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VISÃO 

Para que as grainhas de hoje sejam os Bagos d’Ouro de 
amanhã. 

MISSÃO 

Apoiar crianças e jovens carenciados do Douro, através do 
acompanhamento do seu percurso escolar e da criação de 
oportunidades para o desenvolvimento de projectos de 
vida de sucesso. 



Relatório & Contas 2013 
Mensagem do Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Quando em 2011 a Associação dava os seus primeiros passos no terreno, ficou claro 

que o cumprimento da sua Missão - promover a educação como forma de combate 

à exclusão social das crianças e jovens carenciados do Douro – era uma tarefa cheia 

de dificuldades e incertezas, que requeria uma metodologia apropriada e um sólido 

know-how. 

Ao fim destes três anos de trabalho, estendida a actividade a 4 concelhos do Douro – São João da Pesqueira, 

Tabuaço, Sabrosa e Alijó – e estabelecida uma sólida rede de parceiros e voluntários, vemos com muito agrado 

que a Associação foi capaz de definir uma metodologia de intervenção mais eficaz, solidamente ancorada na 

experiência acumulada e nos resultados já obtidos, que se recentra na Educação e em planos de intervenção 

desenhados à medida das necessidades de cada criança. 

Por outro lado, é também com enorme satisfação que se constata que, apesar das dificuldades e das 

incertezas, o entusiamo dos primeiros dias não esmoreceu. A energia de quem sabe que se move por valores e 

por uma boa causa continua a contagiar o dia-a-dia dos quadros e dos voluntários que trabalham para a Bagos 

d’Ouro. Só isso explica o muito que conseguiu com tão poucos recursos. Quero assim deixar bem expresso o 

meu reconhecimento e agradecimento pelo fantástico trabalho desenvolvido até agora pela Direcção e pelos 

colaboradores da Bagos d’Ouro.  

Passo a passo, voluntário a voluntário, parceiro a parceiro, a Bagos D’Ouro vai ganhando mais força e mais 

capacidade. É assim com enorme confiança numa Associação Bagos d’Ouro mais madura, mais experiente e 

mais forte que enfrentaremos mais um ano de dificuldades e desafios neste combate contra a pobreza e a 

exclusão social. Espero apenas que cada um de nós continue comprometido com esta causa e seja capaz de 

comprometer outros tantos.  

José António Sarsfield Cabral 

Presidente da Assembleia Geral da Bagos d’Ouro 
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Mensagem do Presidente do Conselho Fiscal 

Muitos sonhos soçobram ao primeiro embate da realidade, enlevados pelas boas intenções mas sem o 

estribo do bom senso, pragmatismo e capacidade de resistência à frustração e desânimo. Outros 

projectos de intervenção social e combate à exclusão, apesar de suportados por recursos técnicos e 

financeiros robustos, circunscrevem-se a lógicas assistenciais, sem chama ou alma e onde não há lugar 

para o sonho e para a ambição. 

Não é nenhum desses o lugar da Bagos d’Ouro. Atrevo-me a dizer que estamos a percorrer o caminho 

certo – um sonho sonhado com os pés bem assentes no chão. 

Ao fim de três anos, a Bagos d’Ouro já fez, e continua a fazer todos os dias, a diferença na vida de pessoas 

em concreto, cumprindo a sua missão de tentar roubar ao Destino muitos jovens e suas famílias na 

Região Demarcada do Douro que, por diferentes circunstâncias vivem no limiar da exclusão social, da 

carência, nas suas diferentes formas, sem esperança.  

É hoje uma realidade palpável e publicamente reconhecida, fruto de um trabalho conjunto próximo e 

colaborativo entre a Direcção, os seus técnicos e responsáveis no terreno, a quem aqui aproveito para 

publicamente saudar e agradecer.  

Os tempos vindouros, ainda que de esperança, trarão seguramente desafios e dificuldades cada vez 

maiores e mais difíceis de ultrapassar. Estou certo porém que a Bagos d’Ouro, com a ajuda e contributo 

de todos vós, que queremos sejam cada vez mais, os saberá enfrentar prosseguindo determinadamente 

no seu caminho de fazer bem o Bem.  

 

António Marquez Filipe 

Presidente do Conselho Fiscal da Bagos d’Ouro 
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Tem-me sido dada a honra e o privilégio de poder acompanhar, desde a sua 

fundação em 2011, e em várias dimensões da sua existência, a Bagos d’Ouro. 

Olhando para trás vejo, com enorme contentamento, um sonho possível mas 

ousado de duas pessoas que inquestionavelmente amam o Douro, a Luísa Amorim e 

o Padre Amadeu, a converter-se, decisiva e firmemente, num projecto de cidadania 

activa credível, sustentado, especial e único, com um futuro.  



01. 
RELATÓRIO DE 
ACTIVIDADE 2013 
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Relatório de Actividade 

Como tão rapidamente tudo cresceu! Três anos repletos de acções, projectos, desafios, obstáculos, 

emoções e muitas, muitas alegrias! 2013 foi um ano de crescimento: crescimento no número de 

concelhos onde a Bagos d’Ouro está presente, no número de crianças e famílias apoiadas, na estrutura 

interna e no apoio de um cada vez maior número de pessoas e empresas que, todos os dias, acreditam 

nesta Missão. 

Foi com grande entusiasmo que em 2013 estendemos a nossa actividade aos concelhos de Alijó e 

Tabuaço, que se vieram juntar aos concelhos de São João da Pesqueira e Sabrosa. No final de 2013, a 

Bagos d’Ouro estava assim presente em 4 concelhos, apoiando directamente 33 crianças e jovens. Tendo 

como preocupação a garantia de condições de vida dignas às nossas crianças, irmãos e pais, assegurámos 

também apoio ao nível da nutrição e saúde, a um total de 127 pessoas.  

O alargamento a dois novos concelhos pressupôs necessariamente o crescimento da equipa, a quem não 

podemos deixar de agradecer todo o esforço e entrega. O trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 

anos prova que, mesmo sendo difícil, é possível. Mesmo perante todas as contrariedades, vale a pena 

tentar. A todas, o nosso sincero agradecimento por fazerem deste projecto, também o vosso! 

Mas este é apenas o início. Estes sãos apenas os primeiros passos de um enorme desafio social e 

humanitário. A vontade de fazer e de provocar a mudança é muita e é com grande ânimo que encaramos 

mais um ano de grandes desafios! 

Luisa Amorim 

Pe. Amadeu Castro 
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Testemunhos Crianças e Jovens Bagos d’Ouro 
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“A Bagos d'Ouro é como uma lufada de ar fresco que nos entra pela vida, ajudando a 

tornar aquilo que era um sonho, em realidade. Vocês estão a proporcionar-me um futuro 

melhor, ao remunerarem as minhas propinas, coisa impensável sem a vossa ajuda. 

