
DESTAQUES
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa 
visita a Sede da Mundo A Sorrir.
 
Mundo A Sorrir lança projeto Aqua: Water4Health 
em Moçambique.

Entrevista a Rui Rosa Dias, Presidente do Movimento Slow 
Food Porto.
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Cerca de 400 milhões de pessoas em todo 
o mundo não têm acesso a cuidados de saúde.

SABIA QUE?

Seja Voluntário
Torne-se Associado
Faça um donativo

Saiba como ajudar em  
www.mundoasorrir.org.

CONTACTOS
Rua do Campo Alegre, 657 
4150-171 Porto 

+351 931653608
+351 224  057 380

www.mundoasorrir.org.

Ajude-nos a mudar 
esta realidade!
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Alguma vez imaginou o que seria beber um copo 
de água e poder vir a morrer disso?
Já pensou o que seria ir a uma entrevista de em-
prego e não ter dentes na sua boca?

Sabia que, nos quase 7 mil milhões de habi-
tantes do Mundo, só 8% têm uma escova dos 
dentes? Já pensou o que seria da sua saúde, se 
nunca tivesse escovado os seus dentes?

São questões como estas, que são a razão da 
Mundo A Sorrir existir!
E esta é também uma das principais funções de 
uma ONG (Organização Não Governamental), 
que é fazer-nos refletir sobre os principais prob-
lemas e desafios do mundo e de que forma po-
demos contribuir para mudar estas realidades.
Abordamos temas fundamentais que envolvem 
a falta de acesso à saúde e a água potável e a 
importância que estas têm para melhorar a 
condição de vida dos indivíduos e tornar comuni-
dades mais desenvolvidas e menos desiguais.  
Estas são questões tantas vezes dadas como ad-
quiridas e certas, mas que ainda para um número 
muito elevado de pessoas, não fazem parte de 
uma realidade.

O trabalho da Mundo A Sorrir, desenvolve-se nos 
Países Oficiais de Língua Portuguesa (PALOP), 
onde a ajuda ao desenvolvimento é feita através 
de projetos de cooperação e com o auxílio de 
voluntários  da área médica e com o envolvimen-
to de recursos locais de cada país onde atuamos. 
Desde 2005, que mantemos a nossa intervenção 
internacional, numa lógica regular e de longa 
duração, para que seja uma ajuda sustentada e 
estímulo ao desenvolvimento das comunidades 
que apoiamos.

Num Mundo que se diz cada vez mais global, não 
podemos permitir que seja também, concomitan-
temente um mundo mais desigual! Depende do 
esforço e de uma vontade individual, em quer-
ermos colaborar para a mudança de um mundo 
melhor.
Acreditamos, que é através do estimulo da ci-
dadania global e através de um ativismo dinâmi-

MENSAGEM DA DIREÇÃO

 ...é através do estímulo 
da cidadania global 
e através de um 
ativismo dinâmico, 
que podemos lutar 
para combater 
desigualdades e 
tremendas injustiças a 
nível global.

“

“

co, que podemos lutar para combater desigual-
dades e tremendas injustiças a nível global.

Em Portugal, a Mundo A Sorrir, apresenta um pa-
pel cada vez mais importante na cidadania para 
a promoção da saúde, onde é fundamental atin-
gir-se uma mudança comportamental nos estilos 
de vida saudáveis. Pela intervenção nas escolas, 
junto das comunidades com apoio das autarquias 
e chegando mais próximo de quem mais precisa, 
através das organizações sociais e IPSS’s que 
desenvolvemos projetos de inovação social, de 
forma a criarem impacto e que chegam mesmo a 
mudar vidas.

Este apelo é essencialmente para si, para que 
também se possa juntar à nossa causa! Como 
voluntário, como doador, empresa ou mesmo 
como beneficiário, que nos ajude nesta missão de 
podermos construir um Mundo que tenha cada 
vez mais razões para Sorrir.
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A MUNDO A SORRIR
A Mundo A Sorrir é uma Organização Não Governamental (ONG), fundada em 2005 
no Porto, para trabalhar nas áreas da Saúde, Saúde Oral e nos Estilos de Vida Saudável junto  
das populações em situação de vulnerabilidade socioeconómica. 

Atualmente estamos presentes em todo o território nacional de Portugal Continental e a nível 
internacional nos Países de Língua Oficial Portuguesa, nomeadamente: Cabo-Verde, São Tomé 
e Príncipe, Moçambique e Guiné-Bissau.

Ao longo de 12 anos de existência, 
a Mundo A Sorrir assistiu  
mais de 530 mil beneficiários 
e realizou cerca de 52 mil 
tratamentos dentários, num total 
de 21 projetos nacionais 
e internacionais. Este trabalho
de prevenção, educação

e assistência tem sido reconhecido 
a nível nacional e internacional
com mais de 24 prémios
e distinções, entre os quais
a Condecoração da Ordem 
de Mérito em 2015  e o prémio
BPI Seniores, em 2013.

MISSÃO 
 
A promoção da Saúde Oral e Saúde 
Global como um direito universal. 

VISÃO 
 
Criar um mundo melhor onde todos 
têm o direito a sorrir com acesso 
à saúde.

VALORES 
 
Bem-estar | Seriedade | Solidariedade 
| Conhecimento.
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GRUPOS 
DE INTERVENÇÃO

ÁREAS DE INTERVENÇÃO

DESENVOLVIMENTO

EDUCAÇÃO 
PARA A CIDADANIA ÁGUA 

POTÁVEL

SAÚDE • Prevenção 
• Formação 
• Assistência médica

• Higiene 
• Infeção cruzada

• Estilos de vida saudáveis 
• Educação para a saúde

QUALIDADE DE VIDA

PROMOÇÃO 

DA SAÚDE

CRIANÇAS

JOVENS

PESSOAS EM  
SITuAÇãO DE 
vuLnerAbiLidAde 
SOCIOECONóMICA

POPuLAÇÃO
SÉNIOR

Desde o início que a Mundo 
A Sorrir intervém junto das  
comunidades em situação de 
vulnerabilidade socioeconómica, 
como por exemplo, crianças 
e jovens, população sénior, 
desempregados, vítimas 
de violência doméstica, imigrantes, 
pacientes com debilidade 
intelectual/cognitiva 
e sem-abrigos.



A Mundo A Sorrir obtém pelo IPAD,  
o estatuto de utilidade pública 
e é reconhecida como ONGD. 

Primeira participação no projeto
de Saúde Oral  na Ilha do Fogo
em Cabo-Verde com a participação
de 8 Médicos Dentistas Voluntários
e na Guiné-bissau com a participação 
de 7 Médicos Dentistas voluntários.

Primeira campanha de Saúde Oral
em Portugal na “Casa Mãe do Gaiato” 
em Penafiel. Foram realizadas
8 ações de prevenção de Saúde  
Oral em IPSS.

20062005

Estabelecidas parcerias
fundamentais com
a Entrajuda, a Fundação AMI, 
a Câmara Municipal do Porto, 
a ISu Ação de formação
em Voluntariado, a Casa 
Emanuel e o Ministério
da Saúde da Guiné-bissau.

Realizadas campanhas
de Saúde Oral nas escolas
e bairros sociais dos centros 
urbanos de Lisboa  e Porto, 
abrangendo cerca
de 2.000 crianças.

O projeto “Changing Smiles
in Guinea-bissau” apoiado
pela Federação Dentária
Internacional (FDI) realizou
mais de 800 tratamentos.

Fundação da 
Mundo A Sorrir. Início 
dos projetos em Cabo 
verde  e Guiné-bissau.

A Mundo A Sorrir torna-se 
membro da FDI.

A Mundo A Sorrir cria uma clínica 
dentária, inserida no complexo
hospitalar da Casa Emanuel
na Guiné-bissau e faz um projeto
em parceria com a AMI, continuando
a sua atuação em Cabo-Verde.

O Programa EDP Solidária atribuí
o prémio no valor de 50.000 €
para a criação do projeto Centro
de Apoio à Saúde Oral.

2008 2009 2010

Inaugurada a Clínica 
Dentária de Saúde Oral 
- (CASO) apoiada pela 
Fundação EDP e celebra-
das  parcerias com o Alto 
Comissariado da Saúde e 
Santa Casa Misericórdia 
do Porto.

O projeto “S.O.S Rodas” 
(Saúde Oral Sobre Rodas) 
desencadeia campanhas 
de Saúde Oral em mais de 
50 escolas no distrito do 
Porto, abrangendo mais de 
11 mil crianças.

A Mundo A Sorrir é sele-
cionada em 750 candida-
turas pela Youth Action 
Net Foundation (u.S.A.)
para integrar a rede mun-
dial de líderes sociais.

Iniciado o projeto “Reabilitação
Oral - Sorrir Sem Medo”, apoiado
pelo Alto-Comissariado da Saúde 
(A.C.S) que visa promover
a reabilitação oral em pacientes
com doenças mentais.

Iniciado o projeto “Vamos Ajudar
a Sorrir”, apoiado pela Direção Geral 
da Saúde que visa a promoção 
de cuidados orais nas escolas
de intervenção prioritária.

