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A Fundação - FNSBS desenvolve programas 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:
https://fnsbs.pt/saudejovem.html
SAÚDE INFANTIL E JOVEM
(0-18 anos)

https://fnsbs.pt/saudecrianca.html

Saúde Infantil
Pediatria
Saúde da Visão
Saúde da Audição
Cardiologia Pediátrica
Saúde Oral
Pediatria do Neurodesenvolvimento
Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade
Pedopsiquiatria
Psicologia (até 21 anos)
Terapia da Fala
Ortopedia Dento-Facial
Ortodôncia Fixa

https://fnsbs.pt/saudemulher.html
SAÚDE
DA MULHER (todas as idades)
Saúde Ginecológica

Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa

DESTAQUE
Fase II da Campanha Europeia First Years First Priority
http://www.firstyearsfirstpriority.eu/
First Years First Priority arrancou em abril de
A fase II da campanha
2022 e decorrerá até dezembro de 2023. A campanha europeia que
reúne 9 países, Portugal incluído, é co-liderada https://www.eurochild.org/
pela EuroChild e a
https://www.issa.nl/
https://www.issa.nl/
International
Step by
Step Association- ISSA. A Fundação – FNSBS
coligação nacional que procura
coordena os esforços de uma https://primeirosanos.com/
sensibilizar os decisores políticos e investidores públicos e privados
para a importância de investir nos primeiros anos de vida em prol de
uma sociedade mais saudável e sustentável. Saiba mais na página
seguinte.

SABIA QUE...
Serei o que me deres... que seja AMOR
O lema 'Serei o que me deres….que seja Amor' e o laço azul (símbolo
de alerta!), são os emblemas divulgados todos os anos, durante o mês
de abril, nas diversas ações de sensibilização junto de crianças,
jovens, pais , avós e familiares, para a Prevenção dos Maus Tratos na
Infância, da importância da prevenção, do conhecimento dos Direitos
das Crianças, contra os Maus Tratos físicos e psicológicos, contra o
abandono, a solidão, o abuso, o sofrimento, promovendo o afeto, a
proteção e o cuidar.
As ações de consciencialização são empreendidas pelas Comissões de
Proteção de Crianças e Jovens- CPCJ's e a Comissão Nacional de
https://www.cnpdpcj.gov.pt/mes-da-prevencao-dos-maus-tratos-na-infancia
Promoção
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens - CNPDCPJ.

Saúde da Maternidade

OUTRAS

Preparação para o Parto e Parentalidade
Recuperação Pós-Parto e
Cuidados com o Bebé

Apoiar as crianças a viver em centros de acolhimento

Acompanhamento na Gravidez/
/Maternidade

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html
SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)
Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Terapia Conjugal/Familiar

Na preparação da entrega do IRS, pode, sem mais custos, consignar
0,5% do valor liquidado em sede de IRS a uma IPSS ou Pessoa Coletiva
de Utilidade Pública, entre outras. Coloque uma X em IPSS, o NIF
500847754 da Fundação, no quadro 11.

https://fnsbs.pt/index.html
EXAMES

RASTREIO BIOQUÍMICO PRÉ-NATAL
TESTE DO PEZINHO
ELETROCARDIOGRAMAS
ECOGRAFIAS
Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /
Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal

ANÁLISES
6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

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

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

Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo
Registo ERS nºE117672

qu

O seu contributo pode fazer toda a diferença na vida destas crianças.
Não as podemos deixar ficar para trás. Em seu nome, o nosso muito
obrigado!

500847754

0,5%
do IRS
Sem encargos para si,
ao consignar 0,5% do IRS,
pode proporcionar o apoio
de saúde a crianças a viver em
instituições de acolhimento

Intervenção Precoce na Infância
A Fundação assinou recentemente um Acordo de Cooperação, com o
Instituto da Segurança Social, I.P/Centro Distrital de Lisboa, que
procura criar as condições para a Intervenção Precoce na Infância (IPI)
dirigida a crianças, entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções
ou estruturas do corpo que limitam o desenvolvimento individual,
social, e a participação nas atividades adequadas à sua idade, ou com
risco grave de atraso de desenvolvimento, de acordo com o modelo
preconizado no Decreto-Lei nº 281/2009,
que enquadra o Sistema
https://snipi.gov.pt/#no-back
Nacional de Intervenção Precoce na
Infância (SNIPI).
https://snipi.gov.pt/#no-back
https://snipi.gov.pt/#no-back
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Participe gratuitamente no workshop
Chegou! e Agora nós? inserido no
'Programa de Preparação para o Parto e
Parentalidade', para melhor usufruir
desta fase feliz da vida. Reserve o lugar
para dia 16 de maio p.f. das 18h às 20h.
Esperamos por si!