Agradeço do fundo do coração o vosso auxílio. 

 Estudante Universitária 

“Começo por agradecer tudo o que esta associação tem feito por mim e pela minha 

família! Posso dizer que estou no segundo ano da universidade graças à Bagos d’Ouro, que 

me ajudou com o pagamento de propinas e renda ao longo destes dois anos. Tenho os 

meus dentes quase em perfeitas condições e isso deve-se ao facto de a associação ter 

organizado varias idas à Faculdade de Medicina Dentária do Porto, das quais os meus 

irmãos também foram beneficiados, o que ajudou muito na sua saúde oral, pois de outra 

maneira não teríamos possibilidades de pagar este tipo de serviços. A minha vida não seria 

a mesma sem a presença da Bagos d‘Ouro!” 

Estudante Universitária 

“A Bagos d’Ouro ajudou-me nos últimos anos a crescer e fez com que tivesse mais 

esperança no futuro e a ter força para alcançar os meus objectivos. Obrigado Bagos d’Ouro 

por teres apostado em mim”. 

Aluna do Secundário 

“A Bagos d’Ouro tem-me ajudado a pensar aquilo que quero ser no futuro e tem feito o 

possível para que eu consiga chegar lá”. 

Aluno do 3º Ciclo 

“Em meu nome e da minha filha, quero agradecer para sempre à Associação Bagos d’Ouro 

por todas as ajudas que tive durantes estes anos desde alimentação, medicamentos, 

material escolar e livros, os passeios, bens necessários para a casa e mais. 

 

“Adoro fazer parte da ABO!” 

Aluno do 2º Ciclo 



2013 foi  também um ano de reflexão interna, tendo sido definido o Plano Estratégico para o triénio 2014-2017. 

• ASSEGURAR CONDIÇÕES DE VIDA DIGNAS 

• CAPACITAR ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS  

• ORIENTAR E PROMOVER A INSERÇÃO NA VIDA ACTIVA 

• COMBATER A EXCLUSÃO SOCIAL 

• PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

OBJECTIVOS MISSÃO 

PROMOVER A 
EDUCAÇÃO COMO 

FORMA DE 
COMBATE À 

EXCLUSÃO SOCIAL 

Abordagem Individual 

Capacitação e Motivação 

Abordagem em Grupo 

Combate à Exclusão Social 

Orientação e Integração na Vida Activa 

Orientação 
Vocacional 

Road-show 
de Profissões 

Programa 
“Despertar” 
(Empresas)  

Estágios 

Intervenção à Medida 

Projecto “Florescer” 

Projecto “Mentor” 

Combate ao Alcoolismo 

Projecto-piloto de Prevenção, 
através da capacitação de 

professores 

Acções com Pares Acções com Professores Acção com Pais 

2014-2017 | IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE METODOLOGIA 

Desenvolvimento Pessoal/Promoção do Sucesso Escolar 

Projecto Piloto Capacitação 

PLANO ESTRATÉGICO 2014-2017 
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Relatório de Actividade 

Em Maio de 2013, cumprindo a missão a que se propôs, a Bagos d’Ouro entrou em dois novos concelhos - 

Alijó e Tabuaço - garantindo o apoio a 11 novas crianças e jovens e respectivas famílias. No âmbito da sua 

actuação e assumindo um compromisso com toda a família, a Bagos d’Ouro passou a actuar em 4 concelhos,  

com 33 crianças e jovens identificados, um total de 127 pessoas, incluindo as suas famílias.  



11 
11 

6 
5 

CRIANÇAS APOIADAS 

Nº TOTAL DE PESSOAS APOIADAS Nº DE CRIANÇAS/JOVENS POR CONCELHO 

36 

71 

127 56 

35 

10 

20 

33 

2 2 

4 

Nº DE CONCELHOS ABRANGIDOS 
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Indicadores de Actividade 



DISTRIBUIÇÃO POR IDADE 

Crianças ABO 

Irmãos 

0 

4 

9 
8 

6 6 

14 

9 

1 

3 

8 

1 

11 

22 

15 

21 

0 

2 

12 
11 

4 4 

11 11 

3 

9 

1 1 

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO 

DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE ENSINO 
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Indicadores de Actividade 



DISTRIBUIÇÃO CUMULATIVA DAS FAMÍLIAS SEGUNDO O HISTÓRICO DE PROBLEMÁTICAS SOCIAIS 

POTENCIAL DESEMPENHO 

4 

12 12 

5 

4 

15 
14 

Escala 
1-2  Pouco Satisfatório 
3 Satisfatório 
4 Bom 
5 Muito Bom 

DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS/JOVENS POR POTENCIAL E DESEMPENHO | ANO LECTIVO 2012/13 

Relatório & Contas 2013 
Indicadores de Actividade 
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Intervenção Social 

Estabelecidas as parcerias de referência, fundamentais para o bom desenvolvimento dos objectivos definidos, 

foi tempo de implementar os projectos delineados nas áreas da Educação, Saúde e Nutrição. 

O acompanhamento próximo que fazemos às famílias permitiu identificar as principais problemáticas, sobre as 

quais o nosso trabalho incidiu: fracas competências parentais, falta de hábitos de higiene pessoal e doméstica, 

dificuldade ao nível da satisfação das principais necessidades alimentares, consumo excessivo de álcool, 

desvalorização do trabalho, a par de uma visível desvalorização da escola e da importância da realização de 

actividades de tempos livres. 

Todas elas, problemáticas muito enraizadas e difíceis de reverter, que exigem um acompanhamento regular e a 

definição de um plano à medida de cada família. Este é um caminho que se faz através de pequenos passos, de 

avanços e recuos, na certeza, porém, de que só através de um trabalho estruturado e contínuo ao longo do 

tempo, poderemos obter resultados que tenham um impacto directo, não só ao nível da melhoria das 

condições de vida, mas no equilíbrio familiar, condição fundamental para um envolvimento pleno das nossas 

crianças na sua vida escolar. 

