES
ENVOLVIDOS

4
VOLUNTÁRIOS
38 desde 2015



111 1 472

328 154

72

ANA
CLEMENTE

59

O NOSSO IMPACTO
LISBOA

Sempre coloquei os meus em primeiro
lugar. Para eles nada pode faltar. 

Com o passar do tempo fui perdendo os
dentes, também passei por um problema
grave de saúde que fez com que tudo
piorasse ainda mais. 

Quando a minha assistente social disse
que poderia encaminhar-me para a vossa
clínica, foi como se a vida me estivesse a
dar uma segunda oportunidade. 

Não tenho palavras para vos dizer o
quanto estou feliz e o quanto vocês me
ajudaram. 

Agora já posso sorrir para os meus
filhos.

BENEFICIÁRIOS
251 desde 2018

TRATAMENTOS 
5 404 desde 2018

ESCOVAS E PASTAS
DISTRIBUÍDAS
1 238 desde 2018

ATENDIMENTOS
PSICOSSOCIAIS
573 desde 2018

REABILITAÇÕES ORAIS
177 desde 2018

CONSULTAS DE HIGIENE
ORAL
192 desde 2018

18

PARCEIROS:    
Câmara Municipal de Lisboa; Junta de Freguesia de Santo
António; Clínica de Santa Madalena; Laboratório Júlio
Fernandes Cartuxo; Laboratório Carlos Matias e Artur
Franco; Laboratórios Hitec, 24 Instituições parceiras
pertencentes ao concelho de Lisboa.

O NOSSO IMPACTO

5
COLABORADORES
ENVOLVIDOS

7
VOLUNTÁRIOS
26 desde 2018



28 388

26 28

5

EUGÉNIA
CABRITA

O NOSSO IMPACTO
CASCAIS

Passei por uma depressão muito grande
durante vários meses não comunicava
com ninguém. 

O dia mais importante da minha vida foi
quando descobri este projeto.

Agora já posso sorrir para as minhas
filhas e netas.

O meu sonho foi concretizado!

BENEFICIÁRIOS TRATAMENTOS 

ESCOVAS E PASTAS
DISTRIBUÍDAS

ATENDIMENTOS
PSICOSSOCIAIS

REABILITAÇÕES ORAIS

19
PARCEIROS:    
Câmara Municipal de Cascais, Laboratório Artur
Franco, Laboratório Space Sorrisos.

O NOSSO IMPACTO

5
COLABORADORES
ENVOLVIDOS



PREVENIR, CAPACITAR
E INCLUIR | LISBOA

O projeto “Prevenir, Capacitar e Incluir” – Lisboa foi

uma das iniciativas vencedoras do Prémio BPI

Fundação “la Caixa” Solidário 2019, que pretendeu

consciencializar as pessoas socioeconomicamente mais

vulneráveis do concelho de Lisboa, para a importância

da saúde geral e oral na sua vida. 

PARCEIROS:    
BPI Fundação "la Caixa", GBSO.

1 504 256

304

34 20

BENEFICIÁRIOS RASTREIOS ORAIS

ESCOVAS E PASTAS
DISTRIBUÍDAS

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS

1 331
TRATAMENTOS

20

4
COLABORADORES ENVOLVIDOS



INICIATIVAS DE
INOVAÇÃO DE
EMPREENDEDORISMO
SOCIAL
As PARCERIAS PARA O IMPACTO são um instrumento

de financiamento do Programa Portugal Inovação Social,

que financiam projetos de inovação social, em parceria

com investidores sociais, para que alcancem maior

escala e impacto. Pretendem estimular a filantropia de

impacto e contribuir para um modelo de financiamento

mais estável, eficaz e duradouro.
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IIES - SORRISOS DE PORTA
EM PORTA - REGIÃO CENTRO

Tendo como foco contribuir para a melhoria da saúde oral dos

idosos que se encontram em lares, centros de dias e apoio

domiciliário, na Região Centro de Portugal, a IIES SPP-C iniciou as

suas atividades em 2020 com visitas presenciais às instituições,

realizando sessões de sensibilização para as práticas de saúde oral
e rastreios orais dirigidos aos idosos e sessões de capacitação
dirigidas aos cuidadores formais.

