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TÉCNICO/A DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
DE EDIFÍCIOS

ESTAMOS A RECRUTAR

Com os olhos postos no

presépio e o coração cheio,

desejamos a todos

um Feliz Na  al!

A data limite de aceitação de candidaturas é 
7/1/2019.

Saiba mais em: 
http://fnsbs.pt/noticias_recentes_recrutamento.html



A SAÚDE DAS CRIANÇAS PORTUGUESAS

“Um número considerável de 
crianças experiencia problemas

de saúde mental que, se não 
forem tratados precoce e 

apropriadamente, podem ter 
efeitos duradouros ao longo

da sua vida.” (1) p.23

“Deve prestar-se especial atenção 
à primeira infância, uma vez que 

as circunstância dos primeiros 
anos de vida são cruciais para a 
saúde e perspetivas económicas 
futuras, bem como para moldar

os comportamentos relacionados 
com a saúde em fases posteriores 

da vida.” (2) p.42

Toda a ação da Fundação representa um investimento estratégico na infância e na adolescência
como modo de construção de uma sociedade mais saudável e sustentável

O desempenho de Portugal nos indicadores de saúde infantil da OCDE*

Portugal tem uma taxa de 
(1º ano de vida) de 3,2 ‰ nados 

vivos, valor que se encontra abaixo da 
média da União Europeia (UE) que é de 
3,6‰.

mortalidade 
infantil 

Quanto no 
consumo diário de fruta entre os jovens 
(15 anos) portugueses estão acima da 
média da OCDE (32,3%), mas ainda assim 
são apenas 35% os que comem fruta todos 
os dias.

aos estilos de vida saudáveis  ,

Uma dieta saudável e o exercício físico 
regular na infância e na juventude pode 
moldar o nosso comportamento e 
promover um estilo de vida saudável na 
idade adulta, fazendo com que vivamos 
mais anos com qualidade.

* Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

FONTES:

(1) OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris.

(2) OECD (2017), Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.

No entanto, apresenta a quarta mais alta 
taxa de  (<2,5kg): 
8,7%, só sendo ultrapassado pela Bulgária, 
pela Grécia e pelo Chipre. A média na UE 
situa-se em 7,0%.

baixo peso à nascença

O principal motivo para o baixo peso à 
nascença são os partos pré-termo. Estas 
crianças têm um mais elevado risco de 
morte ou de mau estado de saúde, 
requerem um período mais longo de 
hospitalização após o nascimento e têm 
maior probabilidade de desenvolver 
incapacidades graves.

A 
apresenta valores diferentes segundo o 
género: as meninas podem esperar viver 
84,3 anos, enquanto os meninos viverão 
em média 78,1 anos. Mas em termos de 

(sem 
limitações na realização das atividades 
diárias por motivos de saúde) as meninas 
podem esperar viver 57,3 anos e os 
meninos 60 anos.

esperança média de vida ao nascimento 

anos de vida vividos com qualidade 

Entre os  estão:fatores de risco para a saúde

• O consumo de álcool e de tabaco - 20% 
dos jovens portugueses (15-16 anos) 
afirmam ter-se embebedado e 19% 
terem fumado no último mês;

• O excesso de peso /obesidade - 11% das 
crianças portuguesas são obesas (7-8 
anos).

Já noutros dois indicadores, o nosso país 
está abaixo da média da OCDE. Senão 
vejamos: 

• apenas 23% dos jovens portugueses 
comem vegetais todos os dias, 
comparativamente com 32,4% da média 
dos países da OCDE, sendo os terceiros 
que menos comem vegetais no 
conjunto de 27 países analisados;

• em média, nos mesmos 27 países, 14,6% 
dos jovens fazem exercício fisíco 
moderado a vigoroso diariamente 
enquanto em Portugal são 11,5%.
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Em 2019, continuaremos consigo...

...a Cuidar Hoje do Amanhã!
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