Durante o ano de 2013, o apoio social às famílias foi desenvolvido através de visitas quinzenais, onde a Bagos 

d’Ouro procurou auscultar e identificar as principais necessidades, bem como definir objectivos claros ao nível 

das responsabilidades parentais, higiene doméstica, alimentação e saúde. Todo este trabalho foi desenvolvido 

em rede, através da articulação contínua com os parceiros sociais locais, a quem desde já agradecemos pela 

enorme disponibilidade demonstrada em colaborar e abraçar este projecto. 
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Testemunhos 

“Quando recebi o convite para colaborar como Pediatra no projecto da Bagos d'Ouro 

senti uma enorme alegria e ao mesmo tempo tristeza pela realidade que me foi 

comunicada sobre o Douro, que era para mim algo desconhecida, e desde logo tive que 

superar um dilema: ter que arranjar espaço na minha actividade clínica para ajudar 

aquelas crianças e adolescentes! E ainda bem que o fiz , foram de uma mais-valia as 

vezes que lá estive em São João da Pesqueira e posteriormente em Sabrosa; sentir 

aqueles olhos humildes fazem-nos ver o muito que ainda há a fazer, as desigualdades 

que este mundo e o ser humano ainda têm para vencer, coisas simples, que passam 

por educar, prevenir e dar oportunidades. Já havia participado em outras actividades 

voluntárias mas esta preenche sobremaneira, um verdadeiro refrescar de alma que faz 

atirar os nossos problemas para trás das costas e acreditar que é possível! Bem hajam.” 

Bruno Teixeira 

Coordenador  do Núcleo 
Estratégico de Voluntários da 
Bagos d’Ouro, para a área da 
Saúde 

Para que as grainhas de hoje sejam os Bagos d'Ouro de amanhã! Numa simples frase 

consegue-se perceber o trabalho efectuado pela Associação Bagos d'Ouro com as 

crianças e jovens de uma das zonas mais esquecidas e carenciadas de Portugal: o Alto 

Douro. Dar a possibilidade a estas "grainhas" de participarem nas actividades da 

Universidade Júnior, é a possibilidade deste programa cumprir a sua missão social, 

combater o abandono escolar precoce e promover o acesso ao conhecimento das 

crianças e jovens carenciados. A sua participação na Universidade Júnior é uma mais 

valia não só para eles mas também para os outros participantes. É uma experiência de 

vida, de partilha para todos. Neste momento é difícil avaliar o impacto que esta 

iniciativa terá nas suas vidas, mas uma coisa é certa: para nós, é muito gratificante ouvir 

(e sentir) : "Foi a melhor semana da minha vida!". O “fermento" foi lançado e as 

grainhas vão transformar-se certamente em Bagos d'Ouro! 

UNIVERSIDADE JÚNIOR 

Filomena Mesquita 
Coordenação da Universidade Júnior 
Universidade do Porto 
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Testemunhos Parceiros Sociais 
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“A José de Mello Saúde desenvolve uma ligação à comunidade onde as suas Unidades de Saúde se inserem, procurando 

posicionar-se como um parceiro para a saúde local. Este compromisso de responsabilidade social, consubstanciado na 

parceria desenvolvida com a Associação Bagos d’Ouro que muito nos orgulha, tem permitido aos profissionais de saúde 

do Hospital CUF Porto participar no imprescindível apoio às crianças e jovens carenciados da região do Douro.” 

Hospital CUF Porto | Grupo José de Mello Saúde 

Direcção de Comunicação e Sustentabilidade  

“Enquadrado na sua política de sustentabilidade, a Cerealis assumiu o desafio de apoiar 

a Associação Bagos D´Ouro num dos três eixos pré-definidos para o exercício de 2013 - A 

NUTRIÇÃO. 

Nesta vertente, competiu-nos colaborar com a Bagos D´Ouro num ambicioso projecto 

educacional que passou pelo desenvolvimento das boas práticas para uma alimentação 

saudável, gestão alimentar e competências culinárias básicas, enquadrando todo o 

programa na importância que esta temática pode e deve ter no desenvolvimento 

saudável das relações familiares. 

 A Cerealis contou com duas equipas especializadas. Na vertente nutricional, tivemos 

uma dedicada equipa de Nutricionistas que local e periodicamente acompanhou as 

famílias seleccionadas.  Esta equipa foi superiormente coordenada pelo Professor Dr. 

Nuno Borges, da Faculdade de Ciências de Nutrição da Universidade do Porto. Na área da 

culinária, apoiamo-nos no Chefe de Cozinha Manuel Almeida que, localmente colocou 

todo o seu saber, experiência e enorme capacidade didáctica ao serviço deste 

estimulante projecto. 

Um desafio gratificante e enriquecedor”. 

PROJECTO CUF | CUIDADOS BÁSICOS DE SAÚDE E PREVENÇÃO EM ALCOOLISMO 

PROJECTO CEREALIS | ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Dra. Susana Lira 

Direcção de Recursos Humanos da Cerealis 
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Intervenção Social – Acompanhamento de Proximidade 

Através do apoio da CIN, conseguimos proporcionar a uma destas famílias a 

possibilidade de fazer melhorias na sua casa, pintando as paredes, tectos e 

janelas. 
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No âmbito da Higiene doméstica foram priorizadas três 

famílias e, caso a caso, definidas tarefas com os pais. Foi 

sem dúvida um desafio, com conquistas e retrocessos, 

mas que nos trouxe muitas alegrias! 

APOIO HABITACIONAL 

Graças ao grande envolvimento da Sogenave contamos, desde 2012, com a 

distribuição quinzenal de alimentos às famílias mais carenciadas, em situação 

de desemprego ou de baixos rendimentos.  Em 2013, distribuímos um total 

de 47 cabazes alimentares.   

APOIO ALIMENTAR 

RASTREIO ANUAL DE SAÚDE 

Nos dias 23 e 24 de Março realizámos, em São João da Pesqueira e Sabrosa, o 

Rastreio Anual de Saúde onde, com o apoio dos médicos voluntários do 

Núcleo Estratégico de Voluntários, definimos um plano de saúde para cada 

uma das crianças e jovens apoiados e seus pais . Neste rastreio foram 

avaliadas 29 crianças e jovens e 21 adultos nas seguintes áreas de 

especialidade: Pediatria, Medicina Familiar, Saúde Oral e Ginecologia.  
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Intervenção Social – Acompanhamento de Proximidade 

CONSULTAS, EXAMES E MEDICAMENTOS 

A Bagos d’Ouro procura também dar resposta a casos urgentes que impliquem 

apoio na aquisição de medicamentos, pagamento de exames ou de transportes 

para as consultas. A este nível, as duas situações mais preocupantes registadas 

este ano (psoríase pediátrica e suspeita de cirrose hepática em adulto), estão a 

ter um desenvolvimento positivo.  

20 

Com o apoio das farmacêuticas Ampliphar, Farmodiética e 

Boehringer-Ingelheim, facultámos vitaminas às nossas crianças e 

jovens, com o objectivo de suprimir algumas carências alimentares e 

reforçar as defesas do organismo, preparando-as para a chegada de 

um inverno rigoroso. 

ACÇÃO VITAMINAS 

APOIO SAÚDE ORAL 

Tendo em conta as grandes necessidades verificadas nas nossas crianças e 

jovens ao nível da saúde oral, desenvolvemos um plano intensivo de 

tratamentos com a Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto 

(FMDUP), que decorreu nos meses de Março, Abril, Junho e Julho, através do 

qual foram apoiadas 29 crianças e jovens com necessidades a este nível.  

