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Neste tempo cada vez mais desumanizado e globalmente indiferente, cada vez se justifica 

mais realçar a participação activa da sociedade civil, nomeadamente em termos de 

voluntariado para uma estratégia de inclusão das comunidades mais vulneráveis. 

 

Pretende-se apresentar abordagens inovadoras do envolvimento da sociedade civil, tendo em 

vista o desenvolvimento de conceitos e de boas práticas, com especial enfoque no 

envolvimento das instituições do 3º sector e do trabalho de voluntariado desenvolvido 

sobretudo com crianças e jovens. 

 

Numa Europa como a de hoje, com a angustia de tantas preocupações e também com mais 

perguntas do que respostas, a grande força e, também, a sua grande exigência tem que ser 

exatamente essa dimensão de solidariedade, perfeitamente organizada com todas as suas 

energias e competências. Uma Europa que terá de passar do eurocentrismo e assumir as suas 

responsabilidades, não só para com os seus próprios membros, mas também, com outros 

países mais desfavorecidos. 

 

Afirma  Paulo IV, “o desenvolvimento é o novo nome da Paz”, desenvolvimento que não se 

pode resumir a um simples crescimento económico, mas deve pretender atingir também a 

personalidade humana, a transformação da sua qualidade de vida, a abolição de privilégios e a 

construção de uma comunidade com um nível mínimo de dignidade – uma comunidade viva e 

com alma! 

 

A educação para o desenvolvimento é uma tarefa para todos – família, escola, meios de 

informação – e para as diferentes instituições e organizações da comunidade. 

 

As situações de pobreza são uma vergonha para a Europa e para todo o mundo. Porque a 

grande prioridade têm de ser as pessoas, não como números, mas na sua plena dimensão 

humana de dignidade. 
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E o grande caminho é sempre o mesmo: políticas governamentais adequadas e projectos de 

intervenção comunitária, num trabalho coordenado e responsável das várias instituições 

oficiais e particulares e dos próprios destinatários. 

 

Como diz Manfred Spieker, de uma Sociedade Civil se espera que seja “uma sociedade de 

cidadãos conscientes e activos, que se auto-organizam, em relação ao Estado, numa esfera 

relativamente livre, na economia, na política, na cultura e na solidariedade; de cidadãos que se 

articulam em associações, partidos e meios de comunicação livres, que participam na 

formação da vontade política e não só toleram o Estado subsidiário, como o apreciam como 

condição do bem comum”. 

 

Por isso, a especial importância deste Fórum, da responsabilidade da ONG “Mundo a Sorrir”, 

que tem tido um trabalho notável nesta área, da promoção da saúde e saúde oral, como um 

direito universal, dando prioridade ao bem-estar e à importância dos estilos de vida saudáveis, 

em programas preventivos e educacionais destinados às Crianças. 

  

A MAS dedica-se à promoção do bem-estar das populações desfavorecias e pretende fazer 

chegar informação e cuidados básicos na área da saúde, saúde oral e estilos de vida saudáveis 

a comunidades excluídas ou marginalizadas, sejam elas crianças, jovens, adultos e idosos. 

Além de rastreios, formações, actividades lúdicas e consultas médico-dentárias, esta ONG 

desenvolve ainda acções direccionadas para pais, profissionais das escolas e de centros de 

saúde, grávidas e populações com deficiência, trabalhando nas comunidades e em parceria 

com instituições e autarquias. 

 

Ainda, a nível internacional – e sempre também com voluntários – a destacar os vários 

Projectos com São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné Bissau. 

 

Em 9 anos a MAS promoveu vários projectos e iniciativas emblemáticas e inovadoras com o 

Centro de Apoio à Saúde Oral, Projecto Aprender a Ser Saudável, Projecto Sorrisos de 

Porta a Porta, Projecto Sorrir de Norte a Sul, realizando por exemplo 17.000 tratamentos 

médico-dentários a populações frágeis, colaborando sempre com diversas instituições sociais. 

 

Como reconhecimento deste trabalho competente, generoso e dinâmico foi distinguido com 

vários prémios, entre eles, por exemplo o 1º Prémio INSEAD e da AESE (Associação de 

Estudos Superiores de Empresa), que tive o prazer de lhes entregar, como membro do Júri. 

 

O Programa para a Inclusão e Vida Saudável (PIVS) teve início em Janeiro de 2014, 

pretende promover hábitos de vida saudáveis essencialmente a crianças e jovens e conta com 

o cofinanciamento pelo Fundo Social Europeu (tipologia 6.15 do POPH). Está a ser 

implementado por vários parceiros, sendo a MAS responsável pela área da saúde oral e 

alimentação saudável. Até Agosto, a Mundo a Sorrir já tinha beneficiado mais de 64 mil 

crianças e jovens de todo o país. 

 

Infelizmente, a realidade actual mostra-nos que ainda há um grande caminho a percorrer na 

prevenção e educação para a saúde  das crianças, onde a saúde oral é um factor determinante 

para o desenvolvimento e capacidade do futuro. 
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E a Criança tem que estar sempre em primeiro lugar! 

 

Nas palavras de Gabriel Mistral 

 

“Muito do que precisamos pode esperar 

A criança não 

Não se lhe pode dizer amanhã 

Porque o seu nome é Hoje” 

 

É preciso construir a “civilização do afecto”, como de uma maneira tão bela nos lembra 

Agustina Bessa Luís, agora justamente homenageada no próximo mês de Outubro. 

 

Mas também exigir! A indiferença é o pior que pode acontecer às pessoas e às 

instituições como nos diz Mounier. 

 

A promoção da saúde e a saúde oral são um direito universal. 

 

Nas comemorações dos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde seria extremamente 

importante eleger como grande prioridade a oferta da medicina dentária exactamente no 

Serviço Nacional de Saúde. 

 

Todos deveríamos lutar por isso: deputados, políticos, sociedade civil. 

 

Até porque, em Portugal, como noutros países,  nomeadamente em França, nesta área, a 

situação atenta contra a dignidade das pessoas e é de uma profunda desigualdade social. 

 

Todos nós sabemos que só quem tem possibilidades financeiras pode tratar dos dentes. Os 

outros, os mais pobres, são geralmente desdentados. 

 

Infelizmente, ainda recentemente o Jornal El País, falando do “livro vingança” de uma das 

últimas companheiras do Presidente de França dizia que o Presidente tratava os pobres como 

“desdentados”. Isto é absolutamente humilhante! 

 

Em Portugal, logo na criação do Serviço Nacional de Saúde, a Medicina Dentária foi 

excluída  logo à partida. Dificuldades económicas e o reduzido número de profissionais da 

área que trabalhavam maioritariamente no sector privado, foram alguns dos motivos 

alegadamente utilizados para esta exclusão. 

 

Desta forma, Portugal e os portugueses ficaram sem cuidados de saúde oral fora do 

sector privado, sendo a oferta no SNS limitado a alguns hospitais com serviço de 

Estomatologia, estando este serviço mais direcionado para a parte cirúrgica da saúde 

oral e muito pouco vocacionado para a vertente preventiva e restauradora da Medicina 

Dentária. 
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Com o decorrer dos anos, foram criadas três Faculdades de Medicina Dentária (Lisboa, Porto, 

Coimbra) a que se juntaram  nos anos oitenta mais duas Faculdades privadas e ainda depois 

mais duas (num total de sete) a ministrar o curso de Medicina Dentária, o que segundo os 

especialistas é um número excessivo, o que leva ao desemprego e à emigração. 

 

E é este o dilema da Medicina Dentária em Portugal. Um país que tem excesso de médicos 

dentistas, com os quais gasta milhões de euros na sua formação e que ao mesmo tempo não 

os aproveita no Serviço Nacional de Saúde. 

 

Portanto, um problema que se arrasta há anos e que, concerteza – apesar das dificuldades 

presentes – podemos ter a coragem política de enfrentar como prioridade, numa dimensão 

mais humana e de mais dignidade para todos nós. 

 

Bem sei que é hoje – mais do que nunca – um enorme desafio discutir o preço da saúde. 

Mas o homem só se mede com as dificuldades como diz Saint Exupery. 

 

Aproveito a oportunidade para afirmar como sei da sensibilidade do Ministério da Saúde para 

esta temática. E por exemplo não me esqueço de já ter estado em Congressos com o Senhor 

Secretário de Estado, Leal da Costa, sobre por exemplo o drama e o horror da mutilação 

genital, que ainda acontece no nosso País e como o Sr. Ministro Paulo Macedo ainda agora, 

levou à União Europeia o problema do preço do medicamento da Hepatite C. 

 

Mas só em democracia se pode realizar um verdadeiro debate sobre este e outros temas, 

dando a cada um de nós a oportunidade de sonhar e realizar o seu potencial pessoal e social. 

Realizar-se pelos outros e com os outros. Citando novamente Mounier: só existimos quando 

existimos para os outros. 

 

Por isso é mais do que um direito, é um dever de todos colaborar e trabalhar com vista a um 

bem comum: a promoção da saúde, envolvendo o exercício da cidadania activa como 

estratégia para a melhoria das condições de vida da população. 

 

A finalizar só três apontamentos: 

 

1) A medicina dentária, de acordo com os dados do site da Entidade Reguladora da 

Saúde, encontra-se disponível apenas em 2 unidades hospitalares, num total de 

44; 

 

2) Relativamente ao número de cheques dentista foram emitidos em 2013 cerca de 640 

mil cheques, merecendo particular destaque o grupo alvo de crianças e jovens, 

baseando-se essencialmente em tratamentos curativos; 

 

3) As convenções entre vários sub-serviços de saúde e prestadores privados, tem 

contratos fechados há anos e com tabelas desactualizadas. 
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E por último, um apelo: 

 

Precisamos de aproveitar os magníficos profissionais que este país tem no campo da 

Medicina Dentária e abrir as portas do SNS aos médicos dentistas. Ter equipas de 

medicina dentária nos hospitais é fundamental. 

 

Criar equipas escolares que façam a prevenção da doença e a educação da saúde oral nas 

escolas, seria porventura o maior avanço em termos de saúde oral que poderia existir. Estes 

programas existem há décadas nos países nórdicos com taxas de sucesso elevadíssimas e 

que se traduzem anos mais tarde na ausência de doença oral e consequente poupança de 

recursos do Estado em tratamentos curativos. O problema é que estes programas demoram 

décadas a apresentar resultados e infelizmente em Portugal não estamos habituados a 

apostar em projectos que ultrapassem as legislaturas governativas. 
 

Peço desculpa por me ter alongado demasiado, mas mais uma vez parabéns ao Mundo a Sorrir 

pelo trabalho de excelência que está a realizar e por nos ter proporcionado um debate tão 

importante para hoje e para o futuro de mais bem-estar e dignidade para todos. 

 

 

 

Manuela Ramalho Eanes 
 

Presidente de Honra 

Fórum “Cidadania para a Promoção da Saúde” 

 


