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Apoio Psicopedagógico/Psicomotricidade

Pediatria

Pedopsiquiatria

  Nutrição
  Imuno-alergologia
  Homeopatia
  Terapia Conjugal/Familiar

  Saúde Familiar
  Otorrinolaringologia

  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

  Contactos:
  Telef: 213031420

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

ELETROCARDIOGRAMAS

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

ECOGRAFIAS

Morfológicas e Cardiologia Pediátrica e Fetal 

Ginecologia / Obstetrícia, 3D / 4D /

http://fnsbs.pt/

ANÁLISES
2ªs. e 6ªs. feiras das 8:30h às 10:30h

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 programas 
de Vigilância de Saúde de carácter 
regular, através de equipa de enferma-
gem e médicos especialistas, que 
promovem a PREVENÇÃO, permitem o 
DIAGNÓSTICO PRECOCE e a terapêutica 
mais eficaz.

  e-mail: geral@fnsbs.pt

  Estacionamento privativo

  Registo ERS nºE117672
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ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

PRÓXIMAS AÇÕES

Programa “Recuperação pós-parto/cuidados com o bebé”

Programa “Preparação para o Parto, Nascimento e Parentalidade”

Após a maternidade, ter uma boa recuperação da forma física, psicológica e emocional é o objetivo 
do Programa de 8 sessões orientadas pela fisioterapeuta Dr.ª Ana Figueiredo. Às segundas-feiras a 
partir das 18h. Também sessões avulsas conforme as suas necessidades.

Pensado para os futuros pais e o vosso bebé, o Programa orientado pela Enf.ª Fátima Esteves, 
consta de ciclos contínuos de 7 sessões às quartas-feiras, a partir das 18h.

Inscrições através de ou 213 031 420.  atendimento@fnsbs.pt

Inscrições através de ou 213 031 420.  atendimento@fnsbs.pt

DESTAQUE

Durante os meses de abril e maio de 2019, a Fundação lançou o 
Inquérito de satisfação de adultos e jovens. A propósito da 
comemoração do Dia Europeu das Fundações e Doadores, que 
se celebra a 1 de outubro, a Fundação divulga os primeiros 
resultados: os utentes da Fundação continuam a avaliar muito 
positivamente os serviços que prestamos! Saiba mais na 
página seguinte.

98% de SATISFAÇÃO com os 
serviços da FUNDAÇÃO - 2019

Inquérito de abril a maio 2019

ESTAMOS A MEDIR A TUA SATISFAÇÃO

PARTICIPA!

A tua opinião
é muito importante.

A Fundação associa-se às comemorações e divulga os 
resultados preliminares do inquérito de satisfação e agradece 
aos seus utentes a excelente participação. 

O Dia Europeu das Fundações e Doadores
se celebra a 1 de outubro

A Fundação é uma IPSS e através do estatuto de benefícios fiscais, os donativos são dedutíveis em 
sede de IRS ou IRC podendo neste caso ser majorado.
Pode apoiar a causa do Desenvolvimento Infantil de muitas crianças privadas de cuidados de saúde, 
através de um donativo pontual ou regular:  ou do 
carregamento dos Cartões Pré-Pagos FNSBS/Montepio.

http://www.fnsbs.pt/donativos.html

SABIA QUE...

Como contributo, para uma mensagem de esperança que 
minimize o impacto da doença na vida das crianças, jovens e 
suas famílias, a Fundação associa-se à campanha internacional 
SETEMBRO DOURADO que visa sensibilizar a sociedade acerca 
das questões da oncologia pediátrica, com o Laço de cor 
dourada que simboliza a força, coragem e resiliência das 
crianças com cancro.

 

A iniciativa é promovida em Portugal pela Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com 
Cancro, e conta com o alto patrocínio de Sua Excelência o Sr. Presidente da República.

Setembro Dourado

OUTRAS

No âmbito do Ano Nacional da Colaboração – 2019, e no Ciclo 
'Colaborar faz toda a diferença', decorreu no dia 17 o evento 
sob o tema Saúde. 

A iniciativa foi organizada pelo IPAV e o Govint, em parceria com a CM V.N.Gaia.

A Fundação – Dr.ª Paula Nanita assumiu a moderação do Painel “Os fatores de sucesso da 
colaboração interorganizacional”, identificando os fatores facilitadores e os bloqueadores a partir 
da experiência de cinco projetos bem-sucedidos que envolvem, entre outros, o IPO Lisboa e 
Hospital Sto. António, os Médicos do Mundo, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
e a Faculdade Ciências Médicas da UNL.

2019 - Ano Nacional de Colaboração



98% DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS DA FUNDAÇÃO - 2019
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Lançado em abril deste ano, o inquérito de satisfação dos serviços da 
Fundação teve uma resposta excelente, superando o prazo e o 
número de respostas - 407 utentes adultos –, com uma taxa de 
resposta de cerca de 78%.

Os primeiros resultados revelam que mais de 98% das respostas dos 
inquiridos adultos, consideram os serviços de promoção de saúde e 
prevenção da doença, prestados pela Fundação, como muito bons 
(62,7%) e bons (35,9%).

Procuramos saber se as famílias reconhecem alguma influência da 
prestação da Fundação, na saúde da sua família, nomeadamente na 
prevenção da doença e na promoção da saúde. O resultado é 
francamente encorajador, considerando que 68% dos inquiridos 
(total da amostra - 407 respostas) reconhecem positivamente a 
influência da Fundação na saúde da sua família.

Influência da Fundação na saúde da família 2019

Serviços da Fundação 2019

98,6% serviços prestados bons ou muito bons

A apreciação do estado de saúde dos filhos mantem-se 
claramente positiva

A autoapreciação do estado de saúde dos utentes da
da Fundação é bem mais positiva que a média em
Portugal
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muito boa boa razoável fraca

FNSBS 2019 EUROSTAT

ótima muito boa boa razoável fraca

Por seu turno, a perceção do estado de saúde dos filhos que os utentes 
adultos têm mantém-se claramente positiva ao longo do tempo (2019 
vs 2015) com apreciações de boa saúde que superam os 98% - ótima, 
muito boa e boa.

A autoapreciação do estado de saúde dos utentes adultos inquiridos 
(amostra 398/407) valoriza muito positivamente (80,7%) e é bem 
mais elevada - muito boa e boa - quando comparada com a 
valorização resultante da média em Portugal - 49,3% – indicador 
EUROSTAT 2018.
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