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A Fundação - FNSBS desenvolve
programas de Vigilância de Saúde de
carácter regular, através de equipa de
enfermagem e médicos especialistas, que
promovem a PREVENÇÃO da doença,
permitem o DIAGNÓSTICO PRECOCE e a
terapêutica mais eficaz.

SAÚDE INFANTIL E JOVEM (0-18 anos)
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

SAÚDE DA MULHER (todas as idades)
Saúde Ginecológica

Planeamento Familiar
Acompanhamento Pós-Menopausa

DESTAQUE
A Fundação apoia a Declaração por uma GARANTIA
PARA A INFÂNCIA
A EU Alliance for Investing in Children divulgou uma declaração
pedindo à UE que erradique a pobreza infantil com a ajuda de
uma Garantia para a Infância. Saiba mais na página seguinte.

SABIA QUE... A consignação de 0,5% no IRS pode fazer toda a diferença
Com os donativos recebidos, em 2019, pela via consignação de
0,5% no IRS, a Fundação prestou a Vigilância de Saúde Infantil a
87 crianças e jovens a viver em 12 casas de acolhimento.
Em 2019, o que conseguimos fazer com a sua consignação foi
custear 601 consultas, tratamentos e rastreios, com destaque
nos de Psicologia, Terapia da Fala, Medicina Dentária, Higiene
Oral, Ortodoncia, Pediatria, Oftalmologia, entre outros.
A partir deste mês já pode escolher a instituição a que deseja
consignar os 0,5% do seu IRS liquidado: NIF 500847754 –
Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso.
Com este gesto, sem encargos para si, contribui para o apoio
atempado a crianças com necessidades de terapias e vigilância
de saúde infantil, que não têm acesso a estes noutros locais.

A Fundação desenvolve,
desde 1951, programas
de Vigilância
de Saúde

500847754

Saúde da Maternidade

Acompanhamento na Gravidez/
/Maternidade

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

SAÚDE DA FAMÍLIA (para todos)
Saúde Familiar
Otorrinolaringologia
Nutrição
Imuno-alergologia
Homeopatia
Terapia Conjugal/Familiar

OUTRAS...
Presidente da República patrocina
o Ano da Colaboração
A 'Era da Colaboração - Contributos para uma Agenda
Transformadora' foi o mote da 5ª Conferência internacional
organizada pelo Forum Govint, a 30 e 31 de janeiro, a título de
encerramento do Ano da Colaboração 2019 que contou com o
Alto Patrocínio do Presidente da República.
Chegar aos outros, à comunidade, empenho, dedicação, repto
para cooperar, partilha, entreajuda, entrosamento, encontro de
propósitos perseguindo o bem da comunidade foram os
conceitos destacados nas 'conversas significativas'. Veja as
imagens da sessão e o vídeo da intervenção de S. Ex.ª
http://www.presidencia.pt/?idc=10&idi=174759

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

ANÁLISES

Pelo 4º ano consecutivo a Fundação recebe o selo COMPROMISSO
PAGAMENTO PONTUAL 2020, reconhecimento pelo pagamento atempado
e acordado com os seus fornecedores.
A Fundação faz parte das 1.314 empresas e organizações numa demonstração clara de que é
possível honrar os compromissos assumidos com responsabilidade e cooperar para a
competitividade da economia portuguesa.

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

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

ACORDOS COM SEGURADORAS
E OUTROS PARCEIROS

MARCAR
CONSULTA

http://fnsbs.pt/
Contactos:
Telef: 213031420
e-mail: geral@fnsbs.pt
Estacionamento privativo
Registo ERS nºE117672
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PRÓXIMAS AÇÕES
Programa “Recuperação pós-parto/cuidados com o bebé”
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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. Também sessões
avulsas conforme as suas necessidades. Às segundas-feiras a partir das 18h.

Programa “Preparação para o Parto, Nascimento e Parentalidade”
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 atendimento@fnsbs.pt ou 213 031 420.
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A FUNDAÇÃO APOIA A DECLARAÇÃO POR UMA GARANTIA EUROPEIA PARA A INFÂNCIA
Foi lançada a 17 de fevereiro a Declaração por uma Garantia
Europeia para a Infância, pela EU Alliance for Investing in Children, no
evento que apresentou a fase I do Estudo de Viabilidade, em Bruxelas,
que apela à UE que erradique a pobreza infantil nos próximos anos.
Hoje, 23 milhões de crianças crescem em risco de pobreza ou exclusão
social na UE. Uma em cada quatro crianças da União Europeia está em
risco de pobreza ou exclusão social (segundo o Eurostat, 24,9% da
população menor de 18 anos, dados de 2017).
A pobreza infantil é inaceitavelmente alta na Europa, uma das regiões
mais prósperas do mundo.
Em risco particular de maior exclusão social, existem crianças em
situações vulneráveis e grupos desfavorecidos, como crianças em
situação de acolhimento institucional, crianças com história de

migração (incluindo crianças refugiadas), crianças de famílias em
situação de vulnerabilidade, crianças portadoras de deficiências e
outras crianças com necessidades especiais.
A UE comprometeu-se a apoiar a erradicação da pobreza infantil
através do desenvolvimento de uma Garantia para a Infância que
garanta que as crianças nas situações mais vulneráveis tenham
acesso aos principais direitos sociais.
A EU Alliance for Investing in Children manifesta o seu agrado com a
priorização dada pela UE para a criação de uma Garantia para a
Infância e solicita à UE que garanta que a Recomendação do
Conselho da Garantia para a Infância seja lançada já em 2020. Isso
garantirá que as ações estejam alinhadas com o próximo orçamento
de longo prazo da UE e a programação desses recursos financeiros
pelos Estados-Membros da UE.

A ambição da Garantia Europeia para a Infância é
que todas as crianças na Europa tenham acesso aos
cinco serviços essenciais:

Cuidados de saúde gratuitos
Educação e cuidados na primeira
infância gratuitos
Educação gratuita
Habitação digna/decente
Nutrição adequada

Os Estados-Membros precisam estabelecer quadros de políticas
estratégicas nacionais para a redução da pobreza e promoção da
inclusão social, com uma atenção específica à prevenção e combate à
pobreza infantil e à promoção do bem-estar das crianças.
A Garantia Europeia para a Infância ajudará a cumprir as estratégias
nacionais, pois oferece aos países da UE orientações sobre estratégias
integradas para combater a pobreza infantil e promover o bem-estar
das crianças, e deverá ajudar a aplicarem a Recomendação da
Comissão Europeia sobre o investimento nas crianças: romper o ciclo
reprodutivo de desvantagens.

As crianças não podem esperar.
As gerações futuras não podem esperar.
Esta Declaração apela à União Europeia e aos seus EstadosMembros que assumam a responsabilidade e ajam agora para
garantir que nenhuma criança cresça na pobreza nos próximos
anos.
A FUNDAÇÃO DÁ O SEU APOIO A ESTA DECLARAÇÃO

Mais informações em:
http://www.alliance4investinginchildren.eu/why-the-child-guarantee-council-recommendation-is-best-launched-in-2020/ e
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en&moreDocuments=yes