A Bagos d’Ouro foi também uma das entidades seleccionadas pelo projecto 

CASO – Centro de Apoio à Saúde Oral – desenvolvido pela associação Mundo a 

Sorrir (MAS), que irá permitir apoiar os pais das nossas crianças com casos 

graves a este nível. 
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Intervenção Social – Acompanhamento de Proximidade 

Este Verão, com o apoio da Sonae MC, todas as crianças e jovens 

apoiados pela Bagos d’Ouro e respectivos irmãos, receberam um fato 

de banho, chinelos de praia e chapéu, para poderem gozar em pleno 

as actividades planeadas para  esta época. 

E porque no Douro o Inverno é rigoroso, este ano a Bagos d’Ouro 

proporcionou a cada uma das crianças, jovens e seus irmãos um 

casaco quente e umas botas resistentes à chuva e à neve. Com  o 

apoio da Sonae MC apoiamos 69 crianças e jovens.  

Este ano o Natal da Bagos d’Ouro foi recheado… 3 dias, em 4 concelhos a entregar 33 cabazes e muitos 

presentes! A Galp e o BPI prepararam um presente e um livro respectivamente, para oferecer a cada uma 

das nossas crianças e irmãos. E como o Natal é uma época que se pretende quente e cheia de amor, o 

Continente apoiou as nossas famílias com maravilhosos cabazes para a ceia de Natal.  

CAMPANHA DE NATAL 

CAMPANHA DE VERÃO 

CAMPANHA DE INVERNO 
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Intervenção Social – Nutrição 

Em Abril deste ano, teve início o projecto “Uma alimentação saudável”, desenvolvido em parceria com a 

Cerealis. Na sequência de uma avaliação nutricional efectuada às crianças e jovens e respectivas famílias, 

ficou clara a necessidade de trabalharmos, juntamente com os pais, alguns temas essenciais:  

O que devemos comer? | Como devemos confeccionar? | O que devemos comprar? | Como podemos reduzir 

o desperdício alimentar? 

Foi, então, desenhado um plano de formação intensivo, tendo a Cerealis disponibilizado uma equipa de 

Nutricionistas e Chefes de cozinha que, ao longo de quase um ano, desenvolveu acções mensais dirigidas 

especificamente às crianças/jovens e seus pais. Participaram neste projecto 33 crianças e jovens e 20 pais.   

PROJECTO CEREALIS | UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL  

APOIOS LOCAIS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACÇÕES 
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Intervenção Social – Saúde 

O ano arrancou em força e, no início de 2013, demos início à parceria 

estabelecida com o Hospital CUF Porto, do Grupo José de Mello Saúde. 

Com o apoio do corpo de enfermeiros da CUF, em articulação com os 

enfermeiros dos centros de saúde locais (São João da Pesqueira e Sabrosa), 

desenvolvemos várias acções de prevenção no âmbito dos Cuidados 

Básicos de Saúde. Abrangendo todas as crianças do 1º ciclo destes 

concelhos, procurámos, de forma divertida, trabalhar temas tão 

importantes como a toma de banho diária, lavagem dos dentes ou das 

mãos. Esta acção abrangeu 23 salas de aula e um total de 522 crianças. 

PROJECTO CUF| PREVENÇÃO EM ALCOOLISMO 

Dando continuidade à parceria com o Hospital CUF Porto, e com o apoio do 

Centro de Saúde de Sabrosa, desenvolvemos uma acção de prevenção em 

Alcoolismo dirigida aos alunos do 5º e 6º anos do Agrupamento de Escolas 

Miguel Torga. Esta acção teve como principal objectivo sensibilizar os 

jovens para as consequências do consumo excessivo de álcool e outras 

dependências e incentivar comportamentos positivos, nomeadamente o 

exercício físico. Uma acção muito participativa, tendo sido para muitos 

jovens a primeira vez que abordaram o tema. 
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PROJECTO CUF | CUIDADOS BÁSICOS DE SAÚDE 

APOIOS LOCAIS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACÇÕES 
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PROJECTO SIC ESPERANÇA: “UM PRESENTE, UM SORRISO” 
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APOIOS LOCAIS NO DESENVOLVIMENTO DAS ACÇÕES 

Desafiados pela SIC Esperança, ultrapassámos o nosso 

campo de acção e integrámos o projecto “Um Presente, Um 

Sorriso”, que tem como principal objectivo diminuir a 

negligência no que respeita à higiene dos bebés e evitar 

colocá-los em situação de risco. 

Com a colaboração dos enfermeiros dos Centros de Saúde 

de São João da Pesqueira e Sabrosa, desenvolvemos, junto 

de famílias carenciadas, uma acção de formação sobre os 

cuidados necessários de higiene e saúde a ter com os bebés 

até 1 ano. Participaram nesta acção 29 pais/mães de ambos 

os concelhos. 
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No ano lectivo de 2013/14, as nossas crianças e jovens foram uma vez mais apoiados com os materiais e 

equipamentos pedagógicos essenciais para um bom desempenho escolar.  

Um momento de verdadeira alegria ao abrirem as mochilas e pegarem nos cadernos, lápis e todo o material que a 

Firmo gentilmente lhes preparou.  

REGRESSO ÀS AULAS | APOIO MATERIAL ESCOLAR 

REGRESSO ÀS AULAS |APOIO LIVROS ESCOLARES 

A Bagos d’Ouro apoiou financeiramente as famílias na aquisição dos livros 

escolares para o ano lectivo de 2013/14, através do pagamento do valor 

remanescente não comparticipado pelos apoios sociais.  

Por sua vez, no âmbito da 3ª edição do projecto Bebida Solidária, lançado em 

conjunto pela Sic Esperança e Vitalis, doze alunos carenciados do 1º e 2º ciclo do 

concelho de São João da Pesqueira foram contemplados com uma bolsa escolar. 

25 

Ao Bagos d’Ouro apoiou também financeiramente quatro jovens universitárias, 

através do pagamento das propinas, residência escolar, livros, cursos de inglês, 

entre outros. 

BOLSAS UNIVERSITÁRIAS 

Pelo segundo ano consecutivo, a Firmo 

preparou cuidadosamente, para cada uma 

das crianças e jovens que apoiamos, um 

cabaz escolar de sonho.  
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No âmbito da parceria com o Museu do Douro e com o propósito de 

promover a identificação das crianças e jovens com o seu território 

– Douro - realizámos no dia 6 de Julho um percurso a pé, com 

partida em Pinheiros-Tabuaço e destino à Granja do Tedo. Um 

percurso maravilhoso que terminou com um fantástico almoço e 

umas refrescantes “banhocas” neste dia de intenso calor. 