A partir do mês de março de 2020, esta iniciativa teve de se adaptar à
situação da pandemia COVID-19, suspendendo temporariamente as
suas atividades presenciais e substituindo-as por outras semelhantes,
como a realização de sessões de capacitação dirigidas aos cuidadores
formais em formato online, a criação de novos materiais gráficos e de
atividades lúdicas sobre saúde oral para os animadores das instituições
realizarem com os idosos, a produção de quatro vídeos que
funcionarão como sessões assíncronas de capacitação dos cuidadores
formais e de um vídeo de sensibilização destinado aos idosos e ainda
a realização de sessões de capacitação online, dirigidas aos
enfermeiros destas instituições, com o objetivo destes profissionais
adquirirem todos os conhecimentos e ferramentas para a realização de
rastreios orais aos idosos. 

PARCEIROS:    
O Sorrisos de Porta em Porta - Região Centro é uma iniciativa da Mundo A Sorrir, cofinanciada pelo PO ISE, no
âmbito da Tipologia de Operação “Programa de Parcerias para o Impacto" (T.0 3.33) do organismo intermédio
“Portugal Inovação Social”, em parceria com a Faculdade Medicina Dentária da Universidade de Coimbra, tendo
como investidor social a Fundação Calouste Gulbenkian. A Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES)
será desenvolvida entre 2019-2021 nos municípios de Tábua, Oliveira do Hospital, Vila Nova de Poiares, Lousã,
Arganil, Miranda do Corvo e Penela. O projeto contou com o apoio da empresa VOCO.
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1 373 254

18 47

65

O projeto é uma mais-valia nos dias de
hoje para a nossa população alvo
(idosos). Esta ação veio proporcionar o
bem-estar e uma melhor qualidade de
saúde oral dos nossos utentes sem sair
de casa. 

Com estas sessões dinamizadas pela 
Dr.ª Rita, aprendemos não só as boas
práticas para uma melhor higienização
oral mas também as causas das doenças
e problemas orais provocados pela falta
ou má higienização da boca e como os
podemos evitar.  

Com este ensinamento e a
implementação destas boas práticas
gerou-se um movimento de
sensibilização e reduzimos o número de
queixas acerca dos problemas orais.

INSTITUIÇÃO
BENEFICIADA

O NOSSO 
IMPACTO

BENEFICIÁRIOS RASTREIOS
MÉDICO-DENTÁRIOS

TRATAMENTOS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

INSTITUIÇÕES
ABRANGIDAS
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5
COLABORADORES
ENVOLVIDOS



PARCEIROS:    
 O "Prevenir, Capacitar e Incluir - Porto" é uma iniciativa da Mundo A Sorrir, cofinanciada pelo
PO ISE, Portugal 2020 e o Fundo Social Europeu da União Europeia, no âmbito da Tipologia de
Operação “Programa de Parcerias para o Impacto" (T.0 3.33) do organismo intermédio “Portugal
Inovação Social”, e tem como investidor social a Câmara Municipal do Porto. O projeto conta
com entidades parceiras do NPISA - Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo do Porto.

IIES - PREVENIR, CAPACITAR
E INCLUIR | PORTO

A IIES Prevenir, Capacitar e Incluir - Porto teve o seu início em 1 de
agosto de 2020, pretendendo-se contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas em situação de sem-abrigo do concelho
do Porto, atuando através da prevenção das doenças orais e alertando
para os fatores de risco associados a essas doenças.

Entre os meses de agosto e
dezembro de 2020, foram
realizadas as primeiras reuniões
de apresentação do projeto no
âmbito dos parceiros do NPISA
Porto. Em setembro de 2020
decorreu, em formato online,
uma sessão de apresentação
formal junto de parceiros do
NPISA Porto e dos
representantes da Divisão
Municipal de Promoção da
Saúde da Câmara Municipal do
Porto. 

Após este momento, deu-se
início às reuniões individuais
(em formato online) com cada
instituição, com o objetivo de
avaliar as condições de
implementação do projeto com
base nas características de cada
uma. No final do ano de 2020
foram realizadas sessões de
informação e capacitação
dirigidas às pessoas em situação
de sem abrigo e rastreios orais,
no Centro Acolhimento
Temporário Joaquim Urbano.
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BENEFICIÁRIOS

12

RASTREIOS
MÉDICO-DENTÁRIOS

10

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

1

INSTITUIÇÕES
ABRANGIDAS

16

25
COLABORADORES

ENVOLVIDOS

4



A IIES Aprender a Ser Saudável - Porto teve o seu início em 1 de setembro de 2020,

pretendendo-se com esta iniciativa promover a saúde oral e a alimentação saudável em crianças

do jardim de infância e do 1º ciclo que frequentam agrupamentos de escolas localizadas em

territórios prioritários, do município do Porto. 

