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ANEIS

Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na
Sobredotação (ANEIS), fundada em dezembro de 1998

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), desde 26 de
outubro de 2015

Presta apoio a crianças e jovens com características de
sobredotação e às suas famílias, nas múltiplas áreas de
capacidade e atividade humana, tendo em vista o
desenvolvimento integral e a inclusão escolar e social.
Possui várias delegações no país, no sentido de promover um
atendimento dos problemas e necessidades na área da
sobredotação e do talento.



ü Define as linhas estratégicas de atuação na prossecução dos objetivos definidos para
responder às necessidades da organização e das diferentes partes interessadas.

ü As atividades apresentadas foram definidas tendo em conta a Missão, Visão e Valores
da Associação.

ü Face às exigências económicas e sociais atuais e futuras, as atividades planeadas em
2019 tiveram em consideração a otimização dos serviços prestados através da
racionalização dos recursos existentes, a dinamização das atividades e o recurso a
diferentes formas e fontes de financiamento.

ü As atividades desenvolvidas em 2019 tiveram em conta critérios de eficiência, eficácia,
qualidades e excelência, tendo em vista alcançar uma organização sustentável por via
da sua ação com o objetivo de aumentar quer o desempenho, quer a notoriedade nas
partes interessadas, cumprindo assim a sua missão claramente definida.

ANEIS
INTRODUÇÃO



A ANEIS desenvolve e presta apoios à infância e juventude

com características de sobredotação e suas famílias.

Secundariamente, a associação promove estudos e

intervenção no campo da sobredotação, nas múltiplas áreas

de capacidade e atividade humana – intelectual, motor,

académico , social, artístico, mecânico e emocional – tendo

em vista o desenvolvimento integral, a melhoria da qualidade

de vida e a inclusão social e escolar.

ANEIS
MISSÃO E OBJETIVOS



VALÊNCIAS

Consulta psicoeducacional de crianças e jovens;  

Implementação de programas de enriquecimento e atividades lúdicas/lazer; 

Realização de investigações, estudos e emissão de pareceres na área;  

Consultadoria junto de instituições ou pessoas singulares;   

Formação e aconselhamento de técnicos de educação e famílias;  

Edição de material bibliográfico ou instrumentos de trabalho; 
sobredotacao2018.pdf

Sensibilização da opinião pública e da população em geral para a problemática 
da sobredotação.  



PUBLICAÇÕES



BUDAPESTE – 9 DE FEVEREIRO DE 2018



CENTRO DE FORMAÇÃO, INOVAÇÃO E 
NETWORKING



INTERCÂMBIO DE JOVENS   

“Youth Plataform
for European

Support Network”

Banco de dados do projeto uTalent
Canal do youtube

Inquérito aos jovens talentos
Blog

A Carta dos Direitos dos Estudantes Sobredotados e 
Cimeiras Europeias da Juventude 



OBSERVATÓRIO PARA A SOBREDOTAÇÃO E TALENTO 
(OST)  

O programa 
Cidadãos Ativos, 
gerido pela 
Fundação 
Gulbenkian e 
pela Fundação 
Bissaya Barreto, 
tem como objetivo 
ajudar 
organizações a 
tornarem-se mais 
fortes, mais 
independentes e 
mais preparadas 
para responder 
aos problemas da 
sociedade.

https://www.facebook.com/Funda%C3%A7%C3%A3o-Bissaya-Barreto-152838224772751/?__tn__=K-R&eid=ARAjckzcKPZH0cJeJB3vQ21p5uJbLsJQ7wg2pZNu1E9z9hzP-b8nI-QVMSAKo42cubH5q6r3nNQwu3u6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAl4TxcsKSXaoasg0D4cDeXZSsb1aBlF5KAAmZMhteTN9Ry9mkdBmZUrVZpDNTDHm1C8iTa2ECQbN57aRU4pvyX_z9X8fBanlSyq4nE8efqxWExnq4hDTNLsLcaZ2KUqrGCT3_MrNioPet-JxkvSikrUbxiGTIXNZADx4i1lpKVNIVlodMayC52C1SD1UO770fdEqbjfaz5NUkA9Nlf59Mp8k3Pd4jGOsSVTu6TJIc1J_zYwODbh7NrxfO_nlVP72fRXIDRZLGqYt4zSKrqQ1gva-iJ8t7G4UUlUHkZq88iIOjtKvTP_k8h_-h6qSeYaXNa2GmUDCvCbRKelg


PROYECTO NACIONAL DE AACC

Proyectos de I+D+i - PGC Tipo B denominado 
AUTOCONCEPTO, ACTIVIDAD FISICA, 
COMPROMISO ACADEMICO Y BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN ALUMNOS DE ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES



PROYECTO MELISE

Mujer y talento: 
Orientación vocacional
hacia carreras STEM

Acrónimo: MELISE (Mujeres: Orientación vocacional hacia carreras STEM)



XIV CONGRESSO INTERNACIONAL ANEIS 2020 



RELATÓRIO DE 
CONTAS  2019









As demonstrações de resultados demonstram que a ANÉIS –
Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação
em 2019 diminuiu a sua atividade operacional. De facto, os gastos
operacionais diminuíram de 52.973,93 € para 43.372,92 €, e os
rendimentos operacionais de 51.789,42 € para 45.053,65 €.

Esta diminuição não se reflete nos resultados da associação, pois estes
aumentaram 2.865,24 €.

O resultado positivo no final de 2019 é de 1.680,73 €, fazendo com
que o acumulado do capital próprio termina positivo em 10.369,48
€.



PARECER DO CONSELHO FISCAL
ANÉIS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA O ESTUDO E INTERVENÇÃO NA SOBREDOTAÇÃO 

No cumprimento do disposto nos estatutos da ANEIS, o Conselho Fiscal, no
exercício das suas competências, vem apresentar o Parecer acerca do “Relatório
de Atividades e Contas”, apresentado pela Direção e referente ao ano 2019.

O Conselho Fiscal analisou os elementos descritos que, evidenciando os aspetos
mais significativos ocorridos, permitem uma adequada compreensão da situação
financeira e dos resultados havidos.

Assim, o Conselho Fiscal é de Parecer que a Assembleia Geral aprove o “Relatório
de Atividades e Contas” referentes ao exercício que terminou em 31 de dezembro
de 2019, apresentado pela Direção.

Um voto de confiança aos membros da Direção, pela competência e
empenhamento com que exerceram as suas funções, é também proposto.

Lisboa, 09 de julho de 2020

O Presidente do Conselho Fiscal 

(Feliciano Henriques Veiga)  



ORÇAMENTO 2020 – 1ª REVISÃO 



PARECER DO CONSELHO FISCAL
ANÉIS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA O ESTUDO E INTERVENÇÃO NA SOBREDOTAÇÃO 

No cumprimento do disposto nos estatutos da ANEIS e das recomendações e
legislação aplicáveis às IPSS, o Conselho Fiscal, no exercício das suas
competências, vem apresentar o Parecer acerca da 1.ª revisão orçamental,
apresentada pela Direção, representando acrescimento das rubricas de despesas
e receitas em mais de 15% referente ao ano em curso.

O Conselho Fiscal analisou os elementos descritos, refletindo nos últimos quatro
meses do corrente ano a previsão de despesas e receitas adicionais, fruto da
aprovação do projeto de criação do “Observatório para a Sobredotação e
Talento”.

O referido projeto não estava inicialmente previsto, estando em curso o processo
de contratualização, para este ter início em Setembro de 2020 e ser financiado
no âmbito do programa Cidadãos Ativos, do EEA Grants, gerido pela Fundação
Calouste Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto.

Assim, o Conselho Fiscal é de Parecer que a Assembleia Geral aprove a 1.ª
revisão orçamental, apresentada pela Direção.

Lisboa, 09 de julho de 2020

O Presidente do Conselho Fiscal 

(Feliciano Henriques Veiga)  



OBRIGAD@
PELA VOSSA
ATENÇÃO

A Direção

Presidente: Alberto Fernando Moreira da Rocha 

Vice-Presidente: Maria Cristina Palhares Crispiniano Vieira Sousa Ferreira 

Tesoureiro: Sara Bahia dos Santos Nogueira 

Secretário: Marcelino Arménio Martins Pereira 

Vogal: Helena Alexandra António Fonseca


