
Educação para a saúde junto à comunidade

30 de novembro, JUNTOS MUDAMOS O MUNDO

Combater a Pobreza e a Exclusão Social

Estratégia Nacional de Combate à Pobreza

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
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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Seis meses após o arranque da 
cerca de três dezenas de instituições publicas, privadas e 

do sector social apresentaram um conjunto de  que 
vêm reforçar a importância da promoção de políticas integradas para 
a primeira infância e propõem a adoção de uma Política Global e 
Integrada para os 0-6 anos. Saiba mais na página seguinte.

Campanha 'Primeiros Anos a Nossa 
Prioridade'

Propostas de Ação
, 

Durante o mês de outubro de 2021 foi submetida a consulta pública a 
proposta de , 
no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que visa ser um 
instrumento de política pública, com um conjunto de ações coerentes 
e articuladas, que permitam reduzir de forma expressiva a incidência 
da pobreza.

Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030

A Fundação- FNSBS deu o seu contributo, no âmbito desta consulta pública. A Fundação defende a 
importância do acesso a uma saúde de qualidade, em tempo útil, a todas as crianças. Só deste 
modo estaremos ativamente a promover a saúde ao longo da vida e uma sociedade mais 
sustentável.

Conforme a recente  do professor Carlos Farinha Rodrigues, em 2019, cerca de cem 
mil crianças com 6 e menos anos encontravam-se em situação de pobreza monetária (16,8%), isto 
é viviam em famílias pobres. Mais de 15 mil crianças estavam em privação material severa (2,6%). 
E 112 mil crianças vivenciavam uma situação de pobreza ou exclusão social (18,9%). 

comunicação

A Fundação participa neste movimento global de solidariedade com o projeto – 
proporcionar saúde oral às crianças e jovens retirados às (ou abandonados pelas) suas famílias de 
origem e, por isso, a viver em centros de acolhimento. São crianças/jovens com necessidades de 
saúde acrescidas para quem a resposta de cuidados de saúde atempada é crítica. Com o seu 
donativo, continuaremos a ajudar estas crianças e jovens, promovendo hábitos saudáveis, boas 
higiene e saúde oral e um sorriso bonito, que abrirá portas de futuro!. Em nome deles, Muito 
Obrigado!

SMILING4FUTURE 

O Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza celebra-se anualmente a 17 de outubro. Criado 
com o objetivo de mobilizar decisores políticos, organizações intergovernamentais e não 
governamentais, bem como a sociedade civil, para corrigirem as causas e consequências da 
pobreza, destaca-se a multidimensionalidade do problema da pobreza: a falta de recursos 
económicos e de outros meios para viver com dignidade estão interligados e reforçam-se 
mutuamente, perpetuando o ciclo de pobreza.

Como todos os anos e em todo o mundo, organizações sem fins 
lucrativos, pequenas e grandes empresas, e instituições de ensino, 
entre outros, comemoram o dia global da doação o 
que decorre a 30 de novembro de 2021, após o frenético black Friday.

Giving Tuesday 

DESTAQUE
Dezenas de instituições reforçam compromisso
pela primeira infância

www.fnsbs.pt

www.fnsbs.pt

www.fnsbs.pt
www.fnsbs.pt

e-news 97 | outubro 2021 Siga-nos no: 
https://www.facebook.com/Funda%C3%A7%C3%A3o-Nossa-Senhora-do-Bom-Sucesso-103615358017616/

https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-nossa-senhora-do-bom-sucesso/

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...

70
anos

https://fnsbs.pt/historia.html

https://fnsbs.pt/historia.html

“Desfraldar - Como tirar as fraldas ao meu filho", foi o tema escolhido para o 
webinar que a nossa Enf.ª Raquel Andrade Alves, dinamizará, junto dos pais dos 
meninos dos 4 meses aos 2 anos de idade que frequentam a APIA, no dia 3 de 
Novembro às 21h30. Esta é a terceira ação de formação dirigida aos pais da 
creche da Associação de Protecção à Infância da Ajuda - APIA.

PRÓXIMAS
AÇÕES

Programa de 7 sessões, em ciclos contínuos

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

Quintas-feiras  das 18h às 20h

PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA O PARTO, 
NASCIMENTO E PARENTALIDADE

queremos 

do nosso bebé
preparar a vinda
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1Esperamos por si!

https://primeirosanos.com/

https://www.consultalex.gov.pt/ConsultaPublica_Detail.aspx?Consulta_Id=215

https://primeirosanos.com/wp-content/uploads/2021/09/pdf-9-Carlos-Farinha-Rodrigues.pdf