Entre os meses de setembro e dezembro de 2020, devido à contingência da pandemia COVID-

19 foi necessária a reformulação temporária das atividades previstas em candidatura, garantindo

assim toda a segurança para a comunidade escolar, e assumindo o contexto atual como uma

oportunidade de transformação. Desta forma, privilegiou-se a utilização de novas tecnologias e
a entrega presencial de material lúdico didático. A primeira atividade a ser desenvolvida foi a

formação creditada, realizada em formato online, entre outubro e novembro de 2020, com o

apoio do Centro de Formação Guilhermina Suggia, dirigida a educadores do Jardim de Infância e

professores do 1.º ciclo. 

Foram entregues aos alunos kits de escovagem para levarem para casa, face à impossibilidade

atual da escovagem dentária ser realizada em contexto de sala de aula. O kit referido é

constituído por uma escova, uma pasta de dentes e materiais gráficos informativos direcionados

para os alunos e para os Encarregados de Educação, e adaptados às diferentes faixas etárias. O

kit inclui um vale de oferta para consulta online de aconselhamento de saúde oral, para que os

Encarregados de Educação possam ver respondidas quaisquer dúvidas relacionadas com a saúde

oral dos seus educandos.

IIES - APRENDER A SER SAUDÁVEL | PORTO
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BENEFICIÁRIOS

973

KITS DE ESCOVAGEM
ENTREGUES

487

SESSÕES DE FORMAÇÃO
CREDITADAS PARA PROFESSORES

E EDUCADORES DE INFÂNCIA
SOBRE SAÚDE ORAL

6

ESCOLAS ABRANGIDAS

3

PARCEIROS:    
O “Aprender A Ser Saudável” é uma iniciativa da Mundo A Sorrir, cofinanciada pelo PO ISE, Portugal 2020 e o Fundo
Social Europeu da União Europeia, no âmbito da Tipologia de Operação “Programa de Parcerias para o Impacto" (T.0
3.33) do organismo intermédio “Portugal Inovação Social”, e tem como Investidor Social a Câmara Municipal do Porto.

27COLABORADORES
ENVOLVIDOS

4



IIES - CASCAIS A SORRIR
A IIES Cascais A Sorrir teve o seu início em 1 de novembro de 2020,
pretendendo-se promover a qualidade de vida dos cidadãos
socioeconomicamente mais vulneráveis do concelho de Cascais,
reduzindo a vulnerabilidade e os fatores de risco para a saúde oral, tais
como - estilos de vida, alimentação, consumo de álcool e consumo de
tabaco, cancro oral e ainda doenças infetocontagiosas com
comprometimento oral. 

Trata-se de uma iniciativa desenvolvida em dois contextos específicos: 
- Educação para a saúde oral em meio escolar, dirigida a crianças que
frequentam o Jardim de Infância e do 1º ciclo (1º ano e 2º ano),
educadores de infância e professores e encarregados de educação; 
- Educação para a saúde oral em instituições de intervenção social,
dirigida a adultos em idade ativa que se encontram em situação de
desemprego, pessoas portadoras de incapacidade física e/ou intelectual,
idosos e profissionais das instituições.

Entre novembro e dezembro de 2020, devido à contingência da pandemia
COVID-19 foi necessária a adaptação temporária das atividades da IIES
Cascais A Sorrir. 

Iniciamos as atividades previstas no contexto Educação para a Saúde Oral
em Meio Escolar, reformulando algumas dessas atividades, até a situação
sanitária regressar à normalidade. Desta forma, temporariamente, em
alternativa à escovagem dentária diária em sala de aula acompanhada
pelo professor, optou-se pela entrega de um kit individual de higiene oral 

a cada criança do JI, 1ºe 2º anos do 1º ciclo (composto por escova, pasta
dentífrica e calendário de escovagem), de forma a que cada criança
pudesse realizar a escovagem dentária em casa.

Por sua vez, as sessões de sensibilização sobre saúde e higiene oral,
previstas de serem realizadas em formato presencial em contexto de sala
de aula, foram temporariamente adaptadas para serem dinamizadas em
formato online com o apoio do(a) professor(a) ou dos pais/encarregados
de educação. 