Atribuído o prémio: “Melhor projeto 
do ano” ao projeto “Mimos e Sorrisos”, 
pela revista Saúde Oral.

Assinado novo protocolo
com o Centro Sócio-Sanitário 
S.Francesco, com o objetivo
de iniciar o projeto “Fogo a Sorrir”
em Cabo Verde.
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A NOSSA HISTóRIA

2007
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Iniciado o 1º projeto
no interior do País 
“Sorrir de Norte a Sul” 
onde 10 meses com-
provaram a necessi-
dade de intervir nestas 
áreas geográficas do 
país.

Pela 1ª vez, na ilha do 
Fogo em Cabo-Verde, 
a Mundo a Sorrir 
integra higienista 
orais e desenvolve um 
projeto de prevenção e 
promoção
de Saúde.

A Mundo A Sorrir é 
mais uma vez premia-
da e é distinguida com 
o prémio Cidadania.

A Mundo A Sorrir estabelece
protocolo com Entrajuda
e desenvolvem conjuntamente
o projeto “Dr. Risadas”.

Inicia-se o projeto “Sorrisos Porta
a Porta” (SPP) que vence o prémio
CIS - Fundação Porto Social.

A universidade de Georgetown  
realiza um processo de consultoria
à Mundo A Sorrir.

Distinções obtidas: Prémio Mulher 
Ativa, a Mariana Dolores, Vice-Presi-
dente da Mundo A Sorrir.

A Fundação Manuel 
António da Mota passa 
a ser mecenas do pro-
jeto “Centro de Apoio 
à Saúde Oral”.

O Projeto “Sorissos de 
Porta em Porta” vence 
o prémio bPi Séniores 
e passa a abranger 
todo o território
continental.

Lançado novo projeto 
internacional em São 
Tomé e Príncipe.

Grupo PROEF estabeleceu um acordo
de parceria com a Mundo A Sorrir,
no âmbito da cedência gratuita
de um espaço, na Foz do Douro,
para a o funcionamento da sede
da organização. Este teve a duração
de 2 anos.

Em Outubro de 2014, a Mundo
A Sorrir renovou a sua imagem
e entrou em contagem decrescente 
para assinalar os 10 anos da fundação 
da organização, em 2005.

Na Assembleia Geral de 17 de Novem-
bro de 2014, foram eleitos os Corpos 
Sociais para o quadriénio 2014/2018.

no final de 2014, a equipa
era composta por 369 voluntários
e 36 colaboradores permanentes.
 
Dá-se início ao projeto “Programa
de Inclusão  para a Vida Saudável” 
(PIVS). Distinções obtidas: INSEAD 
Empreendedorismo Social.

Ao longo de 2015 a Mundo A Sorrir estabeleceu parceria
com 421 instituições, entre as quais Autarquias, IPSS´s  
e ONG´s e Escolas.

Em 2015 a Mundo A Sorrir comemorou 10 anos
de existência.

Em 18 de abril de 2015, a Mundo A Sorrir inaugurou  
o projeto “braga a Sorrir”, em parceria com a Câmara
Municipal de braga.

Em 10 de junho, Miguel Pavão, Presidente da Mundo  
a Sorrir, foi condecorado com a Ordem do Mérito (Oficial),
pelo Presidente da República na Sessão Solene  comemo-
rativa do dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, em Lamego.
 
Termina o projeto “Programa de Inclusão para a Vida 
Saudável” (PIVS), que recebeu o Prémio “Solidariedade 
Social Saúde Oral” da Revista Saúde Oral.

no final do ano de 2015, a sede da Mundo A Sorrir passou
a ter instalações no Centro de Inovação Social do Porto, 
situação na Quinta da bonjóia. 

no final de 2015 a equipa da Mundo A Sorrir era composta 
por 408 voluntários e 18 colaboradores permanentes.

Lançamento do 1º boletim
em parceria com a Revista Visão
e a Jaba Recordati, com a participação 
especial do Eng. António Guterres.

Assinalam-se  10 anos do projeto 
Saúde a Sorrir na Guiné-bissau.
O projeto Aprender a Ser Saudável
é implementado, pela primeira vez,
no arquipélago dos bijagós.

A Mundo A Sorrir integra o Consórcio
Porto4Ageing e Oral Health Working 
Group WFPHA.

no final de 2016, a equipa da Mundo 
A Sorrir era composta por 124
voluntários e 22 colaboradores
permanentes.
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Implementação nas escolas 
da Guiné-Bissau
A ONG Mundo A Sorrir, através
do  projeto Saúde a Sorrir
na Guiné-Bissau, implementou
pela primeira vez, em 11 anos
de intervenção, a escovagem diária
e acompanhada nas escolas do 1º ciclo 
das Ilhas do Arquipélago dos Bijagós. 
Um projeto que só se tornou possível 
graças ao sistema de água para lavagem 
das mãos criado pela UNICEF.

Intervenção nos jardins-de-infância 
do Porto
O projeto Aprender a Ser Saudável
irá promover, pela primeira vez,
a implementação da escovagem 
dentária diária e ações de sensibilização 
na área da saúde oral nos infantários
do Porto. Até então, todas as atividades 
de educação, escovagem em contexto 
de sala de aula e escovagem
acompanhada eram realizados somente 
com as crianças do 1ºCiclo Básico
das escolas parceiras.

Alargamento às escolas de Vila 
Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia vai implementar
no próximo ano letivo o projeto 
Aprender A Ser Saudável em 11 escolas 
do 1º Ciclo Básico e jardins-de-infância 
do Município.

REFORÇO DO PROJETO APRENDER A SER SAUDÁVEL 
A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

BOAS NOTÍCIAS 2016 e 2017 
O ano de 2017 foi importante para a Mundo A Sorrir, graças ao reforço dos seus projetos 
preventivos, bem como no início de um novo projeto com enfoque para o acesso à água potável 
água e ao saneamento básico em Moçambique. Destacamos algumas das boas notícias de 2016 e 2017:
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Integração nas plataformas 
Porto4Ageing e Oral Health 
Working Group WFPHA
Em 2016, passamos a integrar
no Consórcio Porto4Ageing
que reúne mais de 90 
Organizações que trabalham
na área do Envelhecimento Ativo, 
na área Metropolitana do Porto, 
bem como a Plataforma
internacional Oral Health
Working Group do World 
ederation of Public Health
Association (WFPHA),
que trabalha na prevenção
de doenças orais, como a cárie.

Presidente da República visita  
a sede da Mundo A Sorrir 
O Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, visitou no passado 
dia a 8 de maio de 2018, a  nova 
sede da Organização Não Governa-
mental Mundo A Sorrir, no Porto.
 
A visita teve como objetivo dar 
a conhecer os diversos projetos 
desenvolvidos pela Mundo A Sorrir 
e pelo Centro de Estudos Mundo A 
Sorrir (C.E.M.A.S). Durante a visita 
realizaram-se  rastreios gratuitos, 
efetuados por médicos dentistas 
e higienistas orais voluntários, a 
utentes de instituições parceiras 
do Centro de Apoio À Saúde Oral 
(C.A.S.O. Porto).

Mundo A Sorrir celebra 11 anos de 
intervenção na Guiné-Bissau
A ONG Mundo A Sorrir celebrou os 
11 anos de presença e trabalho na 
Guiné-Bissau com o envio de uma 
comitiva que incluiu a Vice-presidente 
da Organização, Mariana Dolores, 
a coordenadora o projeto, Marta 
Marques da Silva e um dos principais 
financiadores do mesmo, Júlio Paiva, 
Presidente da empresa Odlo.
Parcerias com instituições como o 
Instituto Piaget, Escola Nacional de 
Saúde Pública (INASA) e a Missão 
Semide representam o crescimento do 
projeto neste país, focando áreas como 
a Saúde, Saúde Oral e Saúde Materno 
Infantil.
O projeto Saúde a Sorrir na 
Guiné-Bissau visa contribuir para 
a melhoria da saúde da população 
socioeconomicamente vulnerável, 
através da promoção da saúde, bem-
estar, qualidade de vida e do reforço 
das capacidades dos profissionais
 locais e, desde 2005 já beneficiou 
diretamente mais de 50.129 pessoas.
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Desde o início, temos criado projetos de norte a sul do país 
que visem a promoção da saúde, da saúde oral e dos estilos de vida 
saudáveis através da prevenção, da assistência médico-dentária
e da capacitação dos profissionais. Atualmente a Mundo A Sorrir 
possui quatro delegações em Portugal Continental.

4. DELEGAÇÃO DE BRAGA
(Elsa Antunes, Coordenadora Técnica)
“O Projeto “Braga a Sorrir” desenvolve-se nesta cidade 

de uma forma estruturada, assente em relações de 

parceria pró-ativas, estabelecidas quer com a Autarquia 

bracarense, quer com um conjunto de Instituições locais. 

Destes, o Projeto CASO é, sem dúvida, aquele que 

actualmente mais impacto tem junto da população do 

concelho de Braga, contribuindo, ao longo dos últimos 

2 anos, para uma melhoria significativa da condição de 

saúde oral dos seus beneficiários.

Mais do que construir Sorrisos, ajudamos a mudar Vidas!”

3. SEDE NO PORTO
(Bárbara Troca, Gestora de Projetos)
“O início de 2017 é um marco importante na história da 

Mundo A Sorrir, uma vez que coincide com a mudança da 

sede administrativa da organização para um espaço cedido 

pela Universidade do Porto. Situada numa zona nobre da 

cidade, a nova sede possui um grande valor simbólico e 

expressa a representatividade que a Mundo A Sorrir tem 

tido ao longo destes 12 anos. Além de permitir a todos 

os associados, voluntários e colaboradores, melhores 

condições de trabalho e de localização, é igualmente 

fundamental para receber parceiros e organizar momentos 

de convívio, como tertúlias e serões, que aproximem a 

Mundo A Sorrir da comunidade.”

2. DELEGAÇÃO DE FARO
(Maria Estrada, Médica Dentista)
“Nos últimos 10 anos, a Mundo A Sorrir no Algarve 

tem vindo a atuar em prol da saúde oral, no âmbito dos 

diferentes projetos nacionais.  No ano 2016, consolidou-

se nesta região com a abertura da delegação em Faro em 

parceria com a entrajuda, a formação de um grupo de 

voluntariado local e a cooperação com a Universidade de 

Algarve, que tem permitido dar respostas a diferentes 

instituições sociais, principalmente na promoção de 

hábitos saudáveis, doação de escovas e pastas de 

dentes e até tratamentos médico-dentários à população 

carenciada. São ações como estas que acredito ajudar a 

implementar a literacia para a saúde das pessoas que  

mais precisam.”

OS NOSSOS PROJETOS NACIONAIS

1. DELEGAÇÃO DE LISBOA
(óscar Alberto Madureira, Advogado)
Cerca de doze anos volvidos desde a data da sua 

instituição, a Mundo A Sorrir (MAS) é hoje uma 

referência nacional não só na área do voluntariado e da 

promoção da Saúde Oral e dos estilos de vida saudáveis, 

mas também no que ao empreendedorismo, inovação 

social e cooperação dizem respeito. 

Com uma extensa atividade em Portugal, a MAS conta 

atualmente com uma presença ativa em diversos países 

de expressão portuguesa, com especial incidência no 

continente africano onde desenvolve projetos na Guiné-

Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. 

Depois de anos de intensa atividade onde foram 

levados a cabo projetos de grande importância para 

as populações locais, a delegação de Lisboa da MAS 

encontra-se presentemente numa fase de reorganização 

interna tendo a nossa equipa sido reforçada com 

elementos das mais variadas proveniências profissionais 

e humanas, que irão ser capazes de contribuir não só 

com a necessária e reconhecida capacidade técnica 

e clínica, como também com outro tipo de valências 

que não sendo eminentemente médicas assumem 

particular importância, designadamente no que 

respeita à organização interna e administrativa da 

nossa organização e que nos fortalecerão as bases 

para recomeçarmos a nossa atividade com a cadência 

e dinâmica desejadas. No plano da sua atuação, a MAS 

encontra-se no presente momento em conversações com 

várias entidades públicas e privadas da região de Lisboa 

e Vale do Tejo, esperando nós que num futuro não muito 

longínquo possam ser materializados os nossos anseios 

de podermos de novo ser úteis às populações mais 

carenciadas desta zona do país. Da nossa parte, tudo 

faremos para continuar a promover sorrisos saudáveis a 

todos aqueles que de nós precisarem.

Sorrisos, muitos…..

1. DELEGAÇÃO  
DE LISBOA

2. DELEGAÇÃO  
DE FARO

4. DELEGAÇÃO  
DE BRAGA

3. SEDE  
NO PORTO
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APRENDER A SER SAUDÁVEL 
PARCEIROS: Municípios de Cascais, do Porto, 

Braga, Vila Nova de Gaia e Colgate Palmolive.

INÍCIO: 2010

 

Visa a promoção da saúde oral
e da alimentação saudável nas crianças 
do jardim-de-infância e do 1º ciclo 
de escolaridade, de forma a reduzir 
a prevalência de doenças orais, de excesso 
de peso e obesidade infantil. 

 

FAÇA PARTE DA MUNDO A SORRIR:
participando como voluntário  |  tornando-se associado  |  realizando um donativo

CENTRO DE APOIO À SAÚDE 
ORAL – BRAGA E PORTO  
PARCEIROS: Câmara Municipal de Braga 

e do Porto, Laboratórios Inibsa, Santa Casa  

da Misericórdia do Porto e Braga. 

INÍCIO DO PORTO: 2009 

INÍCIO EM BRAGA: 2015

 
É uma resposta psicossocial que consiste
na prestação de serviços de saúde
oral e de acompanhamento psicossocial 
a populações em situação de vulnerabilidade 
socioeconómica, através de uma clínica 
dentária, tendo em vista contribuir
para a reinserção social.

Dados de 2017

DR. RISADAS 
PARCEIROS: Entrajuda, Multicare, Fundação 

Luís Figo, Evomedical, Faculdade de Medicina 

Dentária da Universidade de Lisboa,

Colgate Palmolive. 

INÍCIO: 2009 

Atua nas vertentes preventiva e clínica, 
promovendo hábitos de vida saudáveis, 
com acompanhamento médico-dentários 
a crianças dos 3 aos 16 anos.

OS NOSSOS PROJETOS NACIONAIS

nº de beneFiCiÁriOS

28.222
nº de vOLunTÁriOS

238
nº de PALeSTrAS

de SenSibiLiZAÇÃO

1.251
Nº DE TRATAMENTOS
MÉdiCO-denTÁriOS

36.407
Nº DE RASTREIOS

MÉdiCO-denTÁriOS

12.842



BOLETIM ANUAL MUNDO A SORRIR12

A Colgate, líder nacional e internacional na 
área de higiene oral, em colaboração com a 
associação Mundo A Sorrir, chega, anual-
mente, a cerca de 15.000 crianças do 1ºCiclo 
em Portugal, com o objetivo de fornecer as 
ferramentas necessárias para a criação de 
bons hábitos de saúde oral.

A Colgate estabeleceu uma parceria com o 
Mundo A Sorrir – Associação de Médicos 
Dentistas Solidários Portugueses - para 
apoiar dois dos seus projetos sociais,  junto 
das comunidades mais desfavorecidas: 
o projeto “Aprender a ser Saudável” cujo 
objetivo é melhorar os hábitos de higiene oral 
e de alimentação das crianças do 1ºciclo de 
escolaridade sendo, para tal, implementada a 
escovagem dentária diária nas escolas, após 
o almoço, em contexto de sala de aula, com 
supervisão do professor; e o projeto “Dr. 
Risadas”, direcionado para as crianças dos 
3 aos 16 anos de idade comprovadamente 
carenciadas e apoiadas por instituições de 
solidariedade social. 

A contribuição da Colgate nestes dois 
projetos contempla a oferta de 15.000 kits 
de higiene oral especialmente criados para 
as crianças e professores, e que incluem 
material educativo variado como DVD, livro 
de histórias, fichas de exercícios, guia para 
os pais e professores e, é claro, dentífricos e 
escovas de dentes.

Com foco na prevenção, o programa procura, 
assim, envolver professores, crianças e 
famílias, mediante uma abordagem pedagó-
gica e lúdica, que tem como principal missão 
a implementação da escovagem dentária 
diária, assim como um acompanhamento 
médico-dentário continuado.

Guilhermina Rego 
Ex. Vice-Presidente da Câmara Municipal 
do Porto 

“Diz o provérbio que ‘rir é o melhor remédio’. 
Com efeito, rir alivia o stresse, gera bem-estar, 
fortalece o sistema imunitário, reduz a pressão 
arterial e protege o coração, melhora  
a elasticidade da pele do rosto e retarda  
o envelhecimento cutâneo … é um sem  
fim de vantagens.
Sorrir deveria ser um direito universal. Mas 
nem todos o podem fazer. E por razões que 
se prendem com o estado dos seus dentes  
e com a vergonha que sentem da sua 
aparência. As doenças do foro oral têm 
repercussões graves não só na saúde física 
em geral mas também a nível social e mental.
É usual dizer-se que os olhos são a janela da 
alma e que o sorriso é a janela do coração. 
É através do sorriso que muitas vezes 
mostramos aos outros o que sentimos. 
Sorrir é essencial na interação com os outros, 
na construção de afetos, na nossa autoestima, 
na autoconfiança que queremos projetar.
Para isto importa termos orgulho  
no nosso sorriso! 
A Mundo A Sorrir luta por construir 
sorrisos do tamanho do Mundo. E em vários 
lugares do Mundo. Queremos ajudar a 
alargar o número de rostos com sorrisos.

Contem connosco.”

Criado em 2010, em parceria com o Município de Cascais, rapidamente o projeto Aprender A Ser Saudável abrangeu 
outros municípios do país, como Porto, Cinfães, Penafiel e Braga.
Os municípios, os professores, os encarregados de educação são, por isso, elementos fundamentais para o sucesso 
deste projeto nas escolas e junto das crianças.

APRENDER A SER SAUDÁVEL

PARCEIROS
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EB1 Bandeirinha 
Vânia Santos, Coordenadora 

“A partir do momento em que se iniciou o 
Programa Mundo A Sorrir na nossa escola,  
as nossas crianças mostraram-se recetivas 
às atividades. Neste sentido, beneficiaram 
de um intervenção positiva e progressiva 
promovendo hábitos de higiene fundamen-
tais na prevenção de doenças no domínio da 
saúde oral e consequentemente permitindo 
mudanças de comportamento significativas.
Paralelamente foram realizadas ações de 
sensibilização para os pais e professores 
que se mostraram profícuas e pertinentes.”

João Santos 
Voluntário Aprender a Ser Saudável 

“Iniciei o meu percurso como voluntário 
na Mundo A Sorrir em projetos como o 
“Aprender a Ser Saudável” e “Dr Risadas”, 
ainda numa fase precoce da minha formação, 
antes da conclusão do Mestrado Integrado 
em Medicina Dentária.
A vertente comunitária inerente a este tipo  
de projetos rapidamente nos faz perceber que 
não é apenas dentro de um consultório mé-
dico que é possível colocar em prática todas 
as nossas valências enquanto profissionais 
de saúde. Mais importante talvez que tratar 
patologias, será certamente preveni-las. 
Incutir hábitos de vida saudáveis, e de 
higiene oral, ainda em idades precoces e 
num ambiente mais lúdico, como numa sala 
de aula através de várias atividades, fará 
certamente com que futuramente exista uma 
população mais consciente da sua saúde oral, 
mais informada e certamente mais saudável. 
Sinto um enorme orgulho de estar envolvido 
numa organização como a Mundo A Sorrir, 
de ter oportunidade de educar e transmitir 
conhecimentos de formas tão simples,  
porém ao mesmo tempo tão nobres.  
No fundo, de poder ter a oportunidade  
de ajudar a “construir Sorrisos do tamanho 
do Mundo.”

Bárbara Costa 
Voluntária Aprender a Ser Saudável 

“Como voluntária da Mundo A Sorrir,  
orgulho-me em fazer parte desta equipa, 
capaz de lutar para contribuir para um  
futuro melhor na saúde oral. 
De facto, o projecto “Aprender a Ser Saudável” 
foi dos primeiros dos quais participei. Este 
permitiu-me ter um maior contacto com as 
crianças, público-alvo que nunca tive tanta 
oportunidade para lidar enquanto frequenta-
va a faculdade. Este projecto, como percorre 
os ensinos básicos de escolas públicas do 
Porto, permitiu-me ter a percepção da rea-
lidade, uma vez que, muitas destas crianças 
não têm acesso à saúde oral. Poder propor-
cionar-lhes momentos de aprendizagem, 
alegrias e partilhas, fez-me perceber que es-
tava a dar um pouco de mim a estas crianças. 
Ver-lhes um sorriso e obter um abraço por 
cada chegada e partida daquelas escolas foi, 
das melhores conquistas que este projecto 
me proporcionou.
A participação, tanto neste projecto,  
como em outros, foram essenciais para dar 
o passo seguinte relativamente ao futuro 
da minha vida profissional. Este fez-me 
apaixonar pelas crianças e do mundo que as 
rodeia. Actualmente, exercer Odontopedia-
tria faz-me de mim uma pessoa mais feliz, 
simples e sonhadora. Por isso, devo  
um grande “obrigada” à MAS por este  
grande e promissor projecto.”

EB das Condominhas 
Adélia Cruz, Coordenadora 

 “A escola associando-se ao projeto “Aprender 
a Ser Saudável”, deu a oportunidade aos alunos 
que frequentam a EB das  Condominhas de 
terem acesso a cuidados de higiene oral, à 
realização do controle da placa bacteriana 
e, paralelamente procurou-se sensibilizar as 
crianças para a importância da lavagem diária 
dos dentes, tentando mudar comportamentos 
nas famílias dos nossos alunos. 
Com este projeto (distribuição de escovas  
e pasta dos dentes) foi possível implementar 
em todas as turmas a escovagem diária dos 
dentes, com a supervisão das professoras.”

OS NOSSOS VOLUNTÁRIOS

APRENDER A SER SAUDÁVEL
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ESCOLAS PARCEIRAS
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Em 2009, a Mundo A Sorrir, em parceria com Santa Casa de Misericórdia do Porto, criou o primeiro Centro de 
Apoio à Saúde Oral do país para dar resposta clínica aos utentes em situação de vulnerabilidade socioeconómica, 
reencaminhados por instituições parceiras. Hoje, a iniciativa já se encontra em Braga, desde 2015.
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CENTRO DE APOIO À SAÚDE ORAL

COMO FUNCIONA?

Encaminhamento 
por instituições sociais
parceiras/autarquias

- Sessões modulares de  
   formação e capacitação

• Levantamentos e análise de expectativas relativamente ao projeto

• Levantamento de indicadores de saúde e de saúde oral

• Análise do processo de encaminhamento social

• Avaliação do impacto do projecto na qualidade de vida dos beneficiários

- Prótese acrílica removível
- Aumento da auto-estima

- Maior incentivo à reinserção 
   social/profissional

TRATAMENTOS
DENTÁRIOS

REABILITAÇÃO 
ORALBENEFICIÁRIO

ATENDIMENTO E 
ACOMPANHAMENTO

PSICOSSOCIAL

“O Centro de Apoio à Saúde Oral (C.A.S.O.) é 
uma iniciativa da Mundo A Sorrir, co-financiada 
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 Câmara Municipal de 
Braga, a Câmara Municipal do Porto e a Santa 
Casa da Misericórdia do Porto.  
A Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo 
Social (IIES) tem a duração de dois anos (2017-
2019) .”
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Centro Social São Cirilo 

Comunidade de inserção | Porto  

“Estabelecemos parceria com o Mundo A Sorrir em 2011 e desde então 
encaminhamos utentes internos, de refeição e apoiados em cabaz de 
alimentos; esta parceria tem sido uma mais-valia, pois veio colmatar uma  
das necessidades mais urgentes deste público-alvo.  
Antes de existir esta colaboração não tínhamos qualquer resposta ao nível  
da saúde oral,  o que se constituía como um forte entrave na concretização  
do Projecto de Vida destes utentes.
Desde então, verificamos maior facilidade na integração no mercado  
de trabalho e um impacto positivo a vários níveis, como por exemplo:  
sentimentos de valorização pessoal, aumento da auto-estima, maiores 
cuidados de higiene e redescoberta de uma forma de estar perante  
a vida.
Em nome dos nossos utentes, esperamos continuar a contar com a vossa 
colaboração e aproveitamos para agradecer a disponibilidade, simpatia 
e profissionalismo sempre demonstrados ao longo destes seis anos de 
trabalho conjunto.
Seguimos Unidos, na construção.”



BOLETIM ANUAL MUNDO A SORRIR16

João Vidal,50 anos  
C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem Abrigo

“Antes não tinha dentes, estavam todos podres, mas não 
tinha qualquer dor.  
Os dentes ficaram estragados porque nunca os 
escovava, não tinha escova nem pasta de dentes.
Antes de ir à clínica CASO, fui uma vez ao dentista para 
tirar um dente.
Não tinha dificuldades a comer, não dói, mas optava por 
alimentos mais moles. Agora já como de tudo. Antes não 
conseguia comer  
uma maçã, só cozida, agora sim, embora ainda custe um 
pouco.  
Agora também já como costelinhas!
Agora sinto-me bem, sorrio e não tenho vergonha. 
Antigamente, às vezes metia à mão À frente da boca 
quando queria falar.
Agora sinto-me mais confiante para encontrar 
emprego.
Agora, lavo os dentes todos os dias.”

Joana Antunes, 28 anos 
C.A.S.A. – Centro de Apoio ao Sem Abrigo
 

“Coloquei duas próteses. Sinto-me agora muito melhor.
Sinto muita diferença, a rir, a falar porque antes tinha 
vergonha. Mesmo no dia a dia é uma diferença muito 
grande, seja a rir ou a comer. A nossa vida muda. A 
boca é um elemento essencial.
Quando tirei os dentes, para colocar a prótese, tinha 
vergonha de rir e falar. Tapava a boca com a mão, não 
ria , nem falava porque tinha muita vergonha.
Havia muitos alimentos que evitava de comer, como as 
bolachas e alimentos duros. Os dentes de trás doíam-
me, tinha poucos e só raízes. Agora já consigo comer 
corretamente sem dor.  
Durante muito tempo evitei muitos alimentos.
A primeira vez que fui ao dentista tinha 11 anos 
e porque tinha partido um dente da frente. Mas, 
foi depois de estar grávida que comecei a ter mais 
problemas nos dentes, muitas dores, infecções e 
abcessos. Tinha muito medo de ir ao dentista por 
causa das dores. Tinha escova e pasta de dentes em 
casa e foi ela que me ensinou a escovar. Desde sempre 
escovo os dentes, diariamente.
Sinto-me diferente, mais confiante e mais bonita. 
Não sofro com as dores e já tenho mais vontade de 
estar bonita. É diferente.
No início custou a adaptação à prótese, mas agora já  
não tenho problemas. Pensei que ia ser pior. Foi 
estranho ter a “boca cheia” e ter dentes onde antes  
não tinha.”

BENEFICIÁRIOS
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CENTRO DE APOIO À SAÚDE ORAL

ALGUNS DOS NOSSOS PARCEIROS

Centro de Formação Profissional 
Manuel António da Mota 

“O Centro de Formação Profissional Ma-
nuel António da Mota está integrado na
Fundação Manuel António da Mota. Desta-
camos o papel do centro de formação ao ní-
vel da responsabilidade social, assumindo-
se com gerador de boas práticas, atuando 
como agente de mudança junto dos jovens 
que constituem o nosso público-alvo.
Estamos certos que podemos influenciar 
positivamente as vidas dos jovens que
chegam até nós e esta parceria com a Mun-
do a Sorrir é uma mais-valia neste
processo. Em conjunto, estaremos a cons-
truir identidades, a criar autoestimas
que possibilitarão uma rápida inserção no 
mercado de trabalho.
Atendendo às carências socioeconómicas 
do público que nos chega para frequentar
os nossos cursos e tendo em conta que 
os estamos a preparar para o mundo do 
trabalho, admitimos a mudança que ocorre 
na autoestima de quem tem a oportunidade 
de cuidar da saúde oral e, por isso, esta 
parceria é, no nosso parecer, um impulso na 
vida destes jovens.
Estamos certos de que este projeto muda 
vidas e tudo começa pelo mais simples
e bonito: um sorriso.”

ABRAÇO 
Vânia Santos, Coordenadora 

“No ano de 2017, até à presente data, esti-
veram em acompanhamento pelo Projeto 
CASO, 17 utentes da Associação ABRAÇO: 
9 utentes do Apoio Psicossocial, 2 utentes 
do Apoio Domiciliário e 6 utentes da
Unidade Residencial.
Para todos eles, a integração neste projecto 
tem uma elevada importância na qualida-
de da sua saúde oral, pois permite evitar 
diferentes situações dolorosas na boca 
através da prevenção das infeções orais, 
apodrecimento e queda de dentes, doenças 
das gengivas e outros problemas que 
possam afetar e limitar o dia-adia tal como: 
falar, mastigar, sorrir. A prevenção destas 
diferentes situações só é possível através 
do acompanhamento, aconselhamento e 
rastreios periódicos, que a clinica “Mundo A 
Sorrir” lhes proporciona.
No âmbito do Apoio Psicossocial, dado a 
maioria dos utentes estarem integrados, 
ou em via de integração no mercado de 
trabalho, o acesso a cuidados de saúde orais, 
onde se inclui a colocação de dentes, tem 
sido um fator facilitador no acesso/manu-
tenção do emprego, pois melhora a aparên-
cia física, a autoconfiança e a comunicação.
Perspetivamos manter viva esta parceria, 
que muitas alegrias tem dado às pessoas 
infetadas e afetadas pelo VIH/SIDA, acom-
panhadas pela Associação Abraço.”

Porto d’Abrigo 

“A parceria com a Mundo A Sorrir é de 
enorme importância para as mulheres
e crianças acolhidas no Porto d’Abrigo.
Apesar da violência doméstica ser um 
problema de graves dimensões e trans-
versal a todas as classes sociais, a maioria 
das vítimas que recorre ao Porto d’Abrigo 
apresenta-se numa situação de fragilida-
de social e económica pelo facto de ter 
perdido tudo para se manter em segurança, 
tendo que recomeçar uma nova vida a 
partir do zero.
Neste sentido, a parceria com a Mundo A 
Sorrir tem permitido o encaminhamento
das mulheres e dos seus filhos para o acom-
panhamento nas consultas de medicina 
dentária, melhorando exponencialmente  
a saúde oral das vítimas acolhidas.
A oportunidade de acesso e acompanha-
mento ao nível de tratamentos dentários,
e colocação de próteses dentárias, a um 
custo reduzido tem sido de enorme
importância para o sucesso da intervenção 
com as vítimas.
A aposta na saúde oral é essencial para 
o bem-estar físico e emocional, para a 
autoestima e para a reintegração social das 
mulheres e crianças!
De salientar, o louvável trabalho de toda  
a equipa e dos médicos voluntários da 
Mundo A Sorrir…
No futuro esperamos continuar a trabalhar 
com a Mundo A Sorrir, devolvendo sorrisos 
às mulheres e crianças vítimas de violência!
Bem hajam! A Equipa do Porto d’Abrigo” 
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PRINCIPAIS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

GUINÉ-BISSAU 

Objetivo específico: Promover a saúde, 
bem-estar e qualidade de vida da população 
desfavorecida da Guiné-Bissau.

CABO-VERDE 

Objetivo específico: Promover a melhoria 
do estado de saúde oral dos utentes da 
Aldeia SOS e suas instituições parceiras
no Mindelo na Ilha de São Vicente
em Cabo-Verde.

PREVENÇÃO ASSISTÊNCIA
MEDICAL

INVESTIGAÇÃO CAPACITAÇÃO
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OS NOSSOS PROJETOS INTERNACIONAIS  
O projeto Saúde A Sorrir, presente em quatro países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), tem como objetivo principal
contribuir para a melhoria da saúde da população socioeconomicamente vulnerável, através da promoção da saúde, bem-estar,
qualidade de vida e do reforço das capacidades dos profissionais locais.

MOÇAMBIQUE 

Objetivo específico: Contribuir 
para a melhoria da saúde
da população moçambicana
vulnerável socioeconomicamente,
através da promoção da saúde, bem-estar
e qualidade de vida e do reforço
das capacidades dos profissionais locais.

JUNTE-SE A NóS. 
Construa sorrisos do tamanho  

do mundo a nível internacional!
Saiba como ajudar os projetos  

internacionais em  

www.mundoasorrir.org

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

Objetivo específico: Melhorar a saúde oral 
das crianças do 1º ciclo do país, utilizando 
a escola como observatório.

nº de beneFiCiÁriOS

107.074
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AQUA: WATER4HEALTH EM MOÇAMBIQUE

Em 2017, realizou-se a  primeira missão do Projeto Aqua: Water4Health
Um projeto que pretende apoiar a população da Macia em Moçambique, proporcionando 
conhecimentos e infra-estruturas que permitam o acesso água potável e ao saneamento básico, 
instrumento essencial para a saúde da população.

Principais Parceiros:

 

 

Das 33 amostras recolhidas  

de poços e furos de 18 bairros  

da região, verificou-se que  

a maioria encontra-se com  

contaminação fecal.  

Esta situação constitui  

um grave risco para a saúde  

e saneamento das populações.

Em maio de 2017, a equipa 

do Aqua: Water4Health  

realizou a primeira missão  

com o objetivo de recolher 

amostras de água dos poços  

da região da Macia, Província 

de Gaza, Moçambique.
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ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

> Avaliação das necessidades da população através 

do mapeamento dos poços existentes e o rastreios 

da qualidade da água, o número de pessoas 

a que serve ,  a avaliação dos dados sanitários 

e a avaliação da necessidade de furos e pontos 

de acesso à água, bem como a sua localização.

> Construção de furos com depósitos de água, 

em bairros-piloto.

> Criação e capacitação de um comité da água, 

formado por profissionais locais;

> Sensibilização da população sobre o acesso 

e o cuidado com a água potável 

e o saneamento básico.
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ENTREVISTA

única estrutura do Slow Food que é, atualmente uma 
Associação. De Itália criam-se conviviuns (estruturas 
representativas do movimento), contudo sem person-
alidade jurídica nos países de destino. Adota-se um 
regulamento internacional e funciona como um núcleo. 
No caso do Slow Food Porto, funcionou-se como con-
vivium desde a fundação (dez. 2014) até maio de 2015, 
altura em que os sócios fundadores entenderam dar 
o passo e criar uma estrutura funcional com person-
alidade jurídica própria criando a 1.ª Associação Slow 
Food em Portugal, respeitando sempre, (estatutaria-
mente) os princípios do International Slow Food.

MAS - Por que é que surgiu em Portugal?
Rui Rosa Dias - Surgiu fruto de durante os últimos 12 
anos da minha atividade enquanto Docente do IPAM, 
ir falando aos milhares de alunos com quem me cruzo e 
aprendo, numa nova e diferente perspetiva de ver a im-
portância da alimentação, do alimento, da agricultura, 
das regiões, da biodiversidade, no fundo como forma 
de os fazer acordar de um adormecimento forçado em 
que todos nós por vezes nos deixamos cair. Na ver-
dade, alguns desses alunos desafiaram-me a elaborar 
uma proposta a Itália para criar no Porto um convivi-
um. Aceite e devolvi o desafio, deixando ao encargo 
de alunos de Mestrado do IPAM-Porto a elaboração 
da candidatura. Sentiu-se a necessidade de criar algo 
diferente em Portugal para que se possa falar, ou tentar 
falar a verdade da alimentação e do alimento. Ir às com-
pras é antes de outra coisa qualquer, um ato agrícola.

MAS- Em Portugal, quais são as principais linhas de 
atuação?
Rui Rosa Dias - Posicionamo-nos sob o conceito Agri 
– Cultura. Para nós a agricultura é a base da Humani-
dade. Não é possível continuar a tentar desenvolver a 
Humanidade baseados nos valores em que a Economia 
depende das Finanças, e estas, da Tecnologia. É uma 
utopia pensar-se que se pode falar em desenvolvimen-
to sustentável, alavancando apenas e só, politicas de 
curto prazo. Desejamos continuar a atuar nas escolas, 
nos restaurantes, nas Universidades no Estado.

Nos últimos anos, a Mundo A Sorrir tem vindo a afirmar-se a nível nacional e internacional não só nas 
áreas da saúde e saúde oral, mas também da promoção de estilos de vida saudáveis, nomeadamente 
da alimentação saudável e da prática do exercício físico. 
Por isso, nesta edição, entrevistámos Rui Rosa Dias, Presidente do Movimento Slow Food Porto que 
valoriza o alimento e alimentação de forma responsável e equilibrada.

Rui Rosa Dias
Presidente Slow Food Porto 
Professor Convidado do IPAM – Instituto Português  
de Administração de Marketing

Mundo A Sorrir (MAS) - Na sua essência, o que é o 
movimento Slow Food?
Rui Rosa Dias - O movimento slow Food assenta em 
três princípios universais que são respeitados nos 160 
países onde está presente. Os princípios referem que 
o alimento deve ser Limpo, Bom e Justo, transportan-
do-nos, sem fugir à importância económica do alimento 
e da alimentação, para uma dimensão mais humanista, 
sensível e ambientalmente responsável. A visão holísti-
ca do mundo, partindo do alimento e da importância 
que tem.

MAS - Como se carateriza este movimento em Por-
tugal? Assume os mesmos contornos que o movi-
mento internacional?
Rui Rosa Dias - Sim. Assume. Em Portugal há uma 
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MAS - A promoção de “práticas alimentares consci-
entes e responsáveis” está na base do movimento.  O 
que significa essa expressão?
Rui Rosa Dias -Saber de onde vem o alimento, quem 
está efetivamente envolvido na cadeia de valor, quem 
gera mais valor social, ambiental e económico com 
esse bem alimentar, é fundamental para a nova vaga 
de consumidores agroalimentares. As novas gerações 
necessitam de explicações reais, verdadeiras sobre a 
origem, os processos de transformação, a comercial-
ização, a rotulagem, os ingredientes, sobre as gen-
tes, locais e as histórias que envolvem esses alimen-
tos e modos de produção e preparação de refeições, 
necessitam, sem perder o sentido da evolução e da 
modernidade, perceber o passado dos alimentos e 
da agricultura.

MAS- Em que medida estas práticas responsáveis 
têm impacto direto na promoção da alimentação 
saudável junto das populações?
Rui Rosa Dias - Do lado do consumo e da procura, as 
respostas têm sido mais rápidas aos fenómenos da 
alimentação saudável, dos alimentos e matérias pri-
mas com identidade local, com Terroir genuíno, do que 
propriamente do lado da produção, indústria e até da 
distribuição. É um sinal que define uma tendência.

MAS - A Mundo A Sorrir, desde 2005, promove os 
estilos de vida saudáveis - nomeadamente através 
da alimentação saudável - como um dos principais 
pilares para a promoção de sociedades cada vez 
mais saudáveis. Até que ponto organizações, como 
a Mundo A Sorrir, contribuem para os objetivos do 
movimento Slow Food?
Rui Rosa Dias -Todas as organizações que se inter-
essam e promovem estilos de vida saudáveis, desde a 
prática de exercício físico e mental e a boa alimentação, 
a local, a genuína e com alma, com gente e gentes por 
detrás, são uma parte deste movimento. Acredito que 
a Vossa Organização ajuda e muito, a disseminar 
estes princípios BOM, LIMPO e JUSTO, que são no-
bres, à volta do alimento, fortalecendo a mensagem 
de que não há alimentação, e alimentos, sem Terra, 
Pessoas e a Preservação dos Ecossistemas.

MAS - Qual a importância das organizações, como 
a Mundo A Sorrir, na promoção de hábitos de vida 
saudáveis junto das populações, nomeadamente os 
mais jovens?
Rui Rosa Dias -Promover estilos de vida saudáveis 
junto dos jovens é um dos caminhos para garantir o 
futuro de um país. Pessoas saudáveis trazem ide-
ias saudáveis, soluções saudáveis, criatividade 

saudável, no fundo trazem-nos sorrisos. É com sor-
riso que devemos encarar os desafios da vida. É com 
ações que devemos tentar contribuir para um mun-
do melhor. A Mundo A Sorrir com o seu testemunho 
e ações já contribui para que o mundo amanhã seja 
melhor.

MAS - De forma a que o movimento consiga atingir 
um impacto maior, como é que as organizações, 
como a Mundo A Sorrir, se podem envolver?
Rui Rosa Dias - Facilmente, tornando-se associada e 
colaborando nos nosso objetivos e eventos. Estamos 
abertos a receber instituições no nosso seio. Para nós 
as parcerias e protocolos são um caminho em que 
ambos os intervenientes podem juntar forças em prol 
de objetivos comuns.

MAS - Como carateriza o consumo das sociedades 
atuais?
Rui Rosa Dias - O consumo das sociedades atuais 
rege-se fundamentalmente, por falta de informação e 
muita desinformação. Adicionalmente, há na realidade, 
uma mentira gritante à volta dos alimentos. Felizmente 
o paradigma começa a alterar-se. Mas ainda temos, 
muito, mesmo muito caminho a percorrer.

MAS - Quais são os desafios que as sociedades atu-
ais enfrentam e/ou terão de enfrentar em termos de 
consumo de alimentos?
Rui Rosa Dias - Alimentar o mundo nas próximas 
décadas, evitar epidemias e tentar aumentar os 
índices de felicidade das populações. As assimetrias 
mundiais à volta da alimentação e do alimento ain-
da são pré-históricas. Não foi com a massificação da 
produção, com a extrema intensificação agrícola e as 
economias de escala para ser-se mais competitivo 
que se retirou a fome ao mundo. Há necessidade de 
repor equilíbrio em quem desenha politicas agroali-
mentares. Há necessidade urgente de pensar-se que a 
alimentação é política, tal como refere e bem, o nosso 
Presidente do International Slow Food - Carlo Petrini. 
Defendemos o mesmo e estamos preparados para o 
demonstrar.
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O CENTRO DE ESTUDOS 
MUNDO A SORRIR – C.E.M.A.S.
Criado em 2012, o C.E.M.A.S. pretende: 

Promover a Investigação 
nas áreas da Saúde e Saúde 
Oral e Estilos de Vida Saudáveis. 

Conferir um científico a toda 
a ação da Mundo A Sorrir!
 

MISSÃO
• Promover o desenvolvimento  

do estudo e investigação de temas 
que concernem à Saúde Pública  
à Saúde Oral;

• Conceder suporte científico  
aos projetos realizados pela  
ONG Mundo A Sorrir;

• Dar resposta às questões levantadas 
no decorrer das iniciativas realizadas 
pela Mundo A Sorrir.

VISÃO 

• Constituir-se como  referência  
na investigação e no conhecimento 
na área da saúde pública e saúde oral.

CONHEÇA O C.E.M.A.S.!

Saiba como fazer parte deste 
Centro de Estudos em www.mundoasorrir.org
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SIMPóSIO 
É um evento científico onde

se abordam temas de especialidade
médicas atuais e de interesse,
nas áreas de estudo e investigação 
ligadas à Saúde, Saúde Oral, Estilos 
de Vida Saudável e Inclusão Social.

PRÉMIO MEXIA 
DE ALMEIDA 
O Prémio Mexia de Almeida,
patrocinado pelos Laboratórios
INIBSA, destina-se a profissionais
de saúde, nomeadamente da Medicina 
Dentária que desenvolveram projetos 
direcionados para a medicina dentária 
comunitária pela Mundo A Sorrir.

Anualmente, o C.E.M.A.S. 
organiza o Simpósio 
e o Prémio Mexia 
de Almeida.

II Simpósio CEMAS 
Comportamentos: Diabetes E Saúde 
Oral, 27 de março de 2017,  
na Fundação Calouste Gulbenkian.

III Simpósio CEMAS
Saúde Oral e as Doenças 
Não Transmissíveis, 17 de março  
de 2018, no Auditório D. Pedro IV,  
Santa Casa da Misericórdia do Porto.

4ª Edição do Prémio Mexia
de Almeida, entregue no XVII 
Congresso da Associação Portuguesa 
dos Higienistas Orais (APHO)
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Grande parte do nosso trabalho diário deve-se ao apoio incansável dos nossos parceiros locais, nacionais e internacionais.  
Os nossos parceiros são entidades de relevância, tendo em conta o contexto económico, social, cultural e geográfico onde cada 
projeto é implementado.

OS NOSSOS PARCEIROS

SEJA PARCEIRO 
Trabalhamos em sinergia com empresas socialmente 
responsáveis!
Criamos parcerias com empresas, instituições ou outras 
entidades que ambicionem criar um mundo melhor 
através da promoção da saúde, da saúde oral e dos 
estilos de vida saudáveis.
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Ricardo Rio 
Presidente da Câmara Municipal de Braga

 

“Numa altura em que o pioneiro 
projecto ´Braga a Sorrir´ já leva 
cerca de dois anos de actividade, é 
com imenso orgulho e agrado que 
constatamos o sucesso do progra-
ma junto da população Bracarense, 
sendo o melhor exemplo disso a 
elevada procura registada.
O Centro de Apoio à Saúde Oral 
(C.A.S.O.) veio dar uma resposta 
crucial a quem não qualquer outra 
possibilidade de aceder a este tipo 
de cuidados de saúde, que não 
estão contemplados no Serviço 
Nacional de Saúde. Deste modo, e 
de forma gratuita, a população mais 
carenciada pode sorrir novamen-
te e, ao mesmo tempo, encontrar 
novos caminhos no seu percurso de 
vida, com o processo de aumento 

da auto-estima que facilita e poten-
cia inserção social e profissional dos 
cidadãos que integram o programa. 
Devolver a esperança através do 
sorriso é o nosso objectivo.
O programa, através do seu 
C.A.S.O., já realizou mais de 11 500 
consultas e 261 reabilitações orais. 
Face à procura foi decidido aumen-
tar o impacto do projecto, especial-
mente ao nível do número de con-
sultas e da colocação de próteses 
dentárias, passando das actuais 20 
mensais para 80 próteses dentária 
por mês. Nesse sentido, o Centro 
reforçou a sua resposta junto da 
população através da aquisição 
de uma terceira cadeira médico-
dentária para consultas de prótese 
dentária.
É extremamente importante des-
tacar as incontestáveis vantagens 
desta parceria com a Organização 

Não Governamental ‘Mundo A 
Sorrir’ para os cidadãos econo-
micamente mais desfavorecidos. 
Trata-se de um excelente exemplo 
de como o poder local pode viden-
tificar lacunas e tomar medidas 
que beneficiem a comunidade e 
aumentem decisivamente a qualida-
de de vida dos cidadãos, neste caso 
através de um programa numa área 
que é um parente pobre dos servi-
ços centrais.
Desta forma, o Município de Braga 
assume uma posição pró-activa nas 
políticas de apoio à saúde junto dos 
mais idosos; de educação da popu-
lação mais jovem e, também, uma 
política de inserção social, dando 
a possibilidade de maior integra-
ção no plano social e profissional a 
quem não tem acesso a cuidados de 
saúde oral.”
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Inês Oom de Sousa 
Santander

Compromisso com a Sociedade
O Banco Santander Totta celebra a parceria 
realizada com a Mundo a Sorrir.  Através da 
contribuição com 10.000 euros, o Banco 
apoia os projetos “Aprender a Ser Saudável”  
e “Dr. Risadas. 
No projeto “Aprender a Ser Saudável”,  
648 alunos do primeiro ciclo,  
pais e professores de 12 escolas  
do Município de Cinfães participam em ações 
preventivas relativas à higiene oral,  
contando também com uma formação  
acreditada para  professores.  Já no  
“Dr. Risadas”, as crianças utentes  
de instituições particulares de solidariedade 
social, entre os 3 e os 16 anos, beneficiam  
do acompanhamento médico-dentário  
de modo a implementar hábitos saudáveis, 
impactando 3130 beneficiários  
em 14 instituições do grande Porto  
e 22 instituições da Grande Lisboa.   
Assim, o contributo do Santander Totta  
beneficia um total de 3.778 pessoas.
Para o Banco, apoiar estes projetos  
significa assumir um compromisso para  
com a sociedade, participando na promoção 
de igualdade de acesso à Saúde Oral.  
O sentido de sustentabilidade  
e responsabilidade social é cada vez de maior 
importância no Banco Santander Totta, 
justificando-se, assim, o fomento de parcerias 
como esta.
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Frederico Pinho de Almeida 
Vereador da Saúde e Ação Social - Câmara  
Municipal de Cascais 

“Tem sido muito profícua a parceria que a 
Câmara Municipal de Cascais e a Associação 
Mundo A Sorrir têm desenvolvido em torno 
da promoção da saúde oral no Concelho de 
Cascais. A proximidade da Associação Mun-
do A Sorrir junto das escolas, pais e alunos, 
tem contribuído de forma determinante para  
o sucesso do projeto. Os resultados falam 
por si: este programa
evoluiu de um projeto piloto no ano letivo 
2010/2011 que envolveu 192 alunos de uma 
escola do 1º ciclo do ensino básico. Desde o 
inicio do projeto já tivemos 21  
escolas do 1º ciclo do ensino básico abran-
gendo cerca de 2000 alunos por ano letivo.
Com o alargamento previsto a todas as 
escolas do 1º ciclo do ensino básico do con-
celho de Cascais, o “Projeto Aprender a Ser 
Saudável”, representa um claro investimento 
do município na promoção da saúde oral das 
crianças, com resultados efetivos na redução 
da placa bacteriana e na adoção  
de comportamentos de escovagem  
de dentes regular.
De realçar as dinâmicas desenvolvidas 
por alunos e professores na produção de 
diversos trabalhos e materiais em torno da 
saúde oral, que integrado no Plano de ação 
da Plataforma Saúde na Escola, tem possi-
bilitado a introdução progressiva da prática 
diária da escovagem de dentes no 1º ciclo do 
ensino básico.”

OS NOSSOS PARCEIROS



Júlio Paiva
CEO da Odlo Portugal

1.Como empresa com forte presença 
nacional e internacional em que medida é im-
portante o bom relacionamento e bem-estar 
entre os seus colaboradores?
A Odlo Portugal assenta toda a sua activida-
de num forte sentido de responsabilidade 
social. O bom relacionamento e o bem-estar 
entre os seus colaboradores são dois dos 
pilares primordiais na construção identitária 
da empresa.
Neste contexto, trabalhamos continuamente 
para o aumento da motivação, da cooperação 
no seio do grupo de trabalho; o aumento da 
produtividade dos trabalhadores e de mé-
todos de trabalho mais eficazes; a melhoria 
da qualidade de vida dos colaboradores e 
a minimização de custos, através de uma 
programação eficaz e planeamento contínuo. 
É um trabalho de proximidade e que procura 
envolver todas as dimensões do individuo 
que colabora com a Odlo. O modelo de vasos 
comunicantes pode bem ser a exemplificação 
daquilo que pretendemos. 

2. Nos últimos anos, que tipo de ações 
internas têm desenvolvido junto dos vossos 
colaboradores?
Ao longo dos últimos anos foram implemen-
tadas na empresa um vasto conjunto de 
acções no sentido de procurar a satisfação 
e melhoria da qualidade de vida. Podemos 
destacar as que têm tido mais impacto. A 
implementação de práticas de exercício 
físico (ginástica laboral, caminhadas, aulas 
de zumba, ginásio);serviços de enfermagem 

com apoio domiciliário; incentivo à grávidas; 
apoios nas despesas de saúde; incentivo à lei-
tura através de tertúlias mensais e o projeto 
de refeições económicas e saudáveis. Todas 
estas atividades estão inseridas no desejo de 
chegar a todos os funcionários e proporcio-
nar momentos de formação e enriquecimen-
to pessoal abrindo possibilidade de se projec-
tarem na sua vida pessoal uma realização que 
ultrapassa o mundo do trabalho.

3.Até que ponto o envolvimento com a comu-
nidade, quer seja através de eventos públicos, 
quer através de ações de responsabilidade 
social é importante para a vossa organização? 
Porquê?
É intuito da empresa contribuir para o desen-
volvimento da comunidade em que se insere. 
Nos dias de hoje com a globalização, vamos 
ainda mais longe com projectos internacio-
nais (em Cabo Verde e Guiné-Bissau) junto 
da população mais desprotegida. Em Por-
tugal várias instituições públicas e privadas 
recebem a nossa colaboração a vários níveis. 
A Odlo Portugal entende que a responsabi-
lidade social das empresas é uma dimensão 
que não pode ser descurada. Não pretende-
mos ser o paradigma da intervenção social 
mas acreditamos que o nosso exemplo pode 
ser um despertar para estas questões em 
algumas empresas que não experimentam 
ainda esta atitude. Pretendemos despertar 
nos nossos colaboradores, fornecedores 
e parceiros esta sensibilidade e criar este 
efeito para que juntos possamos contribuir 
segundo as características particulares de 
cada um. 

4.No que diz respeito às ações de respon-
sabilidade social, que tipo de ações têm 
promovido e/ou apoiado?
Como já referimos pensamos que está na 
génese da empresa a responsabilidade 
social. Não podemos dissociar disto o papel 
fundamental que o órgão de gestão tem 
neste modelo de acção social. Já referimos 
anteriormente algumas atividades que de-
senvolvemos mas destacamos algumas pelo 
seu simbolismo. As caminhadas solidárias 
na comunidade onde estamos inseridos de 
forma a apoiar instituições locais e o Dia 
do voluntariado, um dia em que todos os 
colaboradores da empresa, durante o horário 
laboral, trabalham em conjunto para remo-
delar uma instituição de solidariedade social 
com impacto na comunidade local. Colabo-
ramos ainda com entidades que depende de 
trabalho voluntário, como Liga Portuguesa 
contra o Cancro e o Banco Alimentar.  

5. A parceria com a ONG Mundo A Sorrir 
tem sido de extrema relevância por todo 
o apoio prestado à organização, podendo 
reforçar os seus projetos nacionais e inter-
nacionais. Como avalia esta parceria com a 
Mundo A Sorrir?
A parceria tem sido gratificante. Ao longo 
deste tempo temos sido surpreendidos pelos 
resultados obtidos nas localidades da Guiné-
Bissau  onde a Mundo A Sorrir atua. A pro-
moção da saúde que a Mundo a Sorrir tem 
levado a cabo nestas localidades tem sido 
extremamente impactante para a população 
local, o que é um motivo de orgulho para nós 
e que nos motiva a continuar a contribuirmos 
para esta iniciativa. Não pretendemos ser 
mais uma ajuda, pretendemos ser a ajuda que 
contribua para o crescimento harmonioso 
deste mundo que se quer novo. O segredo é 
o amor com que fazemos esta “missão”.  

6.Num futuro próximo, como gostaria de ver 
esta parceria?
A Odlo pretende com este apoio ajudar a 
formar mais pessoas locais na Guiné para 
continuar o excelente trabalho que os volun-
tários da Mundo A Sorrir têm desenvolvido 
nos últimos anos. Além disso, queremos ver 
concluída a construção d a clinica médica 
em Bissau, que acreditamos ser uma mais-
valia para a comunidade local. Desejamos 
continuar a colaborar com a Mundo a Sorrir 
de forma a dar respostas às necessidades 
mais urgentes. Deste modo realizamos os 
nossos sonhos. Primeiro as crianças, depois 
os nossos na certeza que a nossa missão e 
responsabilidade deixa sobretudo sonhos e 
esperanças num mundo mais justo e feliz.
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OS NOSSOS PARCEIROS



diferentes quanto marcantes. Passam por:
     -  Organizar Caminhadas Solidárias cujo 
valor angariado reverteu a favor dos Bombei-
ros e Misericórdias;
     -  Recolhas de Sangue com o IPS;
      - Atribuição de prémios de Mérito Escolar 
aos Melhores alunos de Agrupamento C, 
Escolas
      - Apoio ao centro de Reabilitação Nutricio-
nal em Moçambique;
       
5. A parceria com a ONG Mundo A Sorrir 
tem sido de extrema relevância por todo 
o apoio prestado à organização, podendo 
reforçar os seus projetos nacionais e inter-
nacionais. Como avalia esta parceria com a 
Mundo A Sorrir?
O projeto que esta ONG desenvolve no âm-
bito Nacional e Internacional a nível de saúde 
oral é importantíssimo na medida em que é 
uma vertente muito descurada, com muito a 
fazer mesmo num país como Portugal.
É por isto que consideramos esta parceria 
como essencial para devolver qualidade de 
vida a pessoas que não teriam acesso a cuida-
dos básicos desta natureza.

Olga Ferreira
Administradora do Grupo Proef 
 
1.Como empresa com forte presença 
nacional e internacional em que medida é im-
portante o bom relacionamento e bem-estar 
entre os seus colaboradores?
O sucesso de uma organização deve-se 
essencialmente ao seu capital humano. Na 
Proef, os nossos colaboradores são o nosso 
“Capital Humano “e o seu bem-estar e satis-
fação são um dos nossos focos principais.
 
2. Nos últimos anos, que tipo de ações 
internas têm desenvolvido junto dos vossos 
colaboradores?
O grupo Proef desenvolve um conjunto de 
ações junto dos seus colaboradores, não só 
com o objetivo de promover o convívio e 
interação mas também para potenciar e cons-
ciencializar para várias questões, tais como, 
a promoção de um estilo de vida saudável, 
questões ambientais, culturais , e de respon-
sabilidade social.
Podemos destacar as seguintes iniciativas 
que o grupo tem com caráter permanente: 
Ecocaminhada Florestal, visitas a Exposições  
na Fundação Serralves; Caminhada Cultural 

pelo Centro Histórico do Porto e Guimarães; 
Passeios de BTT, Realização de Workshops 
de Cozinha Saudável, Jantar de Natal; Espe-
táculos Infantis; Company Day; Parceria com 
EDP no projeto “Parte de Nós”.  
 
3. Até que ponto o envolvimento com a 
comunidade, quer seja através de eventos 
públicos, quer através de ações de respon-
sabilidade social é importante para a vossa 
organização? Porquê?
O envolvimento com a comunidade não é 
importante para a Proef como organização, 
nós vemos esse envolvimento de uma pers-
petiva diferente. Ao conseguirmos chegar a 
mais pessoas, ao potenciarmos a divulgação 
dentro e fora de portas, procuramos inspirar 
pelo exemplo, mostrar a outras organizações 
que é possível  encorajar outras pessoas a 
fazer o mesmo, a replicar e, porque não, criar 
novas formas de praticar essa responsabili-
dade social.
 
4. No que diz respeito às ações de respon-
sabilidade social, que tipo de ações têm 
promovido e/ou apoiado?
O nosso caminho na Responsabilidade Social 
já é, felizmente, longo e com projetos tão 
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OS NOSSOS PARCEIROS
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PROCURAM-SE 
VOLUNTÁRIOS 
MUNDO 
A SORRIR!

Se é médico, médico dentista,
enfermeiro, nutricionista ou outro 
profissional de saúde e quer
construir sorrisos do tamanho
do mundo, esta é a sua
oportunidade!

Inscreva-se já para as Sessões 
de Acolhimento no Porto 
ou em Lisboa e faça parte 
da equipa Mundo A Sorrir!

PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 
VOLUNTÁRIOS MUNDO A SORRIR!

ACOLHIMENTO ENTREVISTAS JORNADAS 
DE VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO

MAIS INFORMAÇÕES EM: 
voluntariado@mundoasorrir.org 
OU EM www.mundoasorrir.org
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10 CONSELHOS 
PARA UMA VIDA 
SAUDÁVEL

Tenha uma 
alimentação 

saudável. 

Beba água.

Pratique 
atividade 
física com 

regularidade.

Utilize 
diariamente 
fio dentário.

Escove os 
dentes, três 

vezes por dia.

Não fume.

Tenha 
uma boa 

higiene oral.

Reduza o 
consumo 

de bebidas 
alcoólicas.

Evite 
o consumo 

de bebidas e 
alimentos com 

açúcares.

Faça check-up 
dentário a cada 

seis meses.

SEJA ASSOCIADO MUNDO A SORRIR
Junte-se à família Mundo A Sorrir e ajude-nos a construir mais
sorrisos do tamanho do mundo em Portugal
e a nível internacional!

FAÇA UM DONATIVO
Apoie a nossa causa com um donativo pontual! 
Com 5 euros torne possível o acesso a cuidados 
de saúde oral a populações em situação 
de vulnerabilidade socioeconómica, 
como as crianças!

ANGARIE FUNDOS
Contribua para um mundo mais sorridente,
organizando eventos solidários! Em família,
com amigos ou com os seus colegas de trabalho, 
ajude-nos a angariar fundos para os nossos
projetos nacionais e internacionais. 

IBAN: PT 50 0036 0030 9910173573319

Todos os donativos estão sujeitos  à emissão de um Recibo de Donativo 
com deduções fiscais para o doador.

Valor das quotas anuais: 
30 euros (Trabalhador) e 20 euros 

(Estudante /Desempregado).

SAIBA COMO EM: www.mundoasorrir.org 
OU ENVIE UM E-MAIL PARA comunicacao@mundoasorrir.org

SAIBA MAIS EM: www.mundoasorrir.org
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beneFiCiÁriOS

vOLunTÁriOS

PALeSTrAS
de SenSibiLiZAÇÃO

TRATAMENTOS
MÉdiCO-denTÁriOS

RASTREIOS
MÉdiCO-denTÁriOS

ESCOVAS E PASTAS 
DOADAS

553.463

1.458

34.206

60.411

98.510

252.085

O IMPACTO DA MUNDO A SORRIR
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PREMIUM SPONSORS

MASTER SPONSORS

SUPPORT SPONSORS

INSTITUTIONAL PARTNERS

PARTNERS

PARCEIROS
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CONTACTOS

Rua do Campo Alegre, 657 
4150-171 Porto  

Telf.: 224 057 380 | 931 653 608
E-mail: geral@mundoasorrir.org

IBAN: PT PT 50 0036 0030 99101735733 19

www.mundoasorrir.org

CONSTRUÍMOS SORRISOS 
DO TAMANhO DO MUNDO