PROGRAMA RECUPERAÇÃO PÓS PARTO
E CUIDADOS COM O BEBÉ

Inscrições em atendimento@fnsbs.pt ou 213031420

Segundas-feiras  das 18h às 20h

Programa de 8 sessões
e sessões adicionais disponíveis

quero ter uma boa

emocional

recuperação física,
psicológica e 

https://primeirosanos.com/ https://primeirosanos.com/

https://primeirosanos.com/propostas-de-acao/

https://www.givingtuesday.pt/



DEZENAS DE INSTITUIÇÕES REFORÇAM COMPROMISSO PELA PRIMEIRA INFÂNCIA

www.fnsbs.pt

www.fnsbs.pt
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www.fnsbs.pt

e-news 97 | outubro 2021 Siga-nos no: 
https://www.facebook.com/Funda%C3%A7%C3%A3o-Nossa-Senhora-do-Bom-Sucesso-103615358017616/

https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-nossa-senhora-do-bom-sucesso/

70
anos

https://fnsbs.pt/historia.html

https://fnsbs.pt/historia.html

A campanha   reúne parceiros 
que aportam diversas sensibilidades, conhecimento, práticas e 
experiências que permitiram formular, ao longo da campanha, 
propostas concretas para Portugal reforçar as medidas orientadas à 
promoção do desenvolvimento infantil.

Primeiros Anos a Nossa Prioridade

A valorização dos primeiros 1.000 dias de vida e a importância da 
família, a garantia de acesso a cuidados de saúde de qualidade, a 
necessidade de assumir a educação da primeira infância como 
alicerce fundamental de uma sociedade e a criação das condições 
efetivas para que as crianças desintegradas das suas famílias de 
origem possam crescer em ambientes familiares são linhas mestras 
da Política Global e Integrada proposta pela coligação que conta 
com cerca de 30 entidades, que no total agregam uma rede de 
milhares de organizações em Portugal.

te com a capacitação das equipas de enfermagem dos Cuidados de 
Saúde Primários para a avaliação do desenvolvimento infantil 
(identificação de desvios) e adequada referenciação, 
desenvolvimento das competências dessas equipas que lhes 
permitam intervir no apoio à parentalidade junto das famílias, 
reforço e valorização (com o consequente aumento de cobertura) 
do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Preconiza, 
também, a criação de uma via verde que garanta o acesso a 
cuidados de saúde especializados a todas as crianças que deles 
necessitem.

A promoção da saúde física e mental na primeira infância é outras 
das prioridades identificada nas Propostas de Ação, nomeadamen-

Entre as Propostas de Ação encontram-se o reforço das medidas de 
conciliação entre a vida familiar e a vida profissional (alargamento 
da duração das licenças parentais pagas e maior flexibilização dos 
horários de trabalho dos pais nos primeiros anos de vida dos filhos), 
assim como o aumento da cobertura de estruturas de creche e 
outras respostas educativas qualificadas, ao alcance de todas as 
famílias, a garantia de acesso para todas as crianças (3-6 anos) à 
educação pré-escolar e a continuidade educativas entre a creche (0 
3 anos) e o jardim de infância (3 6 anos), com a unificação da sua 
tutela no Ministério da Educação.

Promovida em Portugal pela Fundação - FNSBS, a campanha 
“Primeiros Anos a Nossa Prioridade”, que tem o Alto Patrocínio do 
Presidente da República, conta até ao momento, com cerca de três 
dezenas de entidades parceiras que, em conjunto, pretendem 
influenciar políticas e investimentos para que todas as famílias 
tenham o suporte que precisam para proporcionar um ambiente 
saudável, seguro, estimulante e protetor do potencial de todas as 
crianças pequenas. 

O documento Propostas de Ação foi apresentado à Senhora 
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em 
setembro de 2021.

O desenvolvimento de novos modelos de cuidados e proteção de 
crianças em risco/perigo, baseados no conhecimento científico, 
que privilegiem o projeto de vida da criança em contexto natural de 
vida, mas também o alargamento acelerado da bolsa de Famílias de 
Acolhimento, a nível nacional, para os casos em que não seja 
possível manter a criança na sua família de origem, é outra das 
propostas vistas como fundamental pelos parceiros da campanha. 

A campanha abrange 9 países da Europa (Bulgária, Espanha, 
Finlândia, França, Hungria, Irlanda, Portugal, Sérvia, Romênia) sob 
a liderança de coordenadores nacionais (FNSBS, no caso de 
Portugal), que ajudarão a criar coligações amplas de parceiros 
nacionais para campanhas mais fortes a nível nacional.

Toda a informação sobre a campanha www.primeirosanos.com

O conjunto de  contou, por isso, com os 
contributos dos parceiros da campanha e teve como fundamentos 
as  do Encontro 'Os Primeiros Anos Contam! e agora?' 
realizado a 17 de setembro de 2021.

Propostas de Ação

Conclusões

https://primeirosanos.com/propostas-de-acao/

https://primeirosanos.com/wp-content/uploads/2021/09/Conclusoes-logos-1.pdf
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