A distribuição de kits de higiene oral às crianças nas escolas foi
acompanhada da entrega de um poster de sensibilização para a
escovagem dentária, a afixar na sala de aula, a cada um dos professores
titulares e educadores de infância das turmas participantes. Foi realizada
a primeira edição da ação de formação creditada “Aprender a Ser
Saudável - a importância da higiene oral na criança” em parceria com o
Centro de Formação de Escolas do concelho de Cascais.

Finalmente, no que respeita às atividades previstas no contexto Educação
para a Saúde Oral em instituições de Intervenção social, foram realizadas
reuniões de apresentação da IIES Cascais A Sorrir com duas instituições
do Concelho de Cascais que desenvolvem a sua intervenção com adultos
no âmbito da deficiência e da (re)inserção social.
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BENEFICIÁRIOS

1 771

KITS DE ESCOVAGEM
ENTREGUES

1 752

SESSÕES DE FORMAÇÃO
CREDITADAS PARA PROFESSORES

SOBRE SAÚDE ORAL

6

ESCOLAS ABRANGIDAS

22

PARCEIROS:    
 O “Cascais A Sorrir” é uma iniciativa da Mundo A Sorrir, cofinanciada pelo Lisboa 2020, Portugal 2020 e o Fundo
Social Europeu da União Europeia, no âmbito da Tipologia de Operação “Programa de Parcerias para o Impacto" (T.0
3.33) do organismo intermédio “Portugal Inovação Social”, com um investimento social da Câmara Municipal de
Cascais.

29
COLABORADORES

ENVOLVIDOS
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EM ÁFRICA
A MUNDO A SORRIR

30



O projeto “Saúde a Sorrir” em Cabo Verde surge como uma

resposta face aos constrangimentos da Saúde Oral no país. O

principal objetivo deste projeto é contribuir para a melhoria do

estado da saúde oral das populações socioeconomicamente mais

vulneráveis da Ilha de São Vicente e da Ilha de Santo Antão.

Este projeto incide essencialmente nas escolas primárias de forma a
garantir que a adoção de estilos de vida saudáveis e cuidados de higiene é
incutida desde cedo, em crianças. A sinergia entre as áreas da
sensibilização, da assistência médico-dentária e da capacitação de
profissionais de saúde tornam o projeto “Saúde a Sorrir”, um projeto
completo nas suas vertentes.

Devido ao contexto pandémico surgido em 2020, as atividades nas
escolas ficaram suspensas e, ainda assim, foi possível concretizar uma
missão no país, no primeiro semestre. Este constrangimento motivou ao
alargamento, para mais 1 ano, do prazo do projeto, inicialmente previsto
para o período 2018-2020. 

SAÚDE A SORRIR
CABO-VERDE
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2 315 31

22 2 315

3

O NOSSO 
IMPACTO

BENEFICIÁRIOS
26 193 desde 2005

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
492 desde 2005

TRATAMENTOS
9 513 desde 2005

ESCOVAS E PASTAS
DISTRIBUÍDAS

VOLUNTÁRIOS
58 desde 2005 PARCEIROS:    

Rotary Internacional, Rotary Club Mindelo, Rotary Amarante, FICASE, Ministério da Educação, Ministério da Saúde,
Aldeias SOS Mindelo, Hotel Foya Branca, Município de Porto Novo, Delegacia de Saúde do Mindelo, INIBSA, Henry
Schein 32

1
COLABORADOR
ENVOLVIDO

18 559 desde 2005



O Projeto Saúde A Sorrir surge em

2013, em São Tomé e Príncipe, e

tem como principal objetivo

contribuir para o fortalecimento

institucional do sistema de saúde e

para a melhoria da saúde pública e

oral, especialmente entre os

grupos mais vulneráveis (mulheres

e crianças). 

Em 2020, foram realizadas ações
de sensibilização de promoção de
saúde nas escolas primárias,

tratamentos médico-dentários e

rastreios orais a crianças dos

distritos de Lembá, Caué,

Cantagalo e Pagué.

SAÚDE A SORRIR
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Devido aos entraves surgidos em contexto de

pandemia, apenas foi possível realizar 3 missões
para implementar as atividades do projeto no
primeiro trimestre do ano e, no segundo semestre,

uma missão de coordenação para preparar e
restruturar as atividades para o presente ano junto

dos parceiros locais e instituições governamentais.

