
MARCAR
CONSULTA

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:

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

  Estacionamento privativo
  Registo ERS nºE117672

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

  Linha de Apoio Psicológico

TESTE DO PEZINHO
RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL

VACINAS
6ªs. feiras das  9h-12:30h e 14h-18h

ECOGRAFIAS

Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal 

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /

ANÁLISES
6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h
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Dar prioridade ao desenvolvimento infantil nos 
primeiros anos de vida, nomeadamente nos 
1.000 primeiros dias de vida, para a construção 
de uma sociedade mais saudável e sustentável é 
o foco da campanha europeia, lançada a 15 de 
dezembro em 9 países, a que a Fundação se 
associa como parceiro e coordenador nacional. 
Saiba mais na página seguinte.

Natal
é tempo de dar tempo
para a partilha
para a generosidade
para os afetos...

A Fundação deseja a todos os utentes, clientes, 
parceiros e todos quantos nos apoiam para 
concretizar no dia-a-dia a nossa missão, focada 
na promoção da saúde e na prevenção da 
doença, com especial incidência na gestação, 
na saúde da criança e do adolescente e em 
abordagens preventivas, prosseguindo o bem 
geral, umas boas festas e um ano 2021 muito 
melhor e feliz!

O ano 2021 chega com o desafio de despertar a 
consciência de todos nós para a importância do 
desenvolvimento nos primeiros meses e anos 
de vida, uma oportunidade única na formação 
física, mental e emocional de cada pessoa.

Contamos convosco!

Carolina Dias Mariana Amaral João Amorim

Durante o mês de dezembro, acolhemos três estudantes do 1º ano da Licenciatura em 
Enfermagem, da Escola Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias (ESESFM), para um 
estágio de Observação nos nossos Programas de Saúde Materno-Infantil, em sede da parceria 
estabelecida entre ambas as instituições.

DESTAQUE

BOAS FESTAS E FELIZ 2021

Os primeiros anos, a nossa prioridade
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ESTÁGIOS NA EQUIPA DE ENFERMAGEM

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
  Homeopatia
  Terapia Conjugal/Familiar

  Saúde Familiar
  Otorrinolaringologia

https://fnsbs.pt/consultas.html

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

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html

Boas Festas e Feliz 2021!

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

https://firstyearsfirstpriority.eu/

https://firstyearsfirstpriority.eu/



OS PRIMEIROS ANOS, A NOSSA PRIORIDADE

Esta  campanha  decorrerá  
durante o ano 2021, e terá lugar 
em 9 países europeus, sendo 
coordenadores nacionais: 
- Bulgária 

-Espanha 
- Finlandia 

-França 
  

-Hungria 

- Irlanda 
-Portugal 

-Roménia 

-Serbia 

Trust for Social 
Achievement

Plataforma de Infancia
Central Union for Child 

Welfare

Family, Child, Youth 
Association

Child Rights Alliance
Fundação Nossa 

Senhora do Bom Sucesso 
Step by Step Center for 

Education and Professional 
Development

Pomoc Deci

Ensemble pour 
l'Éducation de la Petite Enfance

A campanha europeia 
,  lançada no 

dia 15 de dezembro de 2020, é 
coliderada pela  e 
pela 

, em parceria com a 

 e o 
,  e visa influenciar 

investimentos e políticas 
públicas reconhecendo a  
importância do desenvol-
vimento  infanti l  (Early 
Childhood Development – ECD) 
de forma a garantir  oportuni-
dades a todas as crianças dos 0 
aos 6 anos, na Europa.

First 
Years First Priority

Eurochild
International Step by Step 

Association
European Publ ic  Heal th  
Alliance Roma Education 
Fund

Em Portugal, a , enquanto membro efetivo da 
Eurochild, parceiro e coordenador nacional da campanha, assume 
o papel de catalisador de uma coligação nacional de instituições 
em prol do Desenvolvimento Infantil e da sua importância na 
construção de uma sociedade saudável e sustentável, procurando:

Fundação - FNSBS

E desta forma promover uma sociedade na qual todas as famílias – 
particularmente as que vivem com adversidades – tenham as 
condições necessárias para que possam proporcionar um vínculo 
seguro e um ambiente saudável, estimulante e promotor do 
potencial de todas as crianças.

