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TÉCNICO DE SUPORTE INFORMÁTICO(M/F)

http://fnsbs.force.com/SeleccaoTrabalho

ESTAMOS A RECRUTAR

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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A campanha nacional  surge 
para nos sensibilizar sobre a importância de investir nos primeiros 
anos de vida como modo de construir uma sociedade mais saudável 
e sustentável. Promovida por entidades da sociedade civil, públicas, 
privadas e do sector social, conta com o Alto Patrocínio de Sua 
Excelência o Presidente da República. Saiba mais na página 
seguinte.

Primeiros Anos a Nossa Prioridade 

Alerta o primeiro 
OMS).

Relatório Mundial sobre Audição da 
Organização Mundial da Saúde (

Assinalando a abertura da Campanha do Mês da 
Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, a CNPDPCJ - 
Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 
Proteção de Crianças e Jovens  em parceria com a FNSBS 
- Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso organiza 
este  webinar que decorrerá no dia 1 de abril, entre as 
10h e as 12h. Inscrições esgotadas. Assista em direto 
através do .Youtube

Em crianças, quase 60% da perda auditiva pode ser 
evitada por meio de medidas como imunização para 
prevenção da rubéola e meningite, melhoria dos 
cuidados maternos e neonatais e triagem e tratamento 
precoce de otite média - doenças inflamatórias do 
ouvido médio.

Os rastreios auditivos periódicos procuram a prevenção 
e a deteção precoce para que qualquer perda de audição 
e doenças do ouvido possam ser identificadas o mais 
cedo possível.

As perdas auditivas não são percebidas no início, visto 
que seu desenvolvimento é lento e silencioso. Quando 
detetadas logo no início, essas perdas em muitos casos 
podem ser tratadas, melhorando significativamente a 
qualidade de vida e o quadro de saúde geral da pessoa. 

É por isso que no modelo de saúde da Fundação 
valorizamos os rastreios auditivos desde o nascimento.

https://www.who.int/campaigns/world-hearing-day/2021

www.primeirosanos.com

https://www.who.int/campaigns/world-hearing-day/2021

DESTAQUE
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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
  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

SABIA QUE...

CUIDA BEM DE MIM - Os Desafios da primeira infância

1 em cada 4 pessoas no mundo viverão com 
algum grau de perda auditiva até 2050

70
anos

https://fnsbs.pt/historia.html

https://fnsbs.pt/historia.html

https://www.youtube.com/watch?v=o0IfZcOa-DQ

·12º.ano de escolaridade (preferência c/ 
especialização Informática) ou frequência 
universitária nessa área
·Experiência em manutenção de serviços 

Windows Server, incluindo Gestão de back-ups
· Conhecimentos de HTML, CSS, JS, SQL e 

Microsoft Office
·Capacidade de organização própria e gestão de 

prioridades
·Capacidade de adaptação e trabalho em 

equipa
·Condições preferenciais: experiência na área 

da saúde e  experiência com utilização dos 
softwares MedicineOne (M1) e Primavera

Consigne 0,5% do seu IRS,

500847754
para apoiar a Vigilância de Saúde 
de crianças e jovens a viver em 

instituições de acolhimento

Cuidamos 
Hoje do 

Amanhã!



A pretende despertar e reforçar a consciência da 
sociedade em geral e influenciar políticas e investimentos, no sentido de reconhecer e valorizar a 
importância do desenvolvimento infantil nos primeiros 1.000 dias de vida como dimensão fulcral na 
construção de uma sociedade mais saudável e sustentável.

Campanha Primeiros Anos   a Nossa Prioridade

“Pais e cuidadores necessitam de um ambiente favorável (legal, de políticas, serviços e apoios 
comunitários) que os ajudem a cuidar e proteger os seus filhos, estimulando o seu 
desenvolvimento”. Country Profiles for Early Childhood Development 2020 UNICEF

A neurociência dá-nos evidências esmagadoras sobre a 
importância das experiências da primeira infância no 
desenvolvimento do cérebro, particularmente em relação à 
autorregulação, empatia, autoconfiança e à capacidade de 
aprender e construir afetos e relacionamentos positivos.

Contudo, a exposição prolongada à adversidade e ao stress tóxico nos primeiros meses e anos de 
vida, pode ter consequências na aprendizagem, na saúde, no comportamento e bem-estar ao longo 
da vida. Diversos estudos também demonstram que muitas das principais preocupações de saúde 
pública na vida adulta (por exemplo, doenças cardíacas, obesidade e problemas de saúde mental) 
estão relacionadas com experiências vivenciadas durante os primeiros 1.000 dias de vida.

Apesar das evidências, essa etapa do ciclo de vida recebe relativamente pouca atenção na 
sociedade. Muitas políticas têm impacto no Desenvolvimento Infantil (ECD - Early Child 
Development), mas raramente priorizam o superior interesse da criança ou o combate às 
desigualdades. A pandemia COVID-19 agravou, por seu turno, as desigualdades sociais existentes e a 
necessidade de reforçar o sistema de proteção às famílias e comunidades mais vulneráveis.

Ao construir uma forte comunidade de defensores do Desenvolvimento Infantil tanto a nível da UE como a nível nacional, a campanha ajudará a 
garantir que o Desenvolvimento Infantil seja colocado no topo da agenda social. Queremos que os decisores de políticas e investimentos, nos 
países envolvidos na campanha e nas instituições da UE, compreendam melhor a forma como o Desenvolvimento Infantil promove a inclusão e 
se comprometam a adotar uma abordagem integrada e multissetorial da primeira infância.

Os parceiros envolvidos na campanha têm como objetivo promover oportunidades iguais para todas as crianças dos 0 aos 6 anos, em particular 
nos 1.000 primeiros dias de vida, e que as suas famílias tenham condições de lhes proporcionar um vínculo seguro e um ambiente saudável, 
estimulante e protetor.

No âmbito desta campanha, a Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso - FNSBS, enquanto membro efetivo da Eurochild, 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.

A campanha nacional
realiza-se no âmbito da campanha europeia

que decorre em 9 países em 
simultâneo.

 Primeiros Anos
  

First Years , 

 

 

a Nossa 
Prioridade

First Priority

PrimeirosAnos.com
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CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!
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DAR OPORTUNIDADE A AS CRIANÇAS NA EUROPAtodas

https://firstyearsfirstpriority.eu/

https://firstyearsfirstpriority.eu/
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https://www.cnpdpcj.gov.pt/inicio

http://www.fnsbs.pt/

http://www.fnsbs.pt/
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https://cnis.pt/

https://cnis.pt/

https://iacrianca.pt/

https://iacrianca.pt/ https://www.ump.pt/

https://fundacaodogil.pt/

https://www.akdn.org/pt/onde-estamos/europa/portugal

http://www.apei.pt/
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https://nurturing-care.org/profiles/Portugal

https://www.fundacaobgp.com/pt
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