PARCEIROS:    
Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe; EAO;
Associação de Estudantes da Universidade Fernando
Pessoa; Fundação Novo Futuro; Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras do Sagrado Coração; CST; Governo
Regional do Príncipe; Grupo HBD; Câmara de Cantagalo;
Câmara de Caué; TAP Air Portugal
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1 742 63

1 742 585

1 742 6

O NOSSO 
IMPACTO

BENEFICIÁRIOS
32 219 desde 2013

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
1 020 desde 2013

RASTREIOS
MÉDICO-DENTÁRIOS
34 556 desde 2013

TRATAMENTOS
5 904 desde 2013

ESCOVAS E PASTAS
DISTRIBUÍDAS
35 231 desde 2013

VOLUNTÁRIOS
70 desde 2013

34
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SAÚDE A SORRIR
O projeto Saúde A Sorrir na Guiné-Bissau,
implementado de 2015 a 2020, teve como
principal objetivo a promoção da saúde, bem-estar
e qualidade de vida da população desfavorecida
da Guiné-Bissau.

O ano de 2020 foi marcado pela abertura da
Clínica Social Mundo A Sorrir, que pretende
tornar-se num local de acesso à saúde da
população socioeconomicamente desfavorecida,
contribuindo para que a saúde seja acessivel a
todos, através de consultas e tratamentos médico-
dentários e consultas de medicina geral. A Mundo
A Sorrir apoiou também a evacuação de uma
doente com um tumor facial, que também foi
acompanhada na Clínica Social da Mundo A Sorrir.

No contexto da pandemia, a capacitação dos
técnicos de saude comunitária e dos professores
permitiu que as ações de sensibilização
decorressem nas comunidades e nas escolas, e
além disso, foram realizadas atividades de
capacitação em formato online, para dar apoio aos
profissionais de saúde na mitigação da COVID-19. 

Também através de esforços de pessoas
comprometidas com a saúde oral, foi possível
angariar equipamento de proteção individual,
atualmente necessário para a prática clínica, para
equipar 6 gabinetes médico-dentários e permitir
que os procedimentos sejam realizados com toda
a segurança quer para o utente, quer para o
profissional de saúde.

Através de um trabalho de continuidade, com as
atividades de capacitação dos técnicos locais,
quer os técnicos de saúde comunitários quer os
profissionais de saúde, foi possível aproximar a
saúde oral da população guineense.

GUINÉ-BISSAU
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3 864 60

778 98

2 151 1 335

O NOSSO 
IMPACTO

BENEFICIÁRIOS
67 072 desde 2005

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
993 desde 2005

RASTREIOS
MÉDICO-DENTÁRIOS
11 808 desde 2005

TRATAMENTOS
11 225 desde 2005

ESCOVAS
DISTRIBUÍDAS

PASTAS
DISTRIBUÍDAS

6
VOLUNTÁRIOS
104 desde 2005

PARCEIROS:    
Ministério da Saúde Pública, Família e Coesão Social;  INASA – Instituto
Nacional de Saúde Pública; UniPiaget Guiné Bissau; Missão Semide – Igreja
Evangélica Assembleia de Deus; Missão Franciscana do Imaculado Coração
de Maria; Orfanato Lar Bethel; PEPE – Programa de Educação Pré-escolar;
Escola S. Bernardino de Cena – Missão Católica Franciscana; Associação dos
Filhos e Amigos de Farim; Escolas das Missões das Irmãs Adoradoras do
Sangue de Cristo – ONG Afeto com Letras; Voluntariado Internacional para o
Desenvolvimento Africano- VIDA; Casa das Mães - CARITAS; Missão
Evangélica de Fulacunda; Missão Evangélica Jedidias; Associação dos Amigos
das Escolas da Guiné Bissau; ONG PRONTO SOCORRO; Missão Evangélica
Amide; ODLO; ICD – International College of Dentists; UTRADE; TAP Air
Portugal.
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O projeto pretende contribuir para a diminuição da mortalidade
materno infantil na Guiné-Bissau, através de uma ação integrada,
reforçando as capacidades dos técnicos de saúde para a melhoria do
estado nutricional e da saúde oral das crianças e grávidas.

Devido à restrições impostas pela COVID-19, foi possível realizar
apenas uma missão no âmbito do projeto "Reforço dos serviços de
nutrição e da capacidade de gestão integrada dos Centros de Saúde
dos Setores de São Domingos e Bigene – Região de Cacheu". No
entanto, adaptando todos os procedimentos, realizaram-se ações de
sensibilização sobre saúde oral para grávidas e jovens mães nos
centros de saúde e para crianças nas escolas.

Foram distribuídas escovas e pastas e realizaram-se tratamentos
médico-dentários nas 7 áreas sanitárias da região de Cacheu. 

