
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

TESTE DO PEZINHO
ELETROCARDIOGRAMAS

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 promoção da saúde e a prevenção da doença é o 
papel que a Fundação assume ao longo dos anos, e 
motivo para participar na Feira da Educação e da Saúde, 
organizada pela Junta de Freguesia de Belém no Jardim 
Vasco da Gama. Desta vez, nos dias 13 e 14 de maio. 
Nesta ocasião, divulgámos a nossa atividade, o 

,  a campanha  
, bem como a promoção de estilos de vida e 

comportamentos saudáveis, junto das crianças/jovens. 
Prova superada! 

Smiling4Future Primeiros Anos a Nossa 
Prioridade

Mara Pinto, licenciada em Gestão de Empresas com 
especialização em Finanças Empresariais e Técnica Oficial de 
Contas, com vasta experiência na área, é Técnica Superior de 
Contabilidade e Gestão que reforça a equipa dos Serviços de 
Contabilidade e Finanças. 

Carolina Pereira, licenciada em Línguas, Literatura e Culturas, 
Minor em Comunicação e Cultura, Minor em Estudos Ingleses 
e Minor em Estudos Portugueses, é Rececionista nos Serviços 
de Saúde que reforça a equipa dos Serviços Administrativos 
da Saúde.

A Comissão Europeia adotou, em maio de 2022, uma nova 
 

(BIK +), que tem como objetivo promover serviços digitais 
adequados à idade e garantir que todas as crianças são 
protegidas, capacitadas e respeitadas na internet. Saiba mais 
na página seguinte.

estratégia europeia para uma Internet melhor para as crianças

DESTAQUE

Melhor Internet para as Crianças
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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

  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...
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https://fnsbs.pt/historia.html

https://fnsbs.pt/historia.html

De 20 de abril a 13 de maio de 2022, contámos com a Victóri Tartara, estudante 
Erasmus, do curso de enfermagem 'Laurea dele Scienze Infermierismche e 
Obstetriche'  da universidade de Turim / Universitá Degu Studi di Torino (Itália) -  
Dipartamento di Medicina e Chirurgia, que fez o estágio na área de Saúde da 
Criança e Pediatria.

Feira da Educação e da Saúde de Belém

Novos Profissionais na Fundação

Novo Estágio Internacional

Damos as boas-vindas às novas profissionais que reforçam a 
equipa da Fundação:

Pelo 6º ano consecutivo a Fundação recebe o selo , 
reconhecimento pelo pagamento atempado e acordado com os seus fornecedores.

Compromisso Pagamento Pontual 2022

A Fundação faz parte das 1.759 empresas e organizações que demonstram claramente que é 
possível honrar os compromissos assumidos com responsabilidade e cooperar para a 
competitividade da economia portuguesa.

Compromisso Pagamento Pontual

https://pagamentospontuais.org/

https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740324

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. 
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

da Fundação, no quadro 11.
 

500847754 

500847754 - Apoiar as crianças a viver em centros de acolhimento

500847754

0,5%
do IRS



MELHOR INTERNET PARA AS CRIANÇAS
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CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ!

Neste contexto, divulgamos os princípios-chave a questionar em 
relação aos conteúdos/produtos/serviços na internet, dirigidos às 
crianças, da autoria de D4CR – Designing for Children's Rights:

A  para uma Internet Melhor para as 
Crianças (BIK+ | Better Internet for Kids) ) pretende que TODOS os 
jovens se sintam seguros, felizes e autónomos sempre que acedem 
à Internet.

Nova Estratégia Europeia

Nos últimos dez anos, as tecnologias digitais e a forma como as 
crianças as utilizam mudaram drasticamente. A maioria das 
crianças utiliza os seus smart phone  diariamente, e com uma 
intensidade quase duas vezes maior do que há dez anos. Também 
os  utilizam a partir de uma idade muito mais precoce segundo se 
observa no  .  Ainda, 1 em cada 3 crianças 
relatou ter sido vítima de bullying online.

EU Kids online 2020

Os dispositivos modernos oferecem oportunidades e benefícios, 
permitindo às crianças interagir com os outros, aprender e divertir-
se em linha. Mas estes benefícios não estão isentos de riscos, como 
os perigos da exposição à desinformação, ao ciber-assédio ou a 
conteúdos nocivos e ilegais, dos quais as crianças precisam de ser 
protegidas.

A nova estratégia europeia para uma Internet melhor para as 
crianças constitui a vertente digital da 

 da Comissão e reflete o  
(declaração  sobre os direitos e princípios digitais)  segundo  o  qual

estratégia da UE sobre os 
direitos da criança princípio digital

«as crianças e os jovens devem ser protegidos e capacitados na 
internet», através de 3 pilares: 

1.Experiências digitais seguras- 
ambiente digital seguro e 
adaptado à idade, que 
protejam as crianças de 
conteúdos nocivos e ilegais.

1.Todos podem usar? (Direito 
à não discriminação)

2.Capacitação digital das 
crianças com aptidões e 
competências necessárias 
para fazerem escolhas  
informadas e exprimir-se de 
forma segura online. 

2.Dá-me espaço para explorar 
e apoiar o meu crescimen-
to? (Direito ao Desenvolvi-
mento)

3.Part ic ipação  at iva  das  
c r i a n ç a s  e  f o m e n t a r  
e x p e r i ê n c i a s  d i g i t a i s  
inovadoras e criativas.

3.Tenho um propósito, a 
minha influência é impor-
tante. (Direito a participar)

4.Oferece algo seguro que me 
mantem protegido? (Direito 
a ser protegido)

5.Utiliza indevidamente os meus dados? (Direito à Privacidade)

6.Dá-me espaço para brincar? (Direito ao Desenvolvimento)

7.Encoraja-me a ser activo e a brincar com os outros? (Direito à 
Participação)

8.Ajuda-me a reconhecer e compreender as atividades 
comerciais? (Direito à Informação)

9.Utiliza a comunicação que eu possa compreender? (Direito à 
Informação)

10.Não me conhece, por isso certifique-se que me inclui. (Direito a 
participar)

https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/740324

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_22_452https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0142

https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-
kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
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