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A Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso – FNSBS vai participar na campanha europeia de promoção 

de Early Child Development1, tentando colocar o tema do desenvolvimento infantil na agenda em 

Portugal, de modo a promover uma maior consciência por parte de toda a sociedade sobre a importância 

dos primeiros anos de vida no processo de desenvolvimento humano.  

No âmbito do plano de atividades da Campanha Europeia pelo Desenvolvimento Infantil, cujo lançamento 

ocorrerá a 15 de dezembro  de 2020, a Fundação - FNSBS lança agora a CALL for PAPERS FIRST YEARS 

COUNT! visando recolher os Artigos publicados, sobre investigação, políticas e práticas associadas ao 

Desenvolvimento Infantil, dos 0-6 anos, preferencialmente nos primeiros 1.000 dias de vida, bem como 

eventuais estudos de impacto das mesmas. 

 

Contexto   

Os primeiros meses e anos de vida são períodos de oportunidade única na formação física, mental e 

emocional de cada criança. O que acontece nestes primeiros anos poderá ter impactos na sua formação 

como pessoa, na saúde ao longo da vida, na escolaridade e na futura empregabilidade. 

O cérebro desenvolve-se a um ritmo intenso e irrepetível nos primeiros 1.000 dias de vida. Este período 

é fundamental para que o processo do neurodesenvolvimento se faça de forma a permitir que a criança 

desenvolva competências  de autorregulação, de empatia e de autoconfiança e as capacidades de 

aprender, de construir relacionamentos positivos e de interagir com o meio que a rodeia. 

Apesar das evidências, essa etapa do ciclo de vida - os primeiros anos de vida - recebe relativamente 

pouca atenção na sociedade e nas políticas públicas.   

Melhorar esta realidade só será possível mediante a promoção de uma maior consciência sobre a 

importância do desenvolvimento infantil junto da sociedade em geral. 

 
1 A Early Child Development Campaign é coliderada pela Eurochild e pela International Step by Step 
Association, em parceria com a European Public Health Alliance e com o Roma Education Fund, 
abrangendo, até final de 2021, 9 países: Serbia (Pomoc Deci), Espanha (Plataforma de Infancia), Portugal 

(Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso), Finlandia (Central Union for Child Welfare), Hungria (Family, Child, 
Youth Association), Irlanda (Child Rights Alliance), Bulgaria (Trust for Social Achievement), Roménia (Step by Step 
Center for Education and Professional Development) e França (Ensemble pour l'Éducation de la Petite Enfance). 

http://www.fnsbs.pt/
https://www.eurochild.org/
https://www.issa.nl/
https://www.issa.nl/
https://epha.org/
https://www.romaeducationfund.org/
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Através da CALL e a posterior divulgação alargada dos Artigos admitidos, a Fundação tem como objetivo 

promover a consciencialização da sociedade em geral, inclusive dos decisores políticos, no sentido de 

reconhecer e valorizar a importância dos primeiros anos de vida como fulcral na sustentabilidade de 

qualquer sociedade. 

 

Objetivo da CALL for PAPERS FIRST YEARS COUNT! 

A   Call for Papers FIRST YEARS COUNT!  visa recolher os Artigos publicados sobre investigação, políticas 

e práticas associadas ao Desenvolvimento Infantil dos 0-6 anos, preferencialmente nos 1.000 primeiros 

dias de vida (0-3anos), bem como a divulgação dos Artigos admitidos no âmbito da campanha europeia 

de promoção de Early Child Development.   

 

Caraterísticas do Artigo a submeter 

− Artigos publicados sobre estudos realizados de investigação, políticas ou práticas associadas ao 

Desenvolvimento Infantil, nos primeiros 6 anos de vida, preferencialmente nos 1.000 primeiros dias 

de vida (0-3 anos), bem como eventuais estudos de impacto, incluindo estudos comparativos,  nas 

vertentes económica, social, na saúde, na escolaridade, na empregabilidade, decorrentes do 

investimento ou desinvestimento nesses anos de vida.  

− Os Artigos, em português ou inglês, devem ser acompanhados de um abstact em ambos os idiomas, 

indicando a(s) referência(s) de publicação.   

− Será dada preferência aos Artigos com Referee. 

 

Datas relevantes 

Prazo de Submissão – Até 28 de fevereiro de 2021    

− Os Artigos, devem ser enviados para firstyearscount@fnsbs.pt  

− Os(as) autores(as) devem indicar contacto de email, telefónico, e eventuais contas na web e nas redes 

sociais, visando o contacto posterior por parte da entidade organizadora. 

http://www.fnsbs.pt/
mailto:firstyearscount@fnsbs.pt


  
 
 
 

 

 
Av. Dr. Mário Moutinho (Ao Restelo) - 1400-136 Lisboa - Portugal – www.fnsbs.pt  

 
3/3 

 

Prazo de Divulgação – Até setembro de 2021  

− Os Artigos admitidos serão alvo de divulgação nas redes sociais e no site da Fundação e/ou na página 

da campanha pelo Desenvolvimento Infantil, a criar. 

− Os autores dos Artigos selecionados apresentarão as suas conclusões no grande encontro FIRST YEARS 

COUNT! WHAT’S NEXT? a realizar no dia 17 de setembro de 2021 na Fundação Calouste Gulbenkian. 

− Será elaborado e divulgado o Livro de Atas do grande encontro referido no ponto anterior. 

− A Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso reserva-se o direito de tomar as decisões finais quanto à 

divulgação. 

 

Entidade organizadora 

Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso – FNSBS 

A Fundação – FNSBS é uma instituição focada, desde 1951, na promoção da saúde e na prevenção da 

doença, com especial incidência na gestação, na saúde da criança e do adolescente e em abordagens 

preventivas, prosseguindo o bem geral e a aposta no investimento nos primeiros anos de vida e na 

promoção da saúde. 

Enquanto membro efetivo da Eurochild, a FNSBS, associa-se à Early Child Development Campaign, em prol 

do Desenvolvimento Infantil e da sua importância para a construção de uma sociedade mais saudável e 

sustentável.  

 

Contatos 

Para eventuais esclarecimentos, contactar Mafalda Lourenço – Coordenadora do Gabinete de 

Desenvolvimento Social - 211 533 818 ou firstyearscount@fnsbs.pt. 

 

Novembro de 2020 

http://www.fnsbs.pt/
http://www.eurochild.org/
mailto:firstyearscount@fnsbs.pt