Os técnicos de saúde dos centros de saúde também frequentaram o
módulo de formação em estratégias de promoção da saúde oral:
conceitos básicos. 

Este projeto é cofinanciado pelo Fundo das Nações Unidas para a
Infância – UNICEF e pelo Instituto da Cooperação e Língua, Camões
I.P. e implementada pela ONG VIDA em parceria com a ONG Helpo e
ONG Mundo A Sorrir em conjunto com a Direção Regional de Saúde
de Cacheu.

REFORÇO DOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DA CAPACIDADE DE
GESTÃO INTEGRADA DOS CENTROS DE SAÚDE DOS SETORES
DE SÃO DOMINGOS E BIGENE - REGIÃO DE CACHEU
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1 861 80

122 1 782

566 3

O NOSSO 
IMPACTO

BENEFICIÁRIOS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

TRATAMENTOS ESCOVAS DOADAS

PASTAS DOADAS VOLUNTÁRIOS
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MUNDO A SORRIR
CENTRO ESTUDOS
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O C.E.M.A.S. posicionando-se como um departamento satélite à maioria
dos projetos da Mundo A Sorrir, conseguiu em 2020, dar resposta a
todos os projetos que necessitavam do centro de estudos para a
concretização de atividades específicas e dos seus objetivos. 

É essencial que todos os projetos sejam avaliados com o intuito de
produzir resultados e conclusões que visem o desenvolvimento de
estratégias e políticas públicas para benefício das populações. Esta
premissa é evidente em todos os nossos projetos e sobretudo nos
internacionais onde é necessário justificar juntos de Instituições oficiais
a importância do investimento na Saúde Oral, tal como aconteceu com o
Ministério da Saúde na Guiné-Bissau. 

A avaliação de impacto é muito importante dentro das organizações. O
C.E.M.A.S. procura junto de cada projeto, avaliar os indicadores major e
concluir relativamente aos efeitos destes nos beneficiários. Tomando
como exemplo o estudo efetuado no C.A.S.O. Braga entre 2015 e 2020,
foi possível avaliar retrospetivamente os utentes abrangidos pelo 

projeto e perceber quão modificadores foram os tratamentos
efetuados na clínica C.A.S.O. Braga para os utentes. Estas mudanças
positivas foram sentidas em várias dimensões: saúde e qualidade de
vida, saúde oral, autoestima e auto perceção. 

A pandemia COVID-19 trouxe inúmeras mudanças e desafios. Neste
sentido, o C.E.M.A.S. procurou diferenciar a sua resposta e integrar
outras atividades da Mundo A Sorrir no que concerne à elaboração de
conteúdo de Medicina Dentária para diferentes públicos,
concretizando as Infografias com periodicidade mensal, assim como,
adaptar-se e acompanhar os diferentes projetos nas suas variadas
alterações de atividades, face à Covid-19. Aqui concluímos que o
objetivo de criar o C.E.M.A.S. por parte da Mundo A Sorrir para
projetar a associação para o contacto próximo com os pares e
diferentes públicos foi alcançado. 

PARCEIROS:    
INIBSA. 40



VOLUNTARIADO NA

41

MUNDO A SORRIR



Durante o ano de 2020, o voluntariado na Mundo A Sorrir representou
uma importante cota na implementação das atividades e resultados
obtidos. Em Portugal e nos PALOP, os voluntários assumiram um papel
fundamental na concretização dos projetos, uma vez que atuam
diretamente com os beneficiários. Sem os voluntários, os beneficiários
não teriam acesso à saúde como um direito universal.

Em janeiro foram realizadas duas sessões de acolhimento, uma no Porto
e outra em Lisboa, para integração de novos voluntários na Mundo A
Sorrir. A iniciativa teve como principal objetivo dar a conhecer a
Organização, os projetos nacionais e internacionais em desenvolvimento
e, de que forma os candidatos poderiam integrar os mesmos.

Na impossibilidade de realizar o já habitual Bootcamp de Formação de
novos voluntários, a Mundo A Sorrir ultrapassou os obstáculos causados
pela pandemia, e promoveu um ciclo de conversas informais online
dedicadas à temática do voluntariado. As “Conversas com a Mundo A
Sorrir” abordaram os seguintes temas: 
// “Voluntariado na sociedade e na Mundo a Sorrir: Expectativas e
Impacto”;
// “Voluntariado em África: Desafios Interculturais”;
// “A promoção de saúde em países em desenvolvimento”.