Participaram nesta actividade 23 crianças e jovens. 

PERCURSOS “NO MEU TERRITÓRIO-DOURO” 

Em Julho de 2013, um grupo de seis jovens apoiados pela Bagos 

d’Ouro, deixou as suas casas no Douro para passar uma semana 

cheia de actividades na Universidade Júnior, no Porto.  

Uma oportunidade única, onde não só puderam experimentar o 

ambiente universitário, como participar em actividades e projectos 

de diferentes áreas de conhecimento.   

UMA EXPERIÊNCIA DE SUCESSO  NA UNIVERSIDADE JÚNIOR 
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Este ano, o Grupo Amorim convidou as nossas crianças e seus pais 

para um sábado mágico de Natal, no circo.  

Com uma família cada vez maior, a Bagos d’Ouro contou com a 

presença de 49 crianças e 30 adultos. Malabaristas, trapezistas e, 

claro, muitos palhaços, encheram de alegria e sorrisos as caras de 

pais e filhos que, juntos, tiveram a oportunidade de descontrair  e 

viver um dia alegre e feliz!   

UM DIA MÁGICO NO CIRCO NA ÉPOCA DE NATAL 

Com o objectivo de integrar as novas crianças e jovens dos 

concelhos de Alijó e Tabuaço na família Bagos d’Ouro, realizámos no 

dia 12 de Setembro uma actividade de Surf na praia de Matosinhos. 

Um dia maravilhoso, passado com 59 ansiosos surfistas. 

Para completar este dia, esperava-os à chegada ao autocarro um 

magnífico cabaz escolar, preparado com o objectivo de os motivar 

para o novo ano escolar.    

 

REGRESSO ÀS AULAS NA PRAIA DE MATOSINHOS 
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CAMPANHAS & 
EVENTOS 



O ano de 2013 não podia ter começado de melhor forma. No dia 8 de 

Fevereiro, a fadista Katia Guerreiro arrebatou a Casa da Música com a 

força da sua voz. Perante uma Sala Suggia totalmente cheia, entregou-

se de corpo e alma àquele que foi um concerto absolutamente 

inesquecível para todos os presentes. O público teve ainda a 

possibilidade de degustar um Quinta do Vesúvio Douro DOC e um 

Porto Vintage oferecidos pela Quinta do Vesúvio, tendo ainda sido 

sorteadas algumas garrafas junto do público presente.  

Este foi um concerto muito especial, que gerou um resultado de 

10.966€. O nosso sincero obrigada à Katia Guerreiro e a toda a sua 

equipa, bem como à Quinta do Vesúvio. 

CONCERTO KATIA GUERREIRO 
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Foram 12.000 as pessoas que, no dia 17 de Março, deram corda às 

sapatilhas e participaram na EDP Gás Corrida Dia do Pai! Foi um dia 

incrível, com S. Pedro a ajudar e com uma energia única. A caminhar 

ou a correr, muitos foram os pais e filhos que se juntaram a este dia 

tão especial. 

Esta enorme adesão permitiu que revertesse para a Bagos d'Ouro um 

valor de 6.000€, cheque que nos foi entregue por Domingos 

Paciência, padrinho da prova, pelo Dr. José Syder, da EDP Gás, e pelo 

Sr. Jorge Teixeira, principal responsável pela organização desta prova. 

CORRIDA DO DIA DO PAI 



Integrado na sua política de Responsabilidade Social, a edição de 2013 do Circuito da Boavista apoiou a 

Associação Bagos d’Ouro. Para além do resultado líquido das inscrições para os desfiles de automóveis 

clássicos que totalizaram 4.158€, a Bagos d’Ouro pôde ainda realizar a sua já habitual Wine Party na Tenda VIP 

do Circuito da Boavista. 

CIRCUITO DA BOAVISTA 2013 
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Tiago Monteiro e a produtora de vinhos da sua família, a 1912 Winemakers, leiloaram, no Circuito da 

Boavista, a garrafa Nº1 Magnum de um vinho tinto com base no Encosta do Bocho Grande Reserva 2009, uma 

edição de 1912 garrafas da selecção da família. 

O leilão decorreu no paddock do Circuito da Boavista e foi conduzido por Jorge Gabriel, contando com a 

presença de muitas pessoas que naquele fim-de-semana assistiram ao evento. A base de licitação começou 

nos 50 euros e fechou nos 750€, valor licitado por Pepe Oriola, pai de Pepe Oriola Junior, piloto do 

Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), tendo este valor revertido a favor da Bagos d'Ouro.  

Tiago Monteiro ficou muito satisfeito com o valor angariado: "Foi para mim um enorme prazer ver tanta 

gente interessada nesta iniciativa e mais ainda pelo valor angariado para a Associação Bagos D'Ouro”. 

LEILÃO 1912 WINEMAKERS E TIAGO MONTEIRO 
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A Wine Party 2013 realizou-se no dia 29 de Junho, na Tenda VIP do Circuito da Boavista. Foi uma noite única, de 

muito calor, na qual tivemos em prova 36 fantásticos vinhos, pertencentes aos produtores do Douro que, de forma 

muito generosa, nos apoiam anualmente. Ao som de Tiago Bettencourt e dos Salto, a animação foi uma constante. 

Foi com enorme alegria que recebemos 650 pessoas, tendo o seu contributo permitido obter um resultado de  

13.041€. A todos o nosso MUITO OBRIGADA! 

WINE PARTY 
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FUNDAÇÃO MONTEPIO DOA AUTOMÓVEL À BAGOS D’OURO 

A Fundação Montepio ofereceu, no início de 2013, viaturas recuperadas, 

resultantes de situações de incumprimento de compromissos assumidos 

por terceiros, destinadas a responder aos problemas de mobilidade de 

equipas técnicas multidisciplinares das seis IPSS que ajudam quem mais 

necessita. A Bagos d’Ouro foi uma das instituições contempladas, tendo 

esta doação surgido numa altura muito importante, tendo em conta o 

alargamento a curto prazo aos concelhos de Alijó e Tabuaço. 
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Que grande lagarada a que a Quinta da Casa Amarela, em parceria com a OM Design, promoveu 

no dia 22 de Setembro! Desta vez, os grandes protagonistas foram as crianças que, cheias de 

energia e boa disposição, embarcaram nesta grande aventura. O valor de cada inscrição reverteu 

na totalidade para a Bagos d’Ouro, tendo sido angariado um total de 500€. 

LAGARADA SOLIDÁRIA NA QUINTA DA CASA AMARELA 

No dia 22 de Setembro, os principais produtores de Vinho do Porto juntaram-se no lagar da 

Niepoort, em Vale de Mendiz, para a produção de um Vinho do Porto muito especial. Este Porto 

foi pisado por um representante de cada uma das Casas Produtoras, sendo que parte dos lucros 

deste projecto reverterá a favor da Bagos d'Ouro. Uma iniciativa única, organizada pela World of 

Port, onde a animação foi uma constante! 

PROJECTO O-PORT-UNIDADE 
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http://quevedoportwine.com/wp-content/uploads/2013/11/O-PORT-UNIDADE-4.jpg
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JANTAR PRÍNCIPE GEORGE DE CAMBRIDGE 

As palavras são poucas para expressar a nossa enorme gratidão à Symington Family Estates. O jantar de angariação 

de fundos, que decorreu no dia 21 de Novembro no Restaurante Vinum, em honra do nascimento do Príncipe 

George de Cambridge, foi um momento muito especial. É com grande satisfação que partilhamos com todos que 

esta iniciativa (jantar, leilão da Garrafa Nº 1 “Jeroboam” (4,5 litros) Graham’s Colheita 1982, bem como de 3 

garrafas (75cl) e venda do Vinho do Porto Graham’s 1982), permitiu obter um resultado de 12.400€. 

O nosso Muito obrigada à Família Symington! 

VOLUNTÁRIOS, PRECISAM-SE! 

Com vista ao alargamento da rede de voluntários no Douro, a Bagos d’Ouro promoveu uma acção no Museu do 

Douro, no dia 26 de Novembro. Foi com grande alegria que vimos a “casa a encher”, repleta de pessoas que nos 

vieram conhecer e que se disponibilizaram para nos ajudar a mudar a história das crianças do Douro. Obrigada a 

todos! 
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CABAZ DE NATAL VISTA ALEGRE 

À semelhança de anos anteriores, a Vista Alegre Atlantis fez reverter 

uma parte da receita da venda do Cabaz de Natal para a Associação 

Bagos d’Ouro, o que permitiu angariar 635€, permitindo assim 

assegurar um Natal mais feliz às famílias que acompanhamos. 

PORTUS CALE RUBY RED 

A Castelbel lançou em Novembro de 2013 o mais recente aroma: o 

Portus Cale, uma fragrância sofisticada de uva e bagas vermelhas. 

Composta por sabonetes cunhados e embrulhados à mão, velas e 

difusores, todos embalados em caixas de madeira artesanais gravadas 

a fogo, a Edição Limitada Portus Cale Ruby Red pretende homenagear 

um dos tesouros nacionais mais apreciados: o Vinho do Porto. 

Parte das vendas desta colecção reverterá a favor da Bagos d’Ouro.  

CHRISTMAS MARKET 2013 Já a fechar o ano, decorreu o Christmas Market 2013. A Bagos d’Ouro 

foi a instituição convidada para estar presente durante o mês de 

Dezembro, tendo tido oportunidade de divulgar a Associação, bem 

como de vender o Livro de Receitas Bagos d’Ouro. Esta iniciativa 

permitiu angariar um total de 550€, resultantes de donativos e da 

venda do livro. 
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ROLHA SOLIDÁRIA 

A Amorim & Irmãos lançou a Campanha Rolha Solidária, 

através da qual, por cada rolha vendida, a empresa doará à 

Bagos d’Ouro 2% do respectivo valor de venda. O desafio foi 

lançado a vários produtores de vinho, não implicando a 

adesão a esta campanha quaisquer custos adicionais para o 

produtor. 

A rolha solidária é facilmente identificável através do logotipo da Bagos d’Ouro, que pode ser combinado com o 

da marca em questão. O lançamento desta iniciativa mereceu já o bom acolhimento da parte de alguns 

produtores de vinho que, através deste gesto, estão a apoiar directamente o trabalho da Bagos d'Ouro no 

terreno. 

VISITAS AMORIM & IRMÃOS 

No âmbito da sua política de Responsabilidade Social, a Amorim & Irmãos 

institui um valor de 3€ por cada visita à fábrica de produção de rolhas, 

promovida por operadores turísticos. 100% desse valor reverte para a 

Bagos d’Ouro. 

FASHION CLINIC 

Integrado na sua política de Responsabilidade Social, a Fashion Clinic, à 

semelhança dos anos anteriores, apoia a Bagos d’Ouro através da doação 

de 0,1% das suas vendas anuais. 
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Desde a criação da Bagos d’Ouro, temos tido o privilégio de poder contar com uma Direcção muito 

presente, composta por profissionais altamente qualificados que, de forma totalmente voluntária, nos apoia 

diariamente na orientação e gestão deste projecto social. É também através destes olhos que melhor vamos 

sabendo guiar a nossa actuação, de modo a que – e esta é uma preocupação permanente – o nosso  

empenho e esforço possam efectivamente gerar resultados e promover a diferença na vida de cada uma das 

crianças e jovens que apoiamos. 

A promoção da Educação como forma de combate à exclusão social é uma causa de todos. Só através de um 

movimento concertado, onde cada um de nós é chamado a intervir, poderemos garantir a protecção das 

crianças e o acesso a oportunidades que lhes permitam reverter o ciclo de exclusão social. 

É  também com esta convicção que empresas e pessoas individuais se têm juntado ao projecto. Apesar da 

difícil conjuntura que atravessamos, a Bagos d’Ouro tem visto aumentar todos os anos o número de 

parceiros que se associam ao projecto. É para nós muito motivador constatar que esta é uma causa que toca 

diferentes empresas, sectores e áreas geográficas: seja através de apoio financeiro, em espécie, pro bono 

ou, simplesmente, através da disponibilização de tempo e recursos. Sem todos estes apoios, a Bagos d’Ouro 

não existiria. Por isso mesmo, todo o agradecimento é pouco. Tudo faremos para continuarmos a ser 

merecedores deste voto de confiança, procurando actuar de forma próxima e assente em padrões de 

exigência, rigor e transparência. 

Não posso deixar de referir o enorme entusiasmo, entrega, resiliência e inconformismo de todas as pessoas 

que compõem a equipa fixa da Bagos d’Ouro e a quem desde já deixo o meu sincero agradecimento. É 

também com grande alegria que damos as boas-vindas à Ana Sofia que, estamos certos, em muito 

contribuirá para o crescimento do projecto.  

Uma palavra especial de agradecimento ao nosso Núcleo de Voluntários, a quem tantas vezes recorremos. É 

uma enorme honra podermos contar com o apoio de pessoas tão credíveis e que demonstram uma 

generosidade e disponibilidade verdadeiramente invulgares. 

A todos, o nosso Muito Obrigada! 

 

Mafalda Teixeira Bastos 

Coordenadora Geral 
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Nota: Apesar de, em 2013, termos 5 novos Parceiros Corporate, 
houve um parceiro que , por questões orçamentais, deixou de nos 
apoiar neste formato. 

10 

16 
20 

2011 2012 2013

38% 

20% 

Parceiros Pro Bono 

5 

12 12 

2011 2012 2013

58% 

3 

4 4 

2011 2012 2013

25% 

Campanhas 

10 

15 

21 

2011 2012 2013

33% 

29% 

Apoios Pontuais 

Número Global de Apoios 

4 

6 

11 

2011 2012 2013

33% 

45% 

32 

53 

68 

2011 2012 2013

40% 

22% 

Parceiros Corporate Parceiros Sociais 

39 



Relatório & Contas 2013 
Com quem fazemos isto? 

O resultado líquido apurado em 2013 foi no valor positivo de 44.544,28 € (quarenta e quatro mil quinhentos e 

quarenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos). A Direcção propõe que o resultado seja aplicado em 

resultados transitados. 

A Direcção da  Associação Bagos d’Ouro agradece o apoio dado ao longo de todo o ano de 2013 a todos os seus 

Associados, Embaixadores, Parceiros, Voluntários e ao Público em Geral. 

 

 

 

São João da Pesqueira, 10 de Março de 2014 

 

 

A Direcção Executiva da Associação Bagos d’Ouro, 

 

Luisa Alexandra Ramos Amorim   ________________________________________ 

Pe. Amadeu da Costa e Castro  ________________________________________ 

Sara Teixeira Rego de Oliveira Balonas  ________________________________________ 

Marta Alexandra Pereira Flamínio   ________________________________________ 

António Lopes Guimarães Correia  ________________________________________ 
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BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO 
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2013 2012

ACTIVO

Activos fixos tangíveis 3.243

Activos intangíveis 60 2.057

Investimentos financeiros 27

Activo não corrente 3.329 2.057

Inventários 4 15.935 21.295

Clientes 8.504 24.641

Estado e outros entes públicos 5 7.521 7.592

Outras contas a receber 1.878 1.379

Diferimentos 1.225 1.459

Caixa e depósitos bancários 6 157.214 86.573

Activo corrente 192.276 142.938

TOTAL DO ACTIVO 195.605 144.995

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS

Resultados transitados 127.520 102.978

Outras variações nos fundos patrimoniais 3.243

Resultado líquido do período 44.544 24.543

TOTAL DE FUNDO DE CAPITAL 175.307 127.520

PASSIVO

Fornecedores 7 1.106 90

Estado e outros entes públicos 5 3.518 5.719

Diferimentos 1.650 1.650

Outras contas a pagar 14.024 10.016

Passivo corrente 20.298 17.475

TOTAL DO PASSIVO 20.298 17.475

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMANIAIS E DO PASSIVO 195.605 144.995

RÚBRICAS NOTAS
DATAS
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (POR NATUREZAS) EM 31 DE DEZEMBRO 
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2013 2012

Vendas e serviços prestados 8 13.946 27.865

Subsídios, doações e legados à exploração 9 193.325 121.654

Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas 10 -1.041 -34.692

Fornecimentos e serviços externos 11 -82.513 -19.375

Gastos com o pessoal 12 -76.642 -63.293

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -3.679

Outros rendimentos e ganhos 2.543 2.417

Outros gastos e perdas -1.763 -1.550

RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÃO, GASTOS DE FINANCIMENTO E IMPOSTOS 47.854 29.348

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -2.645 -2.096

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIMENTO E IMPOSTOS) 45.209 27.252

Juros e rendimentos similares obtidos 974

Juros e gastos similares suportados

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 45.209 28.227

Imposto sobre o rendimento do período -664 -3.684

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 44.544 24.543

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
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NOTAS ÀS CONTAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 

A Associação Bagos d’Ouro tem a sua sede em Portugal, na Rua da Figueira – Salão de Exposições na Vila de São 

João da Pesqueira, tendo como objectivo apoiar crianças desfavorecidas, vítimas de problemas relacionados 

com alcoolismo e consequente instabilidade familiar. O âmbito de acção da Associação Bagos D’Ouro 

compreende os concelhos da região do Douro, conforme NUT III (Nomenclaturas de Unidades Territoriais para 

fins Estatísticos). 

  

A Associação tem por objectivo apoiar crianças e jovens carenciados dos concelhos da região do Douro, através 

do acompanhamento do seu percurso escolar e da criação de oportunidades para o desenvolvimento de 

projectos de vida de sucesso.  

 

A proposta da Associação Bagos d’Ouro para levar a cabo o seu objecto social passa pelas seguintes actividades: 

 

Fomentar o sucesso escolar; 

Melhorar a ocupação de tempos livres; 

Trabalhar competências que facilitem o desempenho adequado das funções parentais 

(alimentação, segurança, higiene, gestão doméstica) e estratégias de procura de emprego; 

Promover comportamentos saudáveis no combate ao alcoolismo e à violência doméstica; 

Permitir o acesso a livros, materiais e equipamentos pedagógicos; 

Suprir carências alimentares, de vestuário e calçado, entre outras necessidades básicas; 

Disponibilizar recursos médicos e técnicos. 

  

1. NOTA INTRODUTÓRIA 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA (CONT.) 

Para a precursão do seu objecto social, a Associação Bagos d’Ouro depende das contribuições de particulares e 

empresas, as quais não são vinculativas e das actividades complementares para angariação de fundos. 

Constituem órgãos da Associação Bagos d’Ouro a Assembleia Geral e respectiva Mesa, a Direcção e o Conselho 

Fiscal, tendo o mandato dos órgãos a duração de 3 anos. 

Neste Anexo apenas são referidas as notas aplicáveis à Associação, em 31 de Dezembro de 2013. Excepto 

quando mencionado, os valores monetários referidos nestas Notas são apresentados em euros (€). 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras da Associação Bagos d’Ouro estão em conformidade com as normas do da 

normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL).  

As principais políticas contabilísticas usadas na preparação das demonstrações financeiras apresentam-se em 

seguida. 

  

a) Bases de Apresentação 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos 

livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com o regime da normalização contabilística 

para as entidades do sector não lucrativo (ESNL).  

  

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
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b) Reconhecimento e Mensuração 

 

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da 

especialização de exercícios, independentemente da data/momento em que as transacções são facturadas. Os 

gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido são estimados. Os gastos e rendimentos imputáveis ao 

período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em períodos futuros, bem com as despesas e 

receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão imputados aos resultados de cada 

um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde, são registados nas rúbricas de diferimentos. 

  

c) Imparidade 

 

A Associação Bagos d’Ouro verifica em cada data de balanço se existe evidência objectiva de imparidade de 

activos. Se existir tal evidência, é efectuado um teste de imparidade e se o mesmo refletir uma perda por 

imparidade, a mesma é imediatamente reconhecida. 

 

d) Inventários 

 

Os Inventários encontram-se valorizados aos valores de aquisição. O custo de aquisição engloba o respectivo 

preço de compra, adicionado dos gastos suportados directa e indirectamente para colocar o bem no seu estado 

actual e no local de armazenagem. O valor líquido de realização corresponde ao preço de venda estimado no 

curso normal dos negócios, menos os custos de venda. Sempre que o valor líquido de realização é inferior ao 

custo de aquisição ou de produção, essa diferença é expressa pelo ajustamento para depreciação de 

inventários, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. 

As quantidades existentes no final do exercício foram determinadas a partir dos registos contabilísticos 

confirmados por contagem física. As saídas e existências de mercadorias e consumos são valorizadas ao custo 

específico de aquisição.  

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS (CONT.) 
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e) Clientes e Outras Dívidas a Receber 

 

As dívidas de clientes (fundamentalmente livros e donativos) e outras a receber são registadas pelo seu valor 

nominal, ajustadas subsequentemente por eventuais perdas por imparidade de modo a que reflictam o seu 

valor realizável. As referidas perdas são registadas na conta de resultados no exercício em que se verifiquem. 

No final de cada exercício é realizada uma análise à qualidade dos créditos sobre clientes. Dadas as 

características da actividade com o objectivo de angariação de fundos, é considerado que os saldos vencidos 

até 120 dias não são susceptíveis de registo de imparidade. Os saldos vencidos entre 120 e 180 dias são 

considerados como podendo gerar uma imparidade de cerca de 60%. Todos os saldos vencidos há mais de 180 

dias, bem como todos os saldos considerados duvidosos darão origem a uma imparidade total. Esta regra não 

se sobrepõe à análise de cada caso específico.  

 

f) Caixa e Depósitos Bancários 

 

O montante incluído em “Caixa e depósitos bancários” inclui os depósitos à ordem e a prazo e outras 

aplicações de tesouraria com vencimento inferior a três meses, e para os quais os riscos de alteração de valor 

não são significativos. 

  

g) Imposto Sobre o Rendimento 

 

A Associação Bagos d’Ouro, por se tratar de uma instituição de utilidade pública, está isenta de IRC de acordo 

com o artigo 10º do código de IRC. No entanto, nas actividades complementares para angariação de fundos, o 

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) é calculado e provisionado quando aplicável, de 

acordo com as normas fiscais vigentes. 

  

h) Acréscimos e Diferimentos 

 

De acordo com o princípio da especialização ou do acréscimo, os rendimentos e os gastos são reconhecidos 

quando obtidos ou incorridos, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. 

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS (CONT.) 
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4. INVENTÁRIOS 

31-dez-13 31-dez-12

Livros 15.935 16.976

Materiais diversos 4.318

Total 15.935 21.295

5. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Saldo devedor Saldo credor Saldo devedor Saldo credor

IRC 7.521 664 7.521 2.763

IVA 131 71 1.191

Retenção de impostos 1.036 650

Segurança Social 1.687 1.115

Saldo final 7.521 3.518 7.592 5.719

31-dez-13 31-dez-12
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6. EQUIVALENTES DE CAIXA 

31-dez-13 31-dez-12

Numerário e cheques por depositar 284 344

Cartões valor a realizar em espécie 2.780

Depósitos bancários imediatamente 

mobilizáveis
154.150 86.229

Disponibilidades constantes do balanço 157.214 86.573

Em 31 de Dezembro de 2013, o saldo da rúbrica de “Caixa e Equivalentes” era o seguinte: 
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7. FORNECEDORES 

31-dez-13 31-dez-12

AMTC - Assoc. Museu dos Transportes 492

A C Restauração e Catering, Lda. 150

Fornecedores diversos 464 90

Fornecedores 1.106 90

8. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

Livros
Vinho de 

mesa

Vinho do 

Porto
TOTAL

Vendas 2013 2.429 0 0 2.429

Vendas 2012 26.808 1.058 0 27.866

2013 2012

Eventos / Jantares 11.517 0

Serviços prestados 11.517 0
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9. SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 

2013 2012

Donativos regulares 47.885 48.290

Donativos pontuais 84.552 40.125

Donativos em espécie 39.133 9.399

Donativos eventos 20.856 23.090

Donativos - outros 400 750

Subsidios Estado - IEFP 499

Subsídios, doações e legados à exploração 193.325 121.654
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10. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS 

Mercadorias Mat. Primas Total Mercadorias Mat. Primas Total

Existências iniciais 16.976 4.318 21.295 25.002 9.581 34.583

Compras 0 21.529 21.529

Regularização de existências -4.318 -4.318 -126 -126

Existências finais 15.935 0 15.935 16.976 4.318 21.295

Gasto no exercício 1.041 0 1.041 7.900 26.792 34.692

31-dez-13 31-dez-12
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11. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

  2013 2012 
Trabalhos especializados 427 36 

Publicidade e propaganda 1.060   

Honorários   640 

Conservação e reparação 2.862 551 

Livros e documentação técnica 44   

Ferramentas e utensílios de desgaste 
rápido 

  172 

Material de escritório 2.217 1.611 

Combustíveis 7.185 2.080 

Deslocações e estadias 1.932 3.874 

Transportes de mercadorias     

Rendas e alugueres 12.557 8.899 

Comunicação 1.729 663 

Seguros 602 35 

Contencioso e notariado 151 18 

Despesas de representação   224 

Limpeza, higiene e conforto 10 402 

Outros Serviços 51.736 170 

Fornecimentos e serviços externos 82.513 19.375 
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A rúbrica de “Gastos com pessoal” no exercício de 2013 tem a seguinte composição: 

2013 2012

Remunerações do pessoal 63.715 52.348

Encargos sobre remunerações 12.284 10.258

Seguros de acidente de trabalho 344 333 

Indemnizações

Outros gastos com o pessoal 300 354

Gastos com o pessoal 76.642 63.293

Durante o exercício de 2013, a empresa teve ao seu serviço em média 3 colaboradores (2 em 2012), 

tendo terminado 2013 com 4 colaboradores. 

12. GASTOS COM PESSOAL 
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A Direcção Executiva da Associação Bagos d’Ouro, 

 

Luisa Alexandra Ramos Amorim   ________________________________________ 

Pe. Amadeu da Costa e Castro  ________________________________________ 

Sara Teixeira Rego de Oliveira Balonas  ________________________________________ 

Marta Alexandra Pereira Flamínio   ________________________________________ 

António Lopes Guimarães Correia  ________________________________________ 

O Técnico Oficial de Contas 

Júlia Cristina Almeida Proença  ____________________________________ 

São João da Pesqueira, 10 de Março de 2014 




