
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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No dia 20 de novembro comemora-se o Dia Internacional dos Direitos das 
Crianças. Há 32 anos, a comunidade internacional reconheceu as crianças 
como detentoras de direitos, como seres individuais – com o seu próprio 
direito de se expressar, de ser cuidado e ter cuidados de saúde, de aprender, 
de brincar e muito mais…. Conheça os progressos na União Europeia para 
proteger os direitos das crianças, previstos na Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança, na página seguinte. 

 

Os primeiros anos de vida são uma janela de oportunidade para desenvolver 
bons hábitos alimentares, e alimentação saudável, variada e adequada às 
necessidades das nossas crianças!

Se é pai/mãe de uma criança dos 2 aos 6 anos e se está preocupado com a 
alimentação do/a seu/sua filho/a , aceda à plataforma  e 
inscreva-se no programa, promovido por um conjunto de Universidades, a 
FCT e o Laboratório de Nutrição.

SmartFeeding4Kids

Um projeto personalizado e orientado para cada criança com o objetivo de 
pôr em prática uma alimentação saudável, ajudando os pais a transformar o 
que parece complicado numa tarefa bem mais simples:
moldar as preferências alimentares das crianças de uma forma mais eficaz e 
influenciar positivamente a qualidade da sua alimentação. 

De 8 de novembro a 31 de dezembro, a Fundação está a realizar um 
inquérito de avaliação de satisfação junto dos seus utentes / clientes.
Se é nosso utente/cliente e:

•   tem mais de 18 anos, pode participar ;aqui
•   se tem entre 12 e 18 anos, participa aqui.

Muito obrigado pela sua colaboração. A sua opinião é muito importante!

Com o projeto participamos o 
movimento mundial de solidariedade 
A Fundação proporciona, desde 2014, serviços de 
Saúde Oral às crianças e jovens retirados às (ou 
abandonados pelas) suas famílias de origem, 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. 

  n
 . 

SMILING4FUTURE
Giving Tuesday

Graças aos donativos, através do
continuamos a ajudar estas crianças/ 

jovens para terem uma boa prática de higiene oral, uma 
boa saúde dentária e um sorriso bonito. Em nome 
deles, Muito Obrigado!

 
, 

NIB 0036 0310 9910 
0011 8353 2

Conheça o nosso projeto Smiling4Future nas palavras da nossa Higienista Oral, Cláudia Pereira 
através do que divulgamos nas redes sociais.   vídeo

DESTAQUE
Os Direitos das Crianças
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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://projetos.givingtuesday.pt/projeto/smiling4future/

https://www.facebook.com/Fundacao.FNSBS/videos/424976412583282

https://fnsbs.secure.force.com/DonativoPontualPass1

https://fnsbs.pt/saudemulher.html

https://fnsbs.pt/saudefamilia.html

https://sf4k2020.bitnamiapp.com/rct/

https://forms.gle/dVtSSq25kAYqBP6eA
https://forms.gle/BwGuSwfbsQv2fxgv6

https://fnsbs.pt/index.html

https://fnsbs.pt/acordoseguros.html

SABIA QUE...

70
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https://fnsbs.pt/historia.html

https://fnsbs.pt/historia.html

Na Pedopsiquiatria, a Drª. Ana 
Luísa Queiroga, Pedopsiquiatra, 
mestre em Medicina pela 
Faculdade de Ciências Médicas 
Universidade Nova de Lisboa e 
especialidade de Psiquiatria da 
Infância e Adolescência.

Renata Magalhães, estudante 
do 3º ano da Licenciatura em 
Reabilitação Psicomotora da 
Faculdade de Motricidade Hu-
mana, a realizar estágio até 
janeiro 2022, sob a orientação 
da nossa Psicomotricista Drª. 
Sofia Rocha.

Nos Serviços Administrativos da 
Saúde, a Jéssica Martins, com 
experiência na área administra-
tiva clínica.

Novos Profissionais

Avaliação de Satisfação 2021

Damos as boas-vindas aos novos profissionais 
que vieram reforçar a nossa equipa:

E também aos alunos que vieram estagiar 
connosco:

Ana Rita Jana, estudante do 5º. 
ano do mestrado integrado em 
Psicologia Clínica do ISPA, que 
ficará connosco até maio 2022.

Inquérito de novembro e dezembro 2021

ESTAMOS A MEDIR A TUA SATISFAÇÃO

PARTICIPA!

A tua opinião
é muito importante.

Smart Feeding 4 KIDS - dos 2 aos 6 anos

GIVING TUESDAY é dia 30 de novembro

https://www.givingtuesday.pt/

https://fnsbs.secure.force.com/DonativoPontualPass1



1.- Dar voz a cada criança

OS DIREITOS DAS CRIANÇAS
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No dia 20 de novembro, comemora-se o Dia Internacional dos 
Direitos das Crianças.