Contaram com a participação de convidados internos e externos à
Organização que partilharam as suas vivências e abordaram as
potencialidades e desafios do voluntariado nas suas diferentes
dimensões. 

Sendo o voluntário um elemento essencial para a concretização dos
projetos implementados pela Organização, no final de 2020 reajustámos
o processo de integração para um modelo online que continuará a ser
implementado durante o ano de 2021. Os interessados terão a
possibilidade de participar nas diferentes fases de integração em
segurança. Assim sendo, em dezembro iniciámos uma campanha de
recrutamento de novos voluntários para integrarem os projetos nacionais
e internacionais. 

OS NOSSOS VOLUNTÁRIOS
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2
VOLUNTÁRIOS
NACIONAIS E

INTERNACIONAIS

16
VOLUNTÁRIOS

INTERNACIONAIS

35
VOLUNTÁRIOS
NACIONAIS

O NOSSO 
IMPACTO
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6
NOVOS VOLUNTÁRIOS

45
VOLUNTÁRIOS DE
LONGA DURAÇÃO

51
VO
LUNT

ÁRIOS ATIVOS
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2

3

O NOSSO 
IMPACTO

44

AÇÕES DE ACOLHIMENTO NO PORTO E EM LISBOA

CONVERSAS ONLINE SOBRE VOLUNTARIADO

27 participantes

Total: 74 participantes

1ª sessão: 40 participantes 

2ª sessão: 28 participantes

3ª sessão: 25 participantes

38 participantes 
1º contacto com a Mundo A Sorrir

8
COLABORADORES ENVOLVIDOS



A COMUNICAÇÃO

45



2020 revelou-se um ano atípico e desafiante para a população. Entre
os desafios e oportunidades que surgiram devido ao contexto
pandémico, o Departamento de Comunicação, Marketing e
Angariação de Fundos continuou empenhado em dar resposta aos
objetivos estratégicos da Mundo A Sorrir, apostando na divulgação
da Organização e dos projetos implementados em contexto nacional
e internacional. 

A Mundo A Sorrir encarou o ano 2020 como uma construção de um
novo caminho para melhorar a comunicação com o seu público-alvo,
por isso reinventou-se e apostou na digitalização dos seus projetos e
atividades internas e externas.

O Departamento continuou focado na dinamização do website e das
redes sociais; na preparação e produção dos materiais gráficos e
audiovisuais dos projetos; na criação e envio de newsletters sobre as
atividades desenvolvidas mensalmente; e na organização de eventos
e outras iniciativas.

COMUNICAR COM IMPACTO
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Em fevereiro de 2020 realizou-se uma missão, no âmbito da
Comunicação, à Guiné-Bissau durante 12 dias, que permitiu prestar
apoio na inauguração da Clínica Social Mundo A Sorrir na Guiné-
Bissau. Para além disso, foi possível acompanhar e recolher
fotografias, vídeos e testemunhos associados aos projetos em curso
no país. De salientar que, a missão foi fundamental para estreitar
relações com a equipa local e parceiros, bem como para conhecer o
contexto do país, de forma a melhorar os materiais de comunicação
que serão produzidos futuramente. 

Seguidores

1 janeiro 2020

11 938

31 dezembro 2020

12 948

+ 1 010

Seguidores

1 janeiro 2020

1 610

31 dezembro 2020

1 898

+ 288

Newsletter

Enviada para

714 pessoas

mensalmente
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Entre as diversas atividades concretizadas no ano transato,
destacámos a realização de uma campanha de recolha de
equipamentos de proteção individual para distribuir pelos hospitais
de Portugal. Este movimento de solidariedade e cooperação culminou
com a doação de mais de 12 000 máscaras, 7 800 luvas, 40 batas
descartáveis, 1 saco de toucas, 2 kits cirúrgicos completos e 100
escovas de dentes e 100 pastas de dentes. 

Para além disso, a Mundo A Sorrir organizou um movimento solidário
online sob o mote “Corre/Caminha 5km, Doa 5€ à Mundo A Sorrir e
Desafia 5 amigos”, que teve como principal objetivo angariar fundos
para apoiar as populações socioeconomicamente vulneráveis a terem
acesso a cuidados de saúde oral. 

É importante realçar que a Organização promove a sustentabilidade
financeira dos seus projetos, contando anualmente com o apoio de
vários contribuintes que consignam o seu IRS e IVA à Mundo A
Sorrir. Este voto de confiança permitiu-nos angariar 9.264,79€.