Workshop
Registo ERS nº E117672

MARCAR
Ch
https://fnsbs.pt/consultas.html
e
CONSULTA

A Fundação proporciona cuidados de educação e saúde e uma rede de
suporte continuado, às crianças a viver em centros de acolhimento, na
difícil fase de transição que estão a viver, longe das suas famílias e
comunidades de origem.

16 de maio de 2022
às 18 h

Chegou!
E

Agora Nós?

Enfermeira Fátima Esteves

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420
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FASE II DA CAMPANHA EUROPEIA FIRST YEARS FIRST PRIORITY
http://www.firstyearsfirstpriority.eu/
A fase II da campanha
First Years First Priority arrancou em abril de
2022 e decorrerá até dezembro de 2023.

A campanha europeia que reúne 9 países, Portugal incluído, é cohttps://www.eurochild.org/
https://www.eurochild.org/
International Step by
Step Associationliderada
pela EuroChild e ahttps://www.eurochild.org/
ISSA.
A Fundação – FNSBS coordena os esforçoshttps://primeirosanos.com/
de uma coligação
sensibilizar os decisores políticos e
investidores públicos e privados para a importância de investir nos
primeiros anos de vida em prol de uma sociedade mais saudável e
sustentável.

nacional que procura
https://primeirosanos.com/

Ao fazê-lo, Portugal será capaz de criar as condições necessárias
para quebrar os ciclos intergeracionais de pobreza e exclusão
social.
A campanha Primeiros Anos a Nossa Prioridade reúne parceiros
que aportam diversas sensibilidades, conhecimentos, práticas e
experiências que permitirão formular, ao longo da campanha,
propostas concretas para Portugal reforçar as medidas orientadas
https://primeirosanos.com/wp-content/uploads/2021/09/Propostas-de-acao-finalao desenvolvimento infantil. Um primeiro conjunto de Propostas
formatada-site-22-setembro21-1.pdf
de Ação foi elaborado e divulgado em setembro de 2021, contou
com os contributos dos parceiros da campanha e teve como
fundamentos as Conclusões do Encontro 'Os Primeiros Anos
Contam! e agora?'.
Nesta fase II, a campanha concentrar-se-á em:
consolidar/expandir a coligação nacional com foco nos
primeiros anos de vida;

Em Portugal, a fase I da campanha Primeiros Anos a Nossa
Prioridade – no período de março a dezembro de 2021- contou com
o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, uma
rede nacional alargada de 27 entidades parceiras dinamizadoras de
38 ações, a publicação de 26 artigos científicos sobre
Desenvolvimento Infantil, a divulgação de testemunhos e de boas
práticas nacionais e europeias, a elaboração de Propostas de Ação,
que sistematizam os contributos dos parceiros, entre outras
dinâmicas e resultados divulgados no site:
www.primeirosanos.com
Acreditamos que, ao associarmo-nos em rede e ao colocar na
agenda mediática que a qualidade da relação e o vínculo com os
cuidadores fundamentais na primeira infância são fatores críticos
no desenvolvimento infantil, Portugal poderia tornar-se um país
em que todas as famílias - especialmente as que vivem com
adversidades - tivessem as condições certas e necessárias para
proporcionar um vínculo seguro e um ambiente saudável,
estimulante e protetor para os seus filhos. Além disso, é necessário
dar acesso equitativo e eficaz à saúde e à educação a todas as
crianças.

recolher dados e
evidências, como por
exemplo o Country
Profile Portugal;

dinamizar ações de sensibilização junto da sociedade civil
sobre a importância do investimento em políticas orientadas
para a primeira infância e suas famílias, como pilar para uma
sociedade mais saudável e sustentável;
monitorizar os desenvolvimentos em Portugal:
• da Garantia Europeia para a Infância;
• da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza- 20212030, em particular no que respeita às crianças e suas
famílias;
• da concretização das Propostas de Ação divulgadas em
setembro 2021.
No final da fase II, serão elaboradas e divulgadas novas Propostas
de ação para o período 2024-2026.

