
SAÚDE INFANTIL E JOVEM (0-18 anos)

SAÚDE DA MULHER (todas as idades)

SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)

EXAMES

A Fundação - FNSBS desenvolve progra-
mas de Vigilância de Saúde de carácter 
regular, através de equipa interdisciplinar 
que conta, entre outros, com enfermeiros 
e médicos especialistas, que promovem a 
prevenção da doença, permitem o 
diagnóstico precoce e a terapêutica mais 
eficaz.

Disponibilizamos os seguintes serviços de 
saúde, alguns também em teleconsulta:

TESTE DO PEZINHO
ELETROCARDIOGRAMAS

RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL

VACINAS
6ªs. feiras das  9h-12:30h e 14h-17:30h

ECOGRAFIAS

Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal 

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /
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Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade

Pediatria

Pedopsiquiatria

Terapia da Fala
Psicologia (até 21 anos)

   Ortopedia Dento-Facial
   Ortodôncia Fixa

Cardiologia Pediátrica

Saúde da Visão
Saúde da Audição

Saúde Infantil

Saúde Oral
Pediatria do Neurodesenvolvimento

  Saúde da Maternidade
  Acompanhamento na Gravidez/
  /Maternidade

  Preparação para o Parto e Parentalidade
  Recuperação Pós-Parto e

  Cuidados com o Bebé

  Saúde Ginecológica
  Planeamento Familiar
  Acompanhamento Pós-Menopausa

  Nutrição
  Imuno-alergologia

  Terapia Conjugal/Familiar

  Saúde Familiar
  Otorrinolaringologia

https://fnsbs.pt/saudecrianca.html https://fnsbs.pt/saudejovem.html

https://fnsbs.pt/saudemulher.html

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html

https://fnsbs.pt/index.html

MARCAR
CONSULTA

  Contactos:
  Telef: 213031420
  e-mail: geral@fnsbs.pt

  Estacionamento privativo
  Registo ERS nºE117672

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS
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https://fnsbs.pt/consultas.html

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html
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O 
,  publicado este mês, tem como objetivo a 

garantia de acesso efetivo e gratuito à educação e 
atividades escolares, cuidados na infância, pelo 
menos uma refeição saudável em cada dia escolar 
e cuidados de saúde, bem como o acesso efetivo a 
uma alimentação saudável e habitação 
adequada, e combater a exclusão social das 
crianças necessitadas e a pobreza infantil 
assegurando também a defesa dos direitos da 
criança e a igualdade de oportunidades. 

Plano de Ação da Garantia para a Infância 2022-
2030

DESTAQUE

Plano de Ação da Garantia para a Infância

As mulheres em idade reprodutiva passam por uma série de 
acontecimentos que provocam instabilidade na sua saúde e bem-
estar. As variações hormonais - que podem ou não ser negativas - 
afetam a resposta emocional e exigem grandes exercícios de 
adaptação. Assim, o ciclo reprodutivo atribui à mulher um fator de 
risco adicional, como podemos verificar nos resultados do  estudo

Saúdes
Saúde e Bem-estar das Mulheres 2022: um potencial a alcançar, 
elaborado pela Return on Ideas para a .

Saúde e Bem-estar das Mulheres: um potencial a alcançar

Participe gratuitamente no workshop “Chegou! E Agora Nós?” 
inserido no Programa de Preparação para o Parto e Parentalidade.

Reserve o seu lugar para o dia 23 de fevereiro, das 18h às 20h, em 
 ou 213 031 420. atendimento@fnsbs.pt

A Garantia Europeia para a Infância é uma das prioridades do plano de ação para implementação 
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nomeadamente do seu 11º Princípio, que estabeleceu como 
objetivo reduzir, até 2030, em cinco milhões o número de crianças em risco de pobreza ou exclusão 
social. Saiba mais na página seguinte.

SABIA QUE...

A PARENTALIDADE, o que muda na dinâmica do casal? 

O nascimento de um filho é um processo de mudança e transição, mas 
também de crescimento. A Enfermeira Fátima Esteves, esclarece as 
suas dúvidas sobre como lidar com os desafios da parentalidade, e 
como lidar com a nova realidade do casal. Esta iniciativa é dinamizada 
no âmbito da parceria da Fundação com o Clube do Bebé do Pingo 
Doce. Visualize o  ou consulte o vídeo artigo.

PRÓXIMAS AÇÕES

Novo Estágio em Saúde Infantil 

De 5 de dezembro a 20 de janeiro recebemos a estudante Carolina 
Pedroso, do 4º ano do Curso de Enfermagem, da Escola Superior de 
Enfermagem São Francisco das Misericórdias. O estágio realizou-se 
no âmbito da unidade curricular de “Prática Clínica nas 
Comunidades”.

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/3-2023-206198898
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/3-2023-206198898

https://www.saudes.pt/media/1067/estudo-2022.pdf

https://www.saudes.pt/pt/saude-das-mulheres

https://youtu.be/rnR3FaNT2pY https://bebe.pingodoce.pt/parentalidade-o-que-muda-na-dinamica-do-casal/

mailto:atendimento@fnsbs.pt
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CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

Plano de Ação da Garantia para a Infância

http://www.primeirosanos.com/

http://www.primeirosanos.com/

A implementação da 
 - aprovada por unanimidade pelos Estados-

membros, em junho 2021, sob a presidência portuguesa do 
Conselho da União Europeia -, será uma grande vitória para 18 
milhões de crianças em situação de risco e de pobreza na Europa.