COMUNICAR COM IMPACTO
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A MUNDO A SORRIR NAS
NOTÍCIAS
Em 2020 foram publicadas várias notícias em diferentes meios de
comunicação social da especialidade médica e nacionais sobre a
atividade da Mundo A Sorrir.

Revista Maxillaris
Mundo A Sorrir inaugura Clínica Social na Guiné-Bissau

Revista Saúde Oral
Mundo A Sorrir lança campanha de recolha de máscaras de proteção para
centros hospitalares

Just News
Saúde Mental: Voluntariado de médicas internas num país sem psiquiatras "faz a
diferença"

RDP África
A intervenção da ONGD Mundo A Sorrir nos PALOP 

Jornal Dentistry
Já abriu o Centro de Apoio à Saúde Oral para pessoas carenciadas
em Cascais

Praça da Alegria
O Centro de Apoio à Saúde Oral
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https://www.maxillaris.com/noticia-20200609-Mundo-A-Sorrir-inaugurou-

clinica-social-na-Guine-Bissau.aspx

https://www.saudeoral.pt/medicos-dentistas/mundo-a-sorrir-lanca-

campanha-de-recolha-de-mascaras-de-protecao-para-centros-hospitalares/

https://justnews.pt/noticias/saude-mental-voluntariado-de-medicas-internas-

num-pais-sem-psiquiatras-faz-a-diferenca

http://podcasts.rtp.pt/nas2.share/wavrss//ata/2012/6667635_

347158-2012011030.mp3

https://www.jornaldentistry.pt/news/noticias/ja-abriu-o-centro-

de-apoio-a-saude-oral-para-pessoas-carenciadas-em-cascais-

https://www.instagram.com/p/CIQRn1Ksv7E/



AS ATIVIDADES
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INTERNAS E EXTERNAS



AS ATIVIDADES INTERNAS
ATIVIDADES Nº DE ATIVIDADES ATIVIDADES Nº DE ATIVIDADES

50

REUNIÕES DE DIREÇÃO 17

REUNIÕES DO
DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO

12

REUNIÕES DE
COORDENAÇÃO

EXECUTIVA

48

REUNIÕES DE
COORDENAÇÃO DE

PROJETO/DELEGAÇÃO
258

ENCONTRO DE
COORDENADORES

2

ESTÁGIOS
PROFISSIONAIS

APROVADOS
3

CANDIDATURAS A
FINANCIAMENTOS E

FUNDOS REALIZADAS
16

CANDIDATURAS A
FINANCIAMENTOS E

FUNDOS APROVADAS 
5

ACOLHIMENTO DE
VOLUNTÁRIOS

2



AS ATIVIDADES EXTERNAS

PARTICIPAÇÕES EM
REUNIÕES E EVENTOS

EXTERNOS
48

ATIVIDADES Nº DE ATIVIDADES

PARTICIPAÇÕES EM
REUNIÕES DO GRUPO

DE TRABALHO DE
EDUCAÇÃO PARA O

DESENVOLVIMENTO DE
CIDADANIA GLOBAL

12

PARTICIPAÇÕES EM
REUNIÕES DO GRUPO

DE TRABALHO DO
CONSELHO DA

COMUNIDADE ACES
PORTO OCIDENTAL REUNIÕES COM

CÂMARAS MUNICIPAIS

REUNIÕES COM
EMPRESAS

2

24

REUNIÕES COM IPSS 16

REUNIÕES COM
ESCOLAS

61

ATIVIDADES Nº DE ATIVIDADES

51

REUNIÕES COM
O CONSELHO LOCAL

DE AÇÃO SOCIAL
4

PARTICIPAÇÕES EM
REUNIÕES DA

PLATAFORMA DA
SAÚDE NA ESCOLA DE

CASCAIS

1

16



DISTINÇÕES
PRÉMIOS E

 O Prémio BPI ‘la Caixa’ Infância 2020

distinguiu a Mundo A Sorrir pelo projeto

“FOCA-TE”, que visa contribuir para o

aumento da literacia do diagnóstico precoce

das lesões potencialmente malignas e do

cancro oral, através da realização de ações de

Educação para a Saúde Oral.
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FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÕES

53
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FISCAL
PARECER DO CONSELHO
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Largo Duque da Ribeira, nº 34 | 4050 - 006 Porto
224 057 380 | 931 653 608
geral@mundoasorrir.org
www.mundoasorrir.org


