Encontro ‘OS PRIMEIROS ANOS CONTAM! E AGORA?
Sessão de Abertura

Minhas Senhoras e meus Senhores… é com muito prazer que, em nome da
Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, desejo a todos as Boas vindas a
este encontro.
Nada é mais importante do que as crianças e é por elas e por todos
nós….que também já fomos crianças, que aqui estamos hoje.
Somos cerca de mil participantes neste encontro, e a todos saúdo e dirijo o
nosso muito obrigado por se juntarem a esta campanha.
Estou seguro que será um dia seja proveitoso para todos… e para a nossa
missão conjunta de proteger as nossas crianças e, através delas, o futuro de
todos nós.
Desde 1951, ou seja, há 70 anos, que a Fundação NSBS trabalha com esta
missão, de promover a saúde e prevenir a doença, centrada em abordagens
preventivas, com especial incidência na gestação e na saúde da criança e do
adolescente.
A missão da FNSBS esteve sempre, e está, focada em promover o bem geral
dos seus utentes e numa aposta estratégica e fundamental de investimento
nos primeiros anos de vida.
Por estar profundamente alinhada com a sua missão, a Fundação aceitou o
desafio de Coordenar a nível nacional a campanha Primeiros Anos a Nossa
Prioridade, a convite da Eurochild, no âmbito da campanha europeia FIRST
YEARS FIRST PRIORITY.
Coliderada pela Eurochild e pela International Step by Step Association, em
parceria com o Roma Education Fund e com a European Public Health
Alliance, esta campanha decorre em 9 países em simultâneo.

A saber: Bulgária, Espanha, Finlândia, França, Hungria, Irlanda, Portugal,
Roménia e Sérvia.

Port

.

A honra de ter sido atribuída a esta iniciativa o Alto Patrocínio de sua
excelência o Senhor Presidente da República permitiu-nos elevar as
expectativas mais otimistas.
À FNSBS juntaram-se mais de 25 entidades parceiras, que aqui estão hoje.
Entidades pública, privadas e do sector social, que no seu conjunto
representam milhares de entidades locais.

A todas elas, o nosso bem hajam por todo o trabalho desenvolvido ao longo
desta campanha e o nosso desejo de continuarmos em conjunto a trabalhar
em prol das nossas crianças.
Todos os parceiros envolvidos nesta campanha trabalham dia a dia
enquadrados por um objetivo genérico que lhes é comum; promover
oportunidades iguais para todas as crianças dos 0 aos 6 anos, e, em
particular, proteger os seus primeiros 1.000 dias de vida, no seio de famílias
que tenham condições de lhes proporcionar um vínculo seguro e um
ambiente saudável, estimulante e protetor.
Neste enquadramento, o objetivo da campanha que nos traz aqui hoje, é
também claro e simples; despertar e reforçar a consciência da sociedade
em geral e influenciar políticas e investimentos, no sentido de reconhecer
e valorizar a importância do desenvolvimento infantil e, em particular, nos
primeiros anos de vida, como dimensão fulcral na construção de uma
sociedade mais saudável e sustentável.
Cumpre-me agradecer à Fundação Calouste Gulbenkian pela
disponibilidade no apoio logístico deste encontro e aos patrocinadores
Navigator e Semapa que continuamente acompanham a Fundação Nossa
Senhora do Bom Sucesso no desenvolver da sua missão e, portanto,
também neste caminho.
O Encontro de hoje reúne prestigiadas vozes da academia, da investigação
e da prática, abordando as diversas dimensões do Desenvolvimento
Infantil, desde as evidências científicas que demonstram a importância dos
primeiros anos, até aos direitos inalienáveis das crianças, como seres
humanos frágeis e carentes de proteção e estabilidade.
A importância do acesso à saúde e a uma educação de qualidade, visando
a quebra dos ciclos recorrentes de pobreza e de exclusão serão, também,

temas de reflexão. Teremos a oportunidade de comparar a realidade em
Portugal com os 8 países que nos acompanham na campanha europeia.
Ao conjunto de oradores e moderadores, que hoje nos prestam a sua
experiência e sabedoria, agradecemos… a sua disponibilidade e dedicação.
A todos, o nosso sincero ….muito obrigado.
Como referi, contamos com mais de um milhar de participantes, que
através do Youtube e do Facebook acompanharão este encontro. Importa,
por isso, e por respeito a todos, que comecemos de imediato os trabalhos
para que estes decorram nos horários previstos.
Dou assim por aberto este Encontro, do qual sairão certamente conclusões
pertinentes, … que procuraremos traduzir em propostas de ação concretas.
Desejo a todos um excelente dia.
Jaime Falcão
Presidente do Conselho Executivo
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