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DIA EUROPEU DAS FUNDAÇÕES E DOADORES

PRÉMIO SAÚDE SUSTENTÁVEL

Estaremos no Greenfest

FNSBS é finalista

No próximo fim-de-semana celebra-se o Dia Europeu das
Fundações e Doadores. A Fundação associa-se a esta celebração
e marca presença no GREENFEST, no Centro de Congressos do
Estoril no dia 1 de outubro.

No próximo dia 3 de outubro, no Palácio Foz, serão atribuidos os
Prémios Saúde Sustentável 2017.

O GREENFEST é uma plataforma de ideias e experiências, dando
visibilidade a projetos e iniciativas de instituições e cidadãos que
se preocupam com o futuro.
Ver + pág. seguinte

A FNSBS é uma das instituições finalistas na categoria Projetos
Especiais Integrados.
Acompanhe-nos na cerimónia!
Inscreva-se através do link
https://cofinaeventos.com/premiosaudesustentavel/

HOMEOPATIA
Sessão de Reflexão

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO 2017
Contamos consigo
Entre 4 de setembro e 31 de outubro estamos a realizar uma
avaliação de satisfação junto dos nossos utentes/clientes.
Ver + pág. seguinte

No dia 8 de setembro de 2017 os profissionais da Fundação
tiveram a oportunidade de aprofundar e refletir sobre o tema: “A
Homeopatia - em Portugal e no mundo”, apresentado pelos
homeopatas Dr. João Marcello Caetano e Drª. Paula Bôdas.
Reconhecida em Portugal como terapêutica não convencional e
com uma história de séculos de medicina natural, são muitas as
questões colocadas sobre a mesa e trocadas entre profissionais
que todos os dias procuram fazer o melhor pela promoção da
saúde e pela prevenção da doença.
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AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO 2017

Estaremos no Greenfest (Cont.)

Contamos consigo (Cont.)

O GREENFEST é o maior evento de sustentabilidade do país que
celebra o que de melhor se faz nas três vertentes: económica,
social e ambiental e este ano decorre entre 28 de setembro e 1
de outubro.

Se frequenta os nossos serviços de saúde, a sua opinião é muito
importante para nós e, por isso, convidamo-lo a participar:

A FNSBS participa no dia 1 de
outubro com dois workshops
que refletem o seu compromisso permanente com o futuro,
sobretudo dirigido a casais e
famílias que planeiam e esperam um novo bebé:

• Se tem mais de 18 anos em

https://goo.gl/forms/HuRTRKKLhVmMWsSB2
Ou
• Se tens entre 12 e 18 anos em

https://goo.gl/forms/Y5Fsc3kl3aZLd3k23
Muito obrigado pela sua participação!
CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ…

·
15h – NASCEU! E agora nós?
·
16:30h – O Bebé CHEGOU A CASA…
Estes workshops terão lugar na sala F1 (Piso 2 do Centro de
Congressos do Estoril) no espaço intitulado GROWERS CORNER.
Para saber mais sobre o Greenfest e estes eventos siga o link
http://greenfest.pt/home/schedule e inscreva-se já (porque a
lotação é limitada)!

COMPROMISSO COM A APRENDIZAGEM

REFORÇO DE EQUIPA

Prorocolo com ISPA

Novo Profissional de Saúde na Fundação

No mês de setembro foi
celebrado entre a FNSBS e o
ISPA - Instituto Universitário de
Ciências Psicológicas, Sociais e
da Vida um novo Protocolo de Cooperação.

A partir do início de outubro inicia funções nas
áreas de Medicina Dentária e de Ortodôncia, a
Drª. Isabel Teles, reforçando as equipas já
existentes.

Este Protocolo visa o aproveitamento recíproco das
potencialidades científicas, técnicas e humanas entre as duas
instituições materializando em concreto um compromisso de
colaboração na conclusão da formação inicial de psicólogos.
Deste modo, já no ano letivo 2017/2018 a Fundação passará a
acolher e co-orientar estágios de alunos de Psicologia Clínica do
5º. ano do ISPA, à semelhança do que já tem vindo a fazer ao
abrigo de outros protocolos, nomeadamente ao nível da
formação de Enfermeiros.

Licenciada e Mestre em Medicina Dentária pelo Instituto
Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, a Drª. Isabel Teles tem
ainda formação especializada em Ortodôncia, formação que tem
vindo a valorizar e manter atualizada continuamente desde o
ano 2007.
Este reforço de equipa tornou-se também necessário pelo facto
de a Fundação, desde o corrente ano, ter passado a disponibilizar
técnicas de ortodôncia fixa aos seus utentes/clientes.

