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O ano de 2016 fica marcado por ser um ano de grande atividades para a Mundo a Sorrir.  
Coincidentemente, fica também marcado pelo surgimento de políticas de saúde que deram origem 
ao projeto-piloto de saúde oral no S.N.S, com a integração de cuidados médicos dentários em alguns 
centros de saúde.

Esta medida, satisfatória nos seus propósitos, mas parca na sua dimensão e impacto, não chega para 
atenuar os contínuos pedidos de ajuda e da incessante procura. Procura esta de pessoas individuais, 
mas também de escolas, organizações sociais e até de entidades públicas para colmatar a falta de acesso 
e de promoção da saúde e saúde oral na sociedade Portuguesa.

Por isso, 2016 foi um ano onde a Mundo a Sorrir apesar de manter os seus projetos a nível nacional 
e internacional, fortaleceu as suas respostas sociais e o seu impacto, auxiliando o Governo Português 
no processo de implementação do projeto –piloto de saúde oral nos centros de saúde.

A pobreza é ainda uma realidade presente e preocupante no nosso país. Por conseguinte é imperativo 
combater os determinantes sociais para obter ganhos em saúde, qualidade de vida e produtividade, 
principalmente daqueles que são mais excluídos ou vulneráveis.

A Mundo a Sorrir dedicou-se afincadamente aos seus projetos trabalhando os seus dados e experiências 
acumuladas para que possa, não só melhorar o seu impacto e a performance das suas atividades, 
mas também tenha novas métricas que a façam atingir novos resultados e ganhos sociais. Em 2016 
pressuponha-se um investimento na capacitação e nas áreas da inovação social e do voluntariado, 
o qual não aconteceu. Razão esta que levou a que a Mundo a Sorrir se preparasse com parceiros e 
colaboradores, para aumentar a sua sustentabilidade e funcionamento. Numa organização que nunca 
dependeu de fundos públicos e de orçamentos subsídio-dependentes garantidos, foi crucial aumentar 
a relação com parceiros e mecenas que acreditassem na responsabilidade social e nas vantagens de estar 
ligadas a entidades credíveis que acrescentem valor ao seu negocio e à sociedade.

Para a direção da Mundo a Sorrir, ficou decidido apostar na promoção de estilos de vida saudáveis 
e na vertente educacional, fortalecendo a base preventiva de toda a organização, quer no âmbito dos seus 
projetos nacionais, quer internacionais e promover a comunicação para conseguir este objectivo. Por esta 
razão, em 2016 assistiu-se ao lançamento do 1º Boletim da Mundo a Sorrir, melhorando também 
o seu posicionamento como ONG para o grande público. 

Em nome da Direção um agradecimento a todos, voluntários, parceiros, empresas, entidades, 
municípios, colaboradores e estagiários que nos ajudaram todos os dias do ano a estar  presentes 
com iniciativas e atividades. Estas traduzem-se muitas vezes na ajuda de uma só pessoa, mas têm 
um efeito potencial de mudar uma vida ou de fazer o mundo melhor e por certo, com todo o direito 
de o ser, um Mundo a Sorrir.

www.mundoasorrir.org
facebook.com/mundoasorrir

MENSAGEM
DA DIREÇÃO
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Fundada em 2005, na cidade do Porto, por jovens 
médicos Portugueses, a Mundo a Sorrir é uma 
organização humanitária que promove a Saúde  
e a Saúde Oral. 
 
Tem desenvolvido uma ação nos Países Lusófonos, 
focalizando a sua atuação na Educação para  
a Saúde e lutando para que a Saúde Oral seja 
um instrumento crucial na ajuda ao combate da 
exclusão social e na quebra dos ciclos da pobreza.
 
Ao longo de 10 anos, a atividade da Mundo a Sorrir 
tem vindo a crescer e a reforçar gradualmente a sua 
atuação no plano nacional e internacional.

É com orgulho que durante todo este percurso 
Construímos sorrisos do tamanho do mundo.

A MUNDO
A SORRIR

A nossa missão é:

No futuro queremos:

Os nossos valores:

a promoção  
da saúde oral 
e saúde global  
como um direito 
universal.

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

BEM-ESTAR:  
Representa a satisfação 
plena do indivíduo do 
ponto de vista orgânico, 
físico, mental e social, 
representado pela 
integração social, pela 
satisfação e pela felicidade.

SERIEDADE:  
Caracteriza a integridade 
de carácter daqueles que 
trabalham, apoiam, e se 
empenham diariamente 
na promoção da nossa 
organização pelo mundo.

SOLIDARIEDADE:  
Representa o conceito de 
relação e de igualdade, 
de preocupação e 
partilha com o próximo 
e com a comunidade. 
Adicionalmente representa 
um valor e um sentimento, 
que apesar de individual 
termina com propósitos 
comuns entre os membros 
de um grupo para 
concretizar a visão coletiva.

CONHECIMENTO: 
Significa o ato ou efeito 
de conhecer, a si mesmo 
e ao próximo, através 
do método racional com 
provas e metodologias 
concretas. Pretendemos 
que as ações realizadas 
pela Mundo a Sorrir 
tenham cada vez mais uma 
base científica e um papel 
importante na gestão do 
conhecimento.

missão, visão e valores
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- Crianças e Jovens.

- População Sénior.

- Pessoas em situação de carência socioeconómica

grupos de intervenção

A MUNDO
A SORRIR
a mundo a sorrir atua em todo o território nacional, assim como em países 
lusófonos com necessidades de cuidados de saúde, focando a sua intervenção 
em várias áreas de atuação.

valorizar o princípio da 
equidade e acesso ao direito 
da saúde e saúde oral.
 
sensibilizar a sociedade, 
promover e capacitar para 
a necessidade de cuidados 
de Saúde Oral e Estilos 
de vida saudável.
 
atuar em portugal 
e no mundo, especialmente 
nas comunidades mais 
desfavorecidas. Utilizando 
a saúde oral como intervenção 
para a inclusão social.

principais 
oBjetivos

OBJETivOS E áREAS dE iNTERvENçãO

Portugal
Cabo Verde
Guiné-Bissau
S. Tomé e Príncipe
Moçambique

ONDE 
ATUAMOS

- Prevenção

- Formação

- Assistência Médica

- Estilos de vida saudáveis

- Educação para a saúde

- Higiene

- infeção cruzada

Áreas de intervenção



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.

inaugurada a Clínica dentária de Saúde Oral - (CASO) 
apoiada pela Fundação EdP e celebradas 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 selecionada em 750 candidaturas 
pela Youth Action Net Foundation (U.S.A.)  
para integrar a rede mundial de líderes sociais.

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 também 
8 ações de prevenção de Saúde Oral em iPSS

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.

2006

2008

2007

2009

UM POUCO 
DA NOSSA 
HISTÓRIA

iniciado o 1º projeto no interior do País “Sorrir de Norte 
a Sul” onde 10 meses comprovaram a necessidade 
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 premiada  
e é distinguida com o prémio Cidadania.

A Fundação Manuel António da Mota passa a ser  
mecenas do projeto “Centro de Apoio a Saúde Oral”.

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

Lançado o novo projeto internacional em São Tomé  
e Príncipe.

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  
comemorativa do dia de Portugal, de Camões  
e das Comunidades Portuguesas, em Lamego.
 
dá-se inicio ao projeto “Programa de inclusão para a vida 
Saudável” (PivS), que recebeu o Prémio “Solidariedade 
Social 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 Bonjoia. 

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

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 terá 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 Novembro 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 inicio ao projeto “Programa de inclusão  
para a vida Saudável” (PivS).

distinções obtidas: iNSEAd Empreendedorismo Social

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.

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  
e Projeto “A Sorrir de Norte a Sul” vence prémio  
revista Saúde Oral. 

2010

2012

2013

2015

2014

2016

2011

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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A MUNDO
A SORRIR

Presidente
Manuel Fontes Carvalho 

Vice-Presidente 
Gil Alcoforado

Secretário
Carlos Miranda

Suplentes
Paulo Guimarães 

Pedro Paúl 
diana Melo

ASSEMBLEIA 
GERAL

Miguel Pavão

Mariana dolores

direção Executiva

Presidente
Miguel Pavão 

Vice-Presidente 
Mariana dolores

Tesoureiro
Nuno Rocha 

Secretário
Francisco Pavão

Vogal
Carlos Azevedo 

Suplentes
Augusta Marques 
Patrícia Gouveia 
Humberto Silva

Hugo Ferraz
Rita Areias

Conselho diretivo

daniel Serrão

isabel Jonet

Maria Geraldes

Padre Jardim Moreira

Mª de Belém Roseira 

Francisco P. Balsemão

Miguel Pavão 

Conselho consultivo

Presidente
António Cabral  

Vice-Presidente 
Carolina Pizarro

Vogal
vítor Neves 

Suplentes
inês Guimarães 
André Peralta 

António Roma Torres

Conselho fiscal

departamento de 
desenvolvimento de 

negócio

Fundraising

Comercial

departamento 
Administrativo e 

Financeiro

Logística

Financeiro

Administrativo

Gestão voluntários

Gestão Associados

institucional

Comunicação

Assesoria e imagem

 departamento 
Nacional

Promoção e educação 
para a Saúde

intervenção assistencial 
e social

Porto
Braga

departamento 
internacional

Guiné Bissau
Cabo verde

S. Tomé e Príncipe

Prevenção, Educação e 
Assistência em Saúde

Guiné Bissau

Formação e 
capacitação

Ajuda a integração e ao 
desenvolvimento

Guiné Bissau
S. Tomé e Príncipe

Gestão do conhecimento 
e investigação - CEMAS

LEGENDA

Atividades principais

Atividades de suporte

ORGANOGRAMA E CORPOS SOCiAiS

Aprender a ser 
saudável

Sorrisos de 
porta em porta

inclusão e vida 
saudável

dr. 
Risadas

Centro Apoio 
Saude Oral

Saúde a Sorrir

E-Smiles

+ Smiles

DIREÇÃO 
EXECUTIVA
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OS NOSSOS 
EVENTOS
INTERNOS

CANDIDATURAS
A FUNDOS

REALIZADOS

15

REUNIÕES DE  
COORDENAÇÃO  

DE PROJETO

416

ENCONTROS 
DE COORDENADORES

02

AÇÕES DE
FUNDRAISING

09
AÇÕES DE FORMAÇÃO 

PARTICIPADAS

04

REUNIÕES 
DE DIREÇÃO

REUNIÕES 
DE DELEGAÇÃO

REUNIÕES 
PARTILhADAS

 REUNIÕES DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

E FINANCEIRO

06

208 06

04

OS NOSSOS 
EVENTOS

EXTERNOS

PRESENÇA 
 NOS MEDIA

22
PARTICIPAÇÕES

EM EVENTOS

46
REUNIÕES

REALIZADAS

129

voluntÁrios
projeto

BeneFiciÁrios
envolvidos

2015 2016

285.026

7290

2015 2016

85

245

2015 2016

39

28

2015 2016

29.629

12.968

A MUNDO
A SORRIR
O ANO EM NÚMEROS

PROJETOS 
NACIONAIS

PROJETOS 
INTERNACIONAIS
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PROJETOS
INTERNACIONAIS
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BeneFiciÁrios alvo do projeto
E dE QUEM dEPENdE O SUCESSO

- Consultas médico-dentárias

- Palestras de promoção de 
saúde e cuidados de higiene

- Rastreios médicos e dentários

- doação de escovas e pastas

- doação de material médico

principais  
atividades

6  
voluntários
envolvidos

1496 
Horas de 

voluntariado

9  
Palestras 

realizadas

1145 
Rastreios 
realizados

2115  
Beneficiários 

do projeto

parceiros
Aldeia SOS
Hotel Foya Branca
instituições locais (Comunidades 
da Bela vista, Ribeira Bote 
e Ribeira Craquinha)
Laboratórios iNiBSA

delegação de Saúde de São 
vicente
delegação da Região Sanitária 
de Santo Antão
Hospital Batista de Sousa

701 
Tratamentos

realizados

Um dos principais motivos de orgulho da equipa da Mundo a Sorrir 
continua a ser a sua atuação nos países lusófonos, em parceria 
com um conjunto de entidades parceiras fundamentais para o sucesso 
dos projetos em Cabo verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

PROJETOS
INTERNACIONAIS

oBjetivos

Promover uma 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.

O IMPACTO EM NÚMEROS
Principais resultados obtidos

SAÚdE A SORRiR EM CABO vERdE

CRiANçAS 
BENEFiCiáRiAS 
dA ALdEiA SOS

JOvENS
BENEFiCiáRiOS
dA ALdEiA SOS
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BeneFiciÁrios alvo do projeto
E dE QUEM dEPENdE O SUCESSO

- Consultas médico-dentárias

- Palestras de promoção de saúde e cuidados de higiene

- Rastreios médicos e dentários

- Aplicações tópicas de fluor

- Formação e capacitação de técnicos

- doação de escovas e pastas

- doação de material médico

- Oferta de panfletos

- Realização de sensibilização da população via media

principais  
atividades

18 
voluntários
envolvidos

4000 
Horas de 

voluntariado

273 
Palestras 

realizadas

9.989
Rastreios 
realizados

18.179
Escovas e pastas 

doadas

10.714 
Beneficiários 

do projeto

parceiros

1325
Tratamentos

realizados

Um dos principais motivos de orgulho da equipa da Mundo a Sorrir 
continua a ser a sua atuação nos países lusófonos, em parceria 
com um conjunto de entidades parceiras fundamentais para o sucesso 
dos projetos em Cabo verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

PROJETOS
INTERNACIONAIS

oBjetivos

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

CRiANçAS PROFESSORES PROFiSSiONAiS 
dE  SAÚdE

O IMPACTO EM NÚMEROS
Principais resultados obtidos

SAÚdE A SORRiR EM SãO TOMÉ E PRÍNCiPE

Alma Mater Artis
Cáritas diocesana de S. Tomé
Centro Policlínico de água 
Grande
Centro de Saúde de Angolares
Centro de Saúde de Neves
CST
Constep
Embaixada de Taiwan
Fundação Merry e Pint
Fundação Portugal áfrica

Hospital dr. Manuel dias 
Graça  Quaresma 
HBd
Laboratórios iNiBSA
Hotel Pestana
international College of dentist
Ministério da Educação e Saúde 
de São Tomé 
Missão Católica do Príncipe
Projeto integrado de Lembá 
Neves
voluntários locais

8.153 
Aplicações

de flúor
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BeneFiciÁrios alvo do projeto
E dE QUEM dEPENdE O SUCESSO

principais  
atividades

12 
voluntários
envolvidos

1000 
Horas de 

voluntariado

4863
Rastreios 
realizados

922
Consultas 
realizadas

1
Seminários

1
Programa
curricular

3405
Escovas e pastas 

doadas

10.434 
Beneficiários 

do projeto

parceiros

1227 
Tratamentos

realizados

3873 
Aplicações

de flúor

115 
Palestras

PROJETOS
INTERNACIONAIS

oBjetivos
Promoção da saúde, bem-estar e qualidade 
de vida da população desfavorecida 
da Guiné-Bissau.

CRiANçAS PROFESSORES
dO 1º CiCLO

PROFiSSiONAiS 
dE  SAÚdE

AdULTOS
CARENCiAdOS

ESTUdANTES GRávidAS

O IMPACTO EM NÚMEROS
Principais resultados obtidos

SAÚdE A SORRiR NA GUiNÉ-BiSSAU

Casa Emanuel
ONGd–Coração do Povo
Missão Semide (Bijagós)
iST – instituto Superior de 
Tecnologia de Bissau
Cáritas – Guiné-Bissau

PEPE–Programa Educativo 
Pré-escolar
Missão Cristã de Quebo
iNASA – Escola Nacional 
de Saúde Pública
Missão Gigidias (Buba)
instituto Piaget em Bissau

Um dos principais motivos de orgulho da equipa da Mundo a Sorrir 
continua a ser a sua atuação nos países lusófonos, em parceria com um 
conjunto de entidades parceiras fundamentais para o sucesso dos projetos 
em Cabo verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique.

- Consultas médico-dentárias

- Palestras de promoção de saúde e cuidados de higiene

- Rastreios médicos e dentários

- Aplicações tópicas de fluor

- Formação e capacitação de técnicos

- doação de escovas e pastas

- doação de material médico

- implementação do projeto “Aprender a Ser Saudável”

- Seminário sobre saúde oral e hábitos de vida saudável

- Programa curricular de 64h
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BeneFiciÁrios alvo do projeto
E dE QUEM dEPENdE O SUCESSO

principais  
atividades

3
voluntários
envolvidos

1408 
Horas de 

voluntariado

149 
Palestras 

realizadas

4807
Rastreios 
realizados

4766
Escovas e pastas 

doadas

6366
Beneficiários 

do projeto

parceiros

Um dos principais motivos de orgulho da equipa da Mundo a Sorrir 
continua a ser a sua atuação nos países lusófonos, em parceria com um 
conjunto de entidades parceiras fundamentais para o sucesso dos projetos 
em Cabo verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique.

PROJETOS
INTERNACIONAIS

oBjetivos
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.

CRiANçAS JOvENS MãESPROFESSORES PROFiSSiONAiS 
dE  SAÚdE

O IMPACTO EM NÚMEROS
Principais resultados obtidos

SAÚdE A SORRiR EM MOçAMBiQUE

Grupo PROEF
águas do Porto
internacional College of dentists
Ministério da Saúde 
de Moçambique
direção Provincial de Saúde de gaza

direção distrital da Educação 
Bilene-Macia
direção distrital de Saúde, Mulher 
e Ação Social Bilene-Macia
Centro de Saúde da Macia
igreja Católica da Macia

- Consultas médico-dentárias

- Palestras de promoção de saúde e cuidados de higiene

- Rastreios médicos e dentários

- Formação e capacitação de professores

- doação de escovas e pastas

- doação de material médico

324 
Tratamentos

realizados
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PROJETOS
NACIONAIS
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BeneFiciÁrios 
alvo do projeto
E dE QUEM dEPENdE O SUCESSO

PROJETOS
NACIONAIS

PROFESSORES

CRiANçAS

APRENdER A SER SAUdávEL

ENC. EdUCAçãO

28

28 
voluntários
envolvidos

41 
Escolas

parceiras

338 
Horas de 

voluntariado

318 
Palestras 

realizadas

parceiros

8150
Escovas e pastas 

doadas

4038
Beneficiários 

do projeto

O IMPACTO EM NÚMEROS
Principais resultados obtidos

- Palestras de sensibilização para a saúde oral
   e alimentação saudável

- Controlo de placa bacteriana

- implementação da escovagem dentária diária

- Escovagem  acompanhada por um médico 
   dentista/higienista oral

- Oferta de cartazes informativos

- Oferta de kits de saúde oral (escova e pasta)

   para utilização em casa

- Oferta de escovas, pastas e restante material necessário 
à implementação da atividade

principais  
atividades

oBjetivos

Melhorar a higiene oral das crianças das escolas 
nelas inseridas, bem como a melhoria 
na alimentação das mesmas. 

Câmara Municipal de Cascais 
Câmara Municipal do Porto
Nutriventures
Colgate     

2136
Controlo
de placa
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BeneFiciÁrios 
alvo do projeto
E dE QUEM dEPENdE O SUCESSO

PROJETOS
NACIONAIS

CRiANçAS

JOvENS

dR. RiSAdAS

30

-

parceiros

O IMPACTO EM NÚMEROS
Principais resultados obtidos

principais  
atividades

oBjetivos
Promover a saúde oral e o acompanhamento 
médico-dentário continuado a crianças 
entre os 3 e os 16 anos, pertencentes a instituições 
Particulares de Solidariedade Social.

- Palestras de promoção de saúde  

   e cuidados de higiene

- Rastreios médicos e dentários

- doação de escovas e pastas

- Encaminhamento médico-dentário

ENTRAJUdA
Fundação Luís Figo
Colgate
Clínica de Santa Madalena de Lisboa
Clínica de Santa Madalena de Sintra Retail Park

OralConcept
Goarmon Pessoa, Clínicas Médicas e dentárias
Clínica de Medicina dentária dr. Mário vasconcelos, Lda
instituições Particulares de Solidariedade Social 
do distrito de Porto, Lisboa, Braga e Faro.

2277 
Escovas e pastas 

doadas

5 
Clínicas

parceiras

24
voluntários
envolvidos

127 
Palestras 

realizadas

192 
Horas de 

voluntariado

2277 
Beneficiários 

do projeto

124
Consultas 
realizadas

2277
Rastreios 
realizados

134 
Tratamentos

realizados

44
iPSS

parceiras
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BeneFiciÁrios 
alvo do projeto
E dE QUEM dEPENdE O SUCESSO

PROJETOS
NACIONAIS
C.A.S.O. PORTO

32

-

parceiros

O IMPACTO EM NÚMEROS
Principais resultados obtidos

principais  
atividades

oBjetivos

- Consultas médico-dentárias

- Reabilitação oral

- Sensibilização para os cuidados de saúde oral

- doação de escovas e pastas 

disponibilizar o acesso a tratamentos 
médico- dentários de qualidade, a população 
e grupos alvos carenciados.

Santa Casa da Misericórdia do Porto 
Fundação Manuel António da Mota
Laboratório iNiBSA
Laboratório Surprisesmile
Laboratório José Carlos Mónica
instituições Particulares de Solidariedade Social do distrito de Porto

396 
Escovas e pastas 

doadas

12
voluntários
envolvidos

1052 
Horas de 

voluntariado

198
Beneficiários 

do projeto

1978
Consultas 
realizadas

2224 
Tratamentos

realizados

28 
iPSS

parceiras

146 
Reabilitações

orais

PESSOAS EM  
SiTUAçãO dE 

vULNERABiLidAdE 
SOCiOECONóMiCA
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1327 
Escovas e pastas 

doadas

11
voluntários
envolvidos

848 
Horas de 

voluntariado

710
 Beneficiários 

do projeto

5557
Consultas 
realizadas

350
Consultas

de higiene oral

7166
Tratamentos

realizados

21 
iPSS

parceiras

212
Reabilitações

orais

BeneFiciÁrios 
alvo do projeto
E dE QUEM dEPENdE O SUCESSO

C.A.S.O. BRAGA

34

-

parceiros

O IMPACTO EM NÚMEROS
Principais resultados obtidos

principais  
atividades

oBjetivos
disponibilizar o acesso a tratamentos 
médico- dentários de qualidade, a população 
e grupos alvos carenciados.- Consultas médico-dentárias

- Consultas de higiene oral

- Reabilitação oral

- Sensibilização para os cuidados de saúde oral

- Realização de atendimentos psicossociais

- Palestras de informação com instituições parceiras

- doação de escovas e pastas

Câmara Municipal de Braga 
Santa Casa da Misericórdia de Braga
instituições Particulares de Solidariedade 
Social de Braga

PESSOAS EM  
SiTUAçãO dE 

vULNERABiLidAdE 
SOCiOECONóMiCA

1 
Palestras 

realizadas

775 
Atendimentos
psicossociais

PROJETOS
NACIONAIS
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BeneFiciÁrios 
alvo do projeto
E dE QUEM dEPENdE O SUCESSO

36

-

parceiros

O IMPACTO EM NÚMEROS
Principais resultados obtidos

principais  
atividades

oBjetivos
Melhorar a saúde oral dos idosos e capacitar 
os profissionais para a valorização e cuidados nesta área.

- Rastreios orais aos idosos

- Ações de formação aos Profissionais 

   prestam apoio a idosos

- Encaminhamento para a realização 

   de pequenas intervenções

- Oferta de materiais gráficos de informação 

   aos diferentes públicos

- Realização de questionários e fichas de avaliação 

67
Beneficiários 

do projeto

5 
Palestras 

realizadas

67
Rastreios 
realizados

idOSOS 
NO ÂMBiTO dAS diFERENTES

RESPOSTAS SOCiAiS

PROFiSSiONAiS
dE APOiO GERiáTRiCO

Câmara Municipal de Braga 
Santa Casa da Misericórdia de Braga

PROJETOS
NACIONAIS
SORRiSOS dE PORTA EM PORTA

3
voluntários 
envolvidos

24
Horas

de voluntariado
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CENTRO DE ESTUDOS
MUNDO A SORRIR

BeneFiciÁrios 
alvo do projeto
E dE QUEM dEPENdE O SUCESSO

ESTUdANTES

iNvESTiGAdORES

PROFiSSiONAiS
dE SAÚdE

38

- 

parceiros

O IMPACTO EM NÚMEROS
Principais resultados obtidos

principais  
atividades

centro de estudos 
Mundo a sorrir

10
voluntários
envolvidos

dinamizar a investigação em Saúde Oral;
Realizar estudos numa perspetiva médico-científica,  
socioeconómica, epidemiológica e comunitária; Participar 
em projetos de investigação nacional e internacional; 
Celebrar protocolos com unidades de investigação em 
saúde, instituições de saúde ou outras organizações 
interessadas no desenvolvimento da Saúde Oral;
Estruturar um Centro de documentação Bibliográfica, 
especializado; Promover a publicação de trabalhos 
das suas especialidades; Criar incentivos/ bolsas 
que se dediquem ao estudo na área da Saúde Oral.

- Simpósio C.E.M.A.S.

- Projeto C.A.S.O. apresentado em comunicação oral 

no i Congresso internacional de intervenção Social, 

inovação e Empreendedorismo em Coimbra

- Projeto Sorrisos Porta a Porta apresentado em poster 

no Young Forum Gastein 2016

- Prémio Mexia de Almeida

 

60 
Horas 

de voluntariado

iNiBSA
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COMUNICAÇÕES    
/EVENTOS
o sucesso da mundo a sorrir depende dos seus voluntários, colaboradores, parceiros e mecenas, 
mas depende também da capacidade em transmitir a informação e conhecimento de forma 
duradoura. A mudança positiva de comporatamentos depende da nossa presença e da forma 
como somos entendidos pelos diversos beneficiários que os nossos projetos acolhem. 

participaçÕes
• 1ª Sessão M3S - Economia Social e Solidária
• 3ª Forúm da Cidadania – Câmara Municipal  

de  Lisboa
• 5ª Edição do dentalbizz - Encontro Anual 

de Gestão para Profissionais de Medicina 
dentária

• 8ª Edição M3S | 1ª Sessão: A economia social  
e solidária em foco

• Ação de Sensibilização para a Avaliação  
de impacto Social – CASES

• Apresentação do Projeto de voluntariado 
para a Cooperação – Muito Mais Mundo  
promovido pela Universidade do Minho

• Cerimónia de lançamento do estudo “A 
Sociedade Civil e o Estado na Guiné-Bissau: 
dinâmicas, desafios e Perspectivas”

• Conferência “El uso de la metodologia  
cuantitativa y metodologia cualitativaen  
el contexto de la salud” - FLUP

• Conferência “Marginalidade e Saúde” – 
Secção Regional do Norte da OM

• Conferência de apresentação - Estudoinédito: 
Game Changers: surfing the wave  
of technology disruption

• Conferência ‘REvOLUçãO TECNOLóGiCA 
GLOBAL: hesitar, seguir ou liderar?’

• Congresso do iCd - international College  
of dentists - Milão

• Congresso Europeu de Estudantes e Jovens 
Médicos dentistas

• Conselho Económico e Social de Braga
• Consulta Pública sobre a implementação  

dos Objetivos de desenvolvimento Suste-
ntável | Braga

• Conversas com visão – Atmosfera M, Porto
• debate “O futuro da CPLP”
• dia do voluntariado Universidade do Porto
• Encontro “voluntariado em Lisboa:  

E depois de 2015, que desafios?
• Evento “CREATiNG HEALTH” -  

1ª ReuniãoConselho Social
• Evento Casa do desporto do Porto - Erasmus+
• Feira da Saúde com voluntários da Escola 

Superior de Saúde de Portalegre
• Feira da Saúde da Comunidade da Bela vista – 

Cabo-verde

• Festa de Natal para as Pessoas Sem-Abrigo – 
Comunidade vida e Paz

• Festival Ludopolis - 2016
• Fórum Macau
• i Congresso internacional de intervenção  

Social, inovação e Empreendedorismo,  
Coimbra 

• iniciativa “Hospital dos Bonequinhos” pro-
movida pelo Núcleo de Estudantes de Medici-
na da Universidade do Minho e pelo Hospital 
de Barcelos

• iSPUP: Comemorações 10 anos
• iv Jornadas de voluntariado internacional 

para la Cooperacion al desarrollo
• iv Oficina de Conhecimento | Parcerias  

e Sinergias entre ONGd e outros Actores  
do desenvolvimento: Mitos e Realidade

• Mercado de Natal Solidário do Porto
• Rede Social – vigésima Sexta Sessão Plenária 

Extraordinária do Conselho Local de Ação 
Social do Porto

• Reunião da CooperaçãoMédica
• ‘’Saúde Oral - Um problema negligenciado 

mundialmente’’ - Serões da Bonjóia.
• Seminário ‘A Comissão de Ética do iSPUP:  

três anos de trabalho. O consentimento 
informado, as questões da consistência legal, 
científica e ética, como medir a relevância  
e pertinência dos projetos’

• Sessão “A agenda 2030 para  
o desenvolvimento Sustentável”  
na Universidade do Minho

• Sessão Abertura do Xvi Congresso da APHO
• Sessão comemorativa dos 10 anos  

do iSPUP – Painel desigualdades em Saúde
• Sessão de Apresentação do Projeto Social 

digital
• Sessão de encerramento projeto voaRH
• Sessão de esclarecimento sobre  

Financiamento para a Saúde no H2020
• Sessão de Lançamento projeto Porto4Ageing
• Universidade de verão 2016 - PSd
• XXv Congresso da Ordem  

dos Médicos dentistas 2016
• XXXvi Congresso SPEMd 2016



4342

reuniÕes
No ano de 2016, a Mundo a Sorrir participou em mais de 400 reuniões com o intuito de sensibilizar 
stakeholders-chave para a sua causa, angariar parceiros e voluntários e promover os projetos 
nacionais e internacionais que coordena. Encontra-se abaixo a listagem das pessoas e entidades 
com quem a Mundo a Sorrir reuniu em 2016:

• ACA – Associação Conversa Amiga
• ActivoBank
• AdEiMA - Associação parao desenvolvimento 

integrado de Matosinhos
• águas do Porto
• AiCEP Guiné-Bissau
• Albergues Noturnos do Porto
• Aldeia SOS Mindelo
• Ambimed, Gestão Ambiental, Lda.
• APdP
• ASAS Trofa
• Associação Albergues Noturnos do Porto
• Associação Nacional de Ajuda aos Pobres - ANAP
• Associação Os Meus Amigos
• Associação Sinergia
• Banco Alimentar de Faro
• Banco internacional de São Tomé e Príncipe
• BienAir
• Bombom Resort
• BPi
• Câmara Municipal de Braga
• Câmara Municipal de Cascais
• Câmara Municipal de Coimbra
• Câmara Municipal de Faro
• Câmara Municipal de Loulé

• Câmara Municipal de Portalegre
• Câmara Municipal do Porto
• Câmara Municipal Santa Marta Penaguião
• CASA - Centro de Apoio ao Sem-abrigo 

delegação do Porto
• CCRC – Comissão de Coordenação Regional 

do Centro
• Centro de Acolhimento e Emergência Social 

de S. João Paulo ii – Braga
• Centro de Acolhimento e Proteção 

– Associação Planeamento da Família
• Centro de Recursos para a Cooperação 

e desenvolvimento da Universidade do Minho
• Centro Juvenil Campanhã
• Centro Policlínico de água Grande
• Centro Social da Carregueira – Santarém
• Centro Social de Sobreposta – Braga
• Centro Social e Paroquial São Nicolau
• Centro Social Soutelo
• Clínica deLille
• Clinica Santa Madalena
• Clube Rotary Porto Portucale
• Colégio Rosário
• Colgate
• Comissão Europeia

• Confraria Nosso Senhor de Passos
• Congregação irmãs Franciscanas Hospitaleiras
• Cooperativa ARRiMO
• Cooperativa Fisoot
• Creative Minds
• CST
• delegação Saúde Príncipe
• departamento Educação Câmara Municipal do 

Porto
• diocese São Tomé e Príncipe
• direçãoGeral da Saúde
• dr. Jorge dias, Centro Hospitalar Conde Ferrei-

ra
• dr. Manuel Pizarro
• dra. Rosa Gonçalves, Centro Hospitalar Conde 

Ferreira
• EAPN
• Elsa veloso
• Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe
• Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau
• Embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal
• Embaixada Taiwan em São Tomé e Príncipe
• Enf. Filipa Costa
• Enf. Paula Santos
• Euro atlantic
• Externato Chapéu Palha
• FONG
• Frei Fernando ventura
• Fundação Calouste Gulbenkian
• Fundação Novo Futuro
• Fundação Príncipe Trust
• FundaçãoRomeirinha
• Gabinete Ação Social Câmara Municipal de 

Braga
• Gabinete do Presidente da República da 

Guiné-Bissau
• Governo Regional do Príncipe
• Grupo de estudantes da Escola Superior Enfer-

magem Porto sobre Projeto “Washyourmouth-
challenge”

• Grupo dST – Braga
• HELPO em São Tomé e Príncipe
• Hotel Pestana
• indigo
• inesOom Ferreira Sousa
• instituto de Ciências da Saúde da Universidade 

de São Tomé e Príncipe
• institutoFraunhofer
• instituto Nacional da Saúde Pública da 

Guiné-Bissau - iNASA
• instituto Piaget na Guiné-Bissau
• instituto Piaget Portugal
• iSPUP

• JabaRecordati
• Junta de Freguesia de Santo António, Lisboa
• Laboratório Surprisesmile
• Lar d. Pedro v
• Leigos para o desenvolvimento em São Tomé e 

Príncipe
• Leonor Lapa
• Logframe
• Ludoteca
• M Coutinho
• Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe
• Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe 
• Missão Cultura
• Missão irmãs Franciscanas de Oio
• Missão Quinhamel
• Montellano
• Nobel Biocare
• Norte vida - Associação Para a Promoção da 

Saúde
• Odlo
• ONG Odontologia Solidaria – Espanha
• Orfanato Casa Emanuel
• Organização Mundial de Saúde – OMS
• Prof. Alexandra Lopes, departamento de Socio-

logia da UP
• Prof. Júlio Santos
• Projeto “Sorriso e dentes Sãos (SdS)” – Coimbra
• Projeto Click – EAPN
• ProjetoPorto4Ageing
• Quilaban
• RLiS – Santa Casa da Misericórdia do Porto
• Roça Belo Monte
• Sandra Fernandes
• Santa Casa da Misericórdia da Trofa
• Santa Casa da Misericórdia de Braga
• Santa Casa da Misericórdia de Coimbra
• Santa Casa da Misericórdia do Porto
• Santa Casa Misericórdia de Lisboa 
• SAOM
• Secretário de Estado Adjunto da Saúde
• SMAv
• SONAE
• Soroptimist Clube Porto invicta
• StoneSoupConsulting
• STP Airways
• Teatro Rivoli Porto
• Tecnifarma
• Teresa Teixeira
• TheRotaractdreamer
• UdiPSS – Porto
• UNiCEF
• vetor Estratégico
• victor Ferreira
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coMunicação
social
Durante 2016, a Mundo a Sorrir esteve também presente em vários 
meios de comunicação social, listados abaixo:

• Agência LUSA
• diário de Notícias
• Grandes Manhãs do Porto Canal
• i9 magazine
• JornalCorreio do Minho
• Jornal de Notícias
• Jornal O Alcoa
• JornalPúblico
• Move Notícias
• NotíciasaoMinuto
• RádioBombolom – Bissau
• RádioJovem
• Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe
• RevistadentalPro
• Revista MAXiLLARiS PORTUGAL
• RevistaSábado
• Revistavisão
• RTP áfrica
• SAPO Lifestyle
• SiC K
• TCv
• TvS

ATIVIDADES 
INTERNAS

• 11o Aniversário da Mundo A Sorrir 
na Guiné-Bissau

• Bailado Solidário – “dançar por São Tomé e Prín-
cipe”

• Campanha de Angariação de Fundos - Mês da 
Solidariedade Social da Montellano

• Concerto Solidário Miguel Stanley – Singing For 
Smiles

• Conferência de imprensa nas instalações do 
C.A.S.O. Braga – divulgação dos resultados 1.o ano 
Projeto Braga a Sorrir

• Encontro Anual de Coordenadores - Braga
• Encontro Anual de Coordenadores - Porto
• Ensaio Geral Solidário ‘inquietações’ – Projeto 

“C.A.S.O. Porto

• Evento - Passo a Passo Solidário
• Formação C.A.S.O. de Sucesso
• i Simpósio CEMAS
• inauguração da delegação - Faro
• Jantar de Angariação de Fundos – Projeto “dr. 

Risadas”
• Jantar de Angariação de Fundos – Projeto “Saúde 

a Sorrir na Guiné-Bissau”
• Jornadas de voluntariado, Cooperação e desigual-

dades em Saúde Oral
• Open day – C.A.S.O. Braga
• Prémio Mexia de Almeida 2015
• Sessão de Acolhimento ao voluntário - Lisboa
• Sessão de Acolhimento ao voluntário - Porto
• Sunset Solidário - 11o Aniversário Mundo A Sorrir
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parceiros

outros

preMiuM

parceiros

institucional

suporte

CMYK

THREE-COLOUR PRINTING
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deMonstraçÕes 
Financeiras
Balanço Modelo reduZido | deZeMBro 2016
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deMonstração dos resultados por natureZas Modelo reduZido | DEZEMBRO 2016

deMonstraçÕes 
Financeiras
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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

www.mundoasorrir.org


