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“Um aluno, um professor, um livro e 
uma caneta podem mudar o mundo”

Malala Yousafzai | Prémio Nobel da Paz 2014
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PARCEIROS SOCIAIS LOCAIS

 

CPCJ 
SABROSA

O verdadeiro trabalho social faz-se em rede. Por isso, é para nós um enorme privilégio podermos contar

com o apoio dos parceiros sociais locais dos quatro concelhos onde actuamos (São João da Pesqueira,

Tabuaço, Alijó e Sabrosa) e com que trabalhamos de perto.

Não podemos deixar de agradecer a forma disponível e cooperante com que nos receberam, bem como a

proximidade e interesse com que acompanham o nosso trabalho. A todos, o nosso Muito Obrigada!

3

http://www.cm-tabuaco.pt/index.php
http://www.cm-tabuaco.pt/index.php


PRODUTORESd’OURO

O apoio dos Produtores da região do Douro, que tão bem conhecem as dificuldades e as problemáticas

das crianças e famílias que acompanhamos, é absolutamente essencial. É com grande satisfação que

vemos vários produtores juntarem-se ao projecto, através de um protocolo anual, assente num apoio

financeiro, essencial para a continuidade da nossa missão.

Grainha

Raiz
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http://www.quintavaledonamaria.com/index.htm
http://www.quintavaledonamaria.com/index.htm


A esta causa juntam-se também empresas de sectores de actividade muito distintos, que nos

apoiam financeiramente, contribuindo assim para a sustentabilidade do projecto.

Videira deOuro Videira de Prata

Raíz

Grainha

PARCEIROSCORPORATE
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APOIOAO TERRENO

APOIOÀ ESTRUTURA

Para além das empresas que nos apoiam financeiramente, temos a sorte de poder contar com

empresas que nos apoiam em regime pro bono, através da oferta de produtos e serviços, todos

eles vitais para o nosso funcionamento.
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PARCEIROSPROBONO

http://www.firmo.pt/
http://www.firmo.pt/
http://www.armis.pt/
http://www.armis.pt/


CAMPANHAS

APOIOS PONTUAIS

Durante o ano de 2014, pudemos contar com o apoio de empresas que

desenvolveram campanhas de Marketing Social, permitindo assim que uma

percentagem das vendas pudesse reverter a favor da Bagos d’Ouro:

Durantes o ano de 2014, contámos também com alguns donativos pontuais de

empresas que acreditaram na nossa causa e não quiseram deixar de nos apoiar.
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http://www.fidelidade.pt/pt
http://www.fidelidade.pt/pt
http://www.fmam.pt/
http://www.fmam.pt/
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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.



MENSAGEM DOS FUNDADORES

A Bagos d’Ouro começou com um sonho. Sonho de uma sociedade mais justa, de um Douro mais

equilibrado, mais equitativo e, sobretudo, mais inclusivo. Onde todas as crianças tivessem

igualdade de oportunidades. Onde as novas gerações tivessem um papel activo na inversão do

ciclo de pobreza e exclusão social a que tantas vezes se vêem expostas desde muito cedo. E onde

a EDUCAÇÃO, a “arma mais poderosa para mudar o Mundo”, tivesse o papel principal neste

processo.

Em 2010, passámos do sonho à realidade. Fundámos a Bagos d’Ouro, apoiando inicialmente 10

crianças de dois concelhos da Região Demarcada do Douro. Hoje, estamos presentes em quatro

concelhos (São João da Pesqueira, Tabuaço, Alijó e Sabrosa) e acompanhamos de perto 44

crianças e jovens (97 com os irmãos) e um total de 166 pessoas.

O trabalho que desenvolvemos é um trabalho de proximidade. Cada criança é para nós um e um

só desafio. Temos como principal objectivo dotar as crianças e jovens de competências pessoais e

profissionais que lhes permitam, a médio e longo prazo, tornarem-se adultos responsáveis,

trabalhadores e homens e mulheres de sucesso. Para isso, trabalhamos directamente com Pais,

Professores e Parceiros Sociais locais, agentes imprescindíveis em todo este processo.

Decorridos 4 anos de trabalho, sabemos que o caminho a percorrer é longo. Feito de avanços e

recuos, de subidas e descidas mas, sobