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Recomendado a   
Miúdos de todas as idades. 

 

 Sem contra indicações e  
com muitos  

efeitos secundários!!! 



Pretende contribuir, 
 através de acções de educação para a saúde 
 

• Para a prevenção da doença 
e a melhoria das condições 
de saúde das populações  
 

• E sensibilizar para uma 
maior consciência ambiental 





Jovens saudáveis e bem 
informados reduzem,  
médio prazo  

as desigualdades sociais 
 contribuem para a saúde e 
bem estar das suas 
comunidades, a longo prazo 

In Relatório do Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais, de 
2008, da Direcção Geral da Saúde  



 

A capacitação dos cidadãos 
para a gestão da sua saúde 
passa  

pela informação adequada 
sobre saúde 
por um ambiente de suporte 
à mudança 
pelo reforço do papel da 
comunidade na assunção de 
estilos de vida saudáveis 

In Relatório do Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais, 
de 2008, da Direcção Geral da Saúde  





• aos 6 anos são apenas 51% 
(a meta para 2020 é 80%) 

• aos 12 anos são apenas 44% 
• aos 15 anos são apenas 28% 

“Livres de cárie” = sem qualquer evidência de cárie presente ou passada ou seja, sem dentes 
cariados, restaurados ou perdidos 
In Relatório do Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais, de 2008, da Direcção Geral 
da Saúde  

Em Portugal  
as crianças livres de cárie… 



• aos 12 anos é de 70% 
• aos 15 anos é de 80% 

In Relatório do Estudo Nacional de Prevalência das Doenças Orais, de 2008,  
da Direcção Geral da Saúde  

“Doença Periodontal” – doença que afecta as estruturas de suporte dos dentes 
nomeadamente as gengivas.  
O ICP (Índice Comunitário Periodontal) avalia o número médio de sextantes (a boca 
é dividida em 6 partes = 3 zonas em superior+3 zonas em inferior) afectados por 
hemorragia e/ou tártaro 

Em Portugal  
a prevalência de doença periodontal 
… 





Em 2013 
Produziram-se 4 607t RSU’s  

 

43% – Aterro Sanitário  

Fonte: APA – Agência Portuguesa do Ambiente 
RSU – Resíduo Sólido Urbano 



 
RSU’s 
Plásticos mistos  
<=> 15% dos RSU’s 

Fonte: APA – Agência Portuguesa do Ambiente 
RSU – Resíduo Sólido Urbano 

As escovas de dentes são 



Fonte: APA – Agência Portuguesa do Ambiente 
RSU – Resíduo Sólido Urbano 

O EcoEscovinha é… 



 

Promover estilos de 
vida saudáveis 

 



 
 

Mobilizar e alertar a 
comunidade para a 

prevenção das 
doenças orais 



 

 
 

Criar parcerias 
estratégicas com a 

comunidade científica 
e entidades 

governamentais e não 
governamentais 

 



 

 
Contribuir para a 

redução da emissão 
dos GEE’s através da 

reciclagem dos 
plásticos mistos 

GEE’s – Gases com Efeito de Estufa 



3 
Pilares 

Saúde 

Ambiente Cidadania 



Ciclo de Vida da Escova de Dentes 
 

promoção de práticas correctas de 
escovagem dos dentes  
troca regular da escova de dentes 
recolha selectiva deste resíduo 



Formulário de inscrição 
https://docs.google.com/forms/d/1DdAOYsPyR8Gwc1ErZFkKWkdP9XLRpqQrMaZVS_wkLtQ/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1DdAOYsPyR8Gwc1ErZFkKWkdP9XLRpqQrMaZVS_wkLtQ/edit


Sessões EcoEscovinha 
• Presenciais 
• Via “Skype” ou “Hangout” ou outro que se 

considere adequado 

• Outras 

 
 
Adaptadas para diferentes grupos 

Escolas públicas e privadas 
• Creche e Jardim de Infância 
• 1º | 2º | 3º ciclo 
• Secundário 
• Universidade 
• Universidade Sénior 

Instituições 
Empresas 

 
 

Formulário de inscrição 
https://docs.google.com/forms/d/1DdAOYsPyR8Gwc1ErZFkKWkdP9XLRpqQrMaZVS_wkLtQ/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1DdAOYsPyR8Gwc1ErZFkKWkdP9XLRpqQrMaZVS_wkLtQ/edit


http://issuu.com/ipav/docs/livromies 

Livro MIES: 

http://www.mies.pt/index.php/pt/ 

A MOMS foi considerada, pelo Mapa de 
Inovação e Empreendedorismo Social, uma 

das 134 associações  

http://issuu.com/ipav/docs/livromies
http://www.mies.pt/index.php/pt/


http://gpa.pt/candidaturas/finalistas/ 

http://gpa.pt/green-project-awards/quem-somos/ 

http://gpa.pt/candidaturas/finalistas/
http://gpa.pt/green-project-awards/quem-somos/
http://gpa.pt/green-project-awards/quem-somos/
http://gpa.pt/green-project-awards/quem-somos/
http://gpa.pt/green-project-awards/quem-somos/
http://gpa.pt/green-project-awards/quem-somos/
http://gpa.pt/green-project-awards/quem-somos/
http://gpa.pt/green-project-awards/quem-somos/


https://youtu.be/H_CZ5z3Fpvc 

https://youtu.be/H_CZ5z3Fpvc
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