 

Há 32 anos, a comunidade internacional reconheceu as crianças 
como detentoras de direitos, como seres individuais – com o seu 
próprio direito de se expressar, de ser cuidado e ter cuidados de 
saúde, de aprender, de brincar e muito mais…

A vulnerabilidade e a exclusão numa idade precoce têm impacto na 
capacidade das crianças serem bem-sucedidas mais tarde. 
Significa que é mais provável que afete a aprendizagem na escola e 
as condições de saúde, que os leve a desistir de ir à escola e tenham 
menos hipóteses de encontrar empregos decentes mais tarde.  
Este ciclo cria frequentemente um ciclo de desvantagem entre 
gerações. 

Mais informação em 

 

The EU Strategy on the Rights of the Child and 
the European Child Guarantee | European Commission 
(europa.eu)

A Garantia Europeia para 
a Infância tem como 
objetivo quebrar este 
ciclo. Fornece orientação 
e meios para os Estados-
Membros apoiarem as 
crianças necessitadas, 
ou seja, pessoas com 
menos de 18 anos em 
risco de pobreza ou 
exclusão social.

níveis de governo e da sociedade para que os direitos das crianças 
sejam realizados.

A Estratégia da UE para 
os Direitos das Crianças e 
a Garantia Europeia para 
a Infância exigem ativida-
de intensiva  em todos os

Todos somos chamados à ação! Alguns exemplos, de iniciativas da 
sociedade europeia que contribuem para a realização dos direitos 
das crianças, são: reconhecer a importância dos primeiros anos de 
vida - desenvolvimento infantil (  e 

 e impulsionar e apoiar a 
implementação da Garantia Europeia para a Infância (

).

www.firstyearsfirstpriority.eu

Eurochild 
Child Guarantee Taskforce

www.primeirosanos.com);

A  inclui 6 áreas prioritárias para garantir os direitos da 
criança, que incluem as 5 prioridades atuais e uma nova 6ª 
prioridade que reflete as necessidades que surgiram com a 
pandemia da covid-19:

Estratégia

As crianças são objeto de seus próprios direitos, e a Convenção 
sobre os Direitos da Criança estabelece os direitos que devem ser 
realizados para que as crianças se desenvolvam e alcancem todo o 
seu potencial.

As mostram um incremento médio 
de quase dois pontos percentuais na taxa de risco de pobreza ou 
exclusão social das crianças na UE. 

recentes estatísticas do Eurostat 

Por outro lado, a Garantia Europeia para a Infância representa um 
importante passo na luta contra a pobreza infantil e a exclusão 
social. O novo acordo sobre o  obriga 
todos os países da UE a dedicar recursos adequados para enfrentar 
esta questão. E a Comissão Europeia tem o objetivo de tirar 5 
milhões de crianças da pobreza até 2030.

Fundo Social Europeu Mais

Em todos os Estados-Membros da UE há crianças a crescer com 
necessidades humanas básicas não satisfeitas, colocando em risco 
a oportunidade e possibilidade de desenvolvimento, realização e a 
contribuição para uma sociedade mais saudável e sustentável.  Em 
2020,  24,2%  das  crianças  (menos  de  18 anos)  na   estavam  

 em comparação com 
21,7% dos adultos (18-64) e 20,4% das pessoas mais velhas (65 ou 
mais). Em Portugal, em 2020, o risco de pobreza ou exclusão social 
afetava 21,9% das crianças.

UE
em risco de pobreza ou exclusão social,

3.- Proteção contra a violência 
para todas as crianças

4.- Justiça amiga da criança para 
todas as crianças

5.- Acesso e utilização segura 
das tecnologias para todas 
as crianças

6.- Os direitos das crianças em 
situações de crise e de 
emergência

2.- Igualdade de oportunida-
des e inclusão social para 
todas as crianças

A 15 de Outubro de 2020 o Comité do Conselho da Europa para os 
Direitos da Criança aprovou o 

.
projeto de Estratégia para os Direitos 

da Criança (2022-2027)
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-

european-child-guarantee_en#the-eu-strategy-on-the-rights-of-the-child

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/long_version.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20211028-1

https://eurochild.org/news/making-the-child-guarantee-a-success-childrens-civil-society-to-drive-national-

action/?utm_source=email&utm_campaign=November%20InfoFlash%203&utm_medium=email

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-
rights-child-and-european-child-guarantee_en#the-eu-strategy-on-the-rights-of-the-child

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-
rights-child-and-european-child-guarantee_en#the-eu-strategy-on-the-rights-of-the-child

http://www.primeirosanos.com);
http://www.primeirosanos.com);
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