
INSPIRADO EM 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA 
NO ÂMBITO DA LUTA CONTRA A OBESIDADE INFANTIL. 
AGORA, MAIS QUE NUNCA! UMA FERRAMENTA VITAL … 



A SIC Esperança é uma IPSS de utilidade pública, transversal a todas as empresas do Grupo 

Impresa, cujo principal objetivo é sensibilizar a sociedade para os problemas sociais existentes 

em Portugal, trabalhando em parceria com empresas e instituições no desenvolvimento de 

projetos que contribuam para a minimização desses problemas e para a construção de um 

país mais justo e menos desigual. Em quase duas décadas de existência, a SIC Esperança 

angariou 9.173.065,53 euros, desenvolveu parcerias com 362 empresas, trabalhou com 1.573 

instituições e apoiou 521 projetos, beneficiando um total de 407.079 pessoas. 

Vocacionada para a produção de conteúdos audiovisuais, a Filmideia nasce como 

produtora em 2003, pelas mãos do realizador e autor Nuno Vieira. 

Em 2012, a Filmideia assume o estatuto de Associação Cultural para desenvolver projetos 

educativos, numa política de intervenção social e direitos humanos. A luta contra a 

Obesidade Infantil ganhou protagonismo em ações pedagógicas destinadas ao ensino do 1º 

Ciclo do Ensino Básico e Educação pré-Escolar, tendo sido atingidas mais de 100.000 crianças. 

Promotores 



A RECEITA 
ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 

 O MOVIMENTO S oferece a melhor receita para promover os estilos de vida saudável. 
 
Porque a saúde é a única fórmula que nos garante qualidade de vida, este movimento  
envolve toda a comunidade. Das crianças aos idosos, todos sem exceção, serão 
contagiados, e porque o exemplo gera mudança, o rosto do MOVIMENTO S é o mini-
chef Pedro Jorge. O prodigioso cozinheiro vai reunir os melhores ingredientes e envolver-se 
pessoalmente numa mudança de comportamentos em prol da sua saúde e da saúde da 
sua mãe. 
 
Pedro Jorge, também ele atingido pela obesidade, vai ser acompanhado por uma equipa 
clinica multidisciplinar, para protagonizar conteúdos que representam o MOVIMENTO S e os 
seus objetivos comunitários. Este, é um movimento em que todos, podem encontrar 
ferramentas para adquirir uma vida mais saudável , mais feliz! 
 

* Afeta 25% da população 
portuguesa - 1º Inquérito 
Nacional de Saúde com 
Exame Físico (INSEF 2015) 



Já em produção, para exibição no canal 

SIC Mulher, é uma espécie de magazine 

familiar, em que todos os convidados têm 

um propósito comum – colaborar com 

Pedro Jorge e ajudar a comunidade a 

compreender a melhor forma de estar na 

vida.  Comunidade mediática, médica e 

educativa  vão influenciar a família no 

propósito do MOVIMENTO S.   

PROGRAMA DE 

TELEVISÃO 

As escolas têm acesso gratuito ao filme 

“Dimensão S”, também ele protagonizado por 

Pedro Jorge. Uma comédia musical para toda a 

família que irá, no circuito escolar, motivar um 

concurso nacional no Âmbito dos Estilos de Vida  

Saudável.  

O filme estará até dezembro nas salas de cinema 

NOS, e a partir de janeiro irá para os restantes 

pontos do país, através das Câmaras Municipais. 

LINGA METRAGEM E  

AÇÃO NAS ESCOLAS 

No final do ano letivo,  comemorando a 

primeira “época” do MOVIMENTO S, 

vamos percorrer o país com figuras 

públicas e iniciativas que estiveram 

presentes  ao longo do ano, nos 

diversos conteúdos.  Música, diversão e 

muitas surpresas vão proporcionar 

momentos de reflexão e comemoração 

para toda a família. 

ROADSHOW 

 a Receita e os Ingredientes 

Apoio divulgação: DGE, AEEP, CONFAP, 5 ao DIA, ABAE  

Apoio financeiro: Fundação BF, Porto Editora, CPE Clinicas, Oculista das Avenidas, Águas de Portugal, Município de Coruche, Município de Benavente  

 



O Exemplo 

E porque o exemplo gera mudança, o rosto do Movimento S é o 

mini-chef Pedro Jorge, prodigioso cozinheiro que vai reunir os 

melhores ingredientes que este movimento representa e 

envolver-se pessoalmente numa alteração de comportamentos 

em prol da sua saúde e da saúde da sua mãe. 

 

Para além deste plano, Pedro Jorge, vai protagonizar 

conteúdos televisivos que representam o Movimento S, o 

movimento que todos aguardam para encontrar ferramentas 

de motivação que ajude a melhorar, a aprender a ser mais feliz, 

mais saudável!  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    

                                                                                                                         

Conteúdos 

Mentor / Realizador/ escrita Escrita 

Nuno Vieira Sara Rodi 

https://www.imdb.com/name/nm0896684/ https://www.imdb.com/name/nm1409626 / 
 

https://www.imdb.com/name/nm1409626/
https://www.imdb.com/name/nm1409626/


Nuno Vieira 
966 370 301 
nunovieira@filmideia.com 