Recomendação que estabelece a Garantia 
Europeia para a Infância

O  (PAGPI 2022-
2030) em Portugal, publicado no Diário da República a 17 de janeiro 
de 2023, cria um quadro integrado de políticas públicas com o 
objetivo de dar resposta a esses objetivos e de lutar contra a 
exclusão social de crianças e jovens.

Plano de Ação da Garantia para a Infância 2022-2030

 

Portugal reúne assim as condições para trabalhar no sentido de 
prevenir e combater a pobreza e a exclusão social, através do acesso 
a um conjunto de serviços essenciais, assegurando também a defesa 
dos direitos da criança e a igualdade de oportunidades, visando a 
quebra dos ciclos intergeracionais de pobreza e desigualdade e a 
redução do impacto socio-económico da recente pandemia.

O PAGPI 2022-2030, apresenta a meta da redução da pobreza nas 
crianças e jovens, prevista na Estratégia Nacional de Combate à 
Pobreza, retirando 170 mil crianças da condição de pobreza até 2030 
(de acordo com o indicador de risco de pobreza monetária).
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Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030 (ENCP 2021-
2030)

Estratégia Nacional para os Direitos das Crianças 2021-2024 (ENDC 
2021-2024)

Programa Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)

Plano Nacional para a Implementação de uma Garantia Jovem
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ENCP 2021- 2030
ENDC 2021-2024
Programa PARES
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar Plano 
21/23 Escola+
Programa de Recuperação de Aprendizagens
Programa Escola Digital
II Plano Nacional para a Juventude
Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso 
Escolar (PIICIE)
Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária 
(TEIP)
Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral
Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil
Programa Nacional de Saúde Mental 2020-2030
Programa Nacional de Prevenção e Controlo do Tabagismo
Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável 
2022-2030
Programa Cuida-te+
Programa de Apoio ao Acesso á Habitação Nova Geração de 
Políticas da Habitação
Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas com Deficiência 
2021-2025 (ENIPD 2021/2025)

Concentra a intervenção em quatro pilares de atuação/ áreas-chave, 
numa abordagem transversal e integrada com diversos Planos 
Nacionais, Programas ou Estratégias, com 12 objetivos estratégicos 
e um conjunto de 76 medidas para a sua concretização:

A adoção da Recomendação 
no Conselho de Emprego, 
Política Social, Saúde e 
Consumidores procura que 
todos os Estados-membros 
garantam o acesso a serviços 
essenciais a crianças em 
situação de risco ou de 
privação material, ou que 
s e j a m  p o r t a d o r a s  d e  
deficiência ou que sofram de 
problemas de saúde mental. 

Pilar II - Proteção social e ação social
Reforçar a proteção social das crianças e jovens e suas famílias; 
promover uma ação social próxima e integrada junto das famílias 
com crianças e jovens.

Dar resposta às principais 
recomendações da Garantia 
Europeia para a Infância: acesso 
ao acolhimento na primeira 
infância, a uma educação e 
atividades em contexto escolar, 
a cuidados de saúde, a uma 
alimentação saudável e a uma 
habitação digna. 

Pilar I - Emprego, qualificações e competências
Promover a integração no mercado de trabalho e valorizar salários; 
aumentar a qualificação/competências dos adultos, em especial dos 
que integrem famílias com crianças.

Pilar IV - Inclusão de crianças e jovens especialmente 
vulneráveis
Desinstitucionalização progressiva de crianças e jovens com 
o reforço da resposta de acolhimento familiar; transição para 
respostas promotoras de autonomia para os jovens em 
acolhimento residencial; intervenção junto das famílias mais 
vulneráveis como forma de evitar a necessidade de aplicação 
de medidas de colocação de crianças e dos jovens; tendo em 
consideração a natureza multidimensional da integração, a 
abordagem sistémica das crianças e jovens imigrantes, 
refugiados ou pertencentes a grupos minoritários.

?

?

?

?

Estratégia Nacional para os Direitos das Crianças - ENDC 2021-
2024 ano Nacional de Implementação do Pacto Global das 
Migrações

Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades 
Ciganas ENICC

Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 
ENIND 2018-2030 

Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 
2021-2025
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Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de 
Trabalho

II Plano Nacional para a Juventude

Plano Nacional para a Literacia de Adultos

Programas de formação profissional e qualificação

https://primeirosanos.com/recursos/garantia-europeia-para-a-infancia-child-guarantee-2/

https://primeirosanos.com/recursos/garantia-europeia-para-a-infancia-child-guarantee-2/

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/3-2023-206198898

Uma das ações da campanha 
, coordenada em Portugal pela Fundação, 

concretiza-se no acompanhamento e monitorização da 
implementação deste Plano de Ação.

Primeiros Anos a Nossa 
Prioridade

https://primeirosanos.com/
https://primeirosanos.com/

Pilar III - Serviços essenciais de qualidade
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