Os objetivos da campanha nacional centram-se em áreas-chave do 
desenvolvimento infantil, tais como:

A campanha nacional culminará com um grande encontro de largo 
espectro e ampla divulgação intitulado First Years Count! What's 
next?, a realizar no dia 17 de setembro de 2021 na Fundação 
Calouste Gulbenkian, que pretende ser um palco de partilha de 
conhecimento e experiências, gerador de propostas concretas para 
Portugal reforçar as medidas orientadas para o estímulo e apoio ao 
desenvolvimento infantil. 

Acompanhe esta campanha e faça parte desta comunidade para 
tornar os primeiros anos de vida numa prioridade em toda a 
Europa!

#FirstYearsFirstPriority
FirstYearsFirstPriority.eu

Com este propósito, a 
Fundação lançou no mês de 
novembro a 

 com o fim 
de recolher de artigos publi-
cados sobre o tema, do meio

Call for Papers 
First Years Count!

académico e científico, visando a sua promoção e ampla 
divulgação.

- promover a consciencialização nacional sobre a importância 
dos primeiros anos de vida - nomeadamente dos primeiros 
1.000 dias de vida - no desenvolvimento humano e na 
sustentabilidade das sociedades.

- Reduzir as desigualdades na saúde infantil, por meio de 
deteção e intervenção precoces;

- Melhorar o acesso atempado a serviços de saúde de qualidade 
para todas as crianças, especialmente as mais necessitadas; 

- Promover a transição de crianças institucionalizadas para 
acolhimento familiar;

- Aumentar a cobertura de creches dirigidas aos 0 – 3 anos, 
valorizando esta resposta social também como educativa.

- sensibilizar para a necessidade urgente de tomada de novas 
medidas e estabelecer um itinerário de próximos passos na 
sociedade portuguesa, influenciando políticas e 
investimentos, públicos e privados.
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Os primeiros meses e anos de
vida são períodos de oportunidade

única na formação física, mental e emocional 
de cada criança. 

O cérebro desenvolve-se a um ritmo intenso e irrepetível 
nos primeiros 1.000 dias de vida.  

O que acontece nestes primeiros anos poderá ter impactos 
na sua formação como pessoa, na saúde ao longo da vida, na 

escolaridade e na futura empregabilidade.  

Este período é fundamental para que o processo do 
neurodesenvolvimento se faça de forma a permitir que a 
criança desenvolva competências de autorregulação, de 

empatia e de autoconfiança e as capacidades de aprender,    
de construir relacionamentos positivos e de interagir com        

o meio que a rodeia. 

Apesar das evidências, essa etapa do ciclo de vida - os 
primeiros anos de vida - recebe relativamente pouca 

atenção na sociedade e nas políticas públicas.

Melhorar esta realidade só será possível 
mediante a promoção de uma maior 
consciência sobre a importância do 
desenvolvimento infantil junto da 

sociedade em geral.

CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

https://www.eurochild.org/

https://www.issa.nl/

https://www.issa.nl/

https://www.issa.nl/

https://www.romaeducationfund.org/

https://www.romaeducationfund.org/

https://epha.org/
https://epha.org/

https://epha.org/

https://firstyearsfirstpriority.eu/

https://fnsbs.pt/noticias_recentes_call_papers.html
https://fnsbs.pt/noticias_recentes_call_papers.html

CALL for PAPERS

FIRST YEARS COUNT!

https://socialachievement.org/en/

https://plataformadeinfancia.org/

https://www.lskl.fi/english/

https://eduensemble.org/en/home-page/

http://www.csagyi.hu/en/

https://www.childrensrights.ie/
https://fnsbs.pt/

https://www.stepbystep.ro/

https://www.pomocdeci.org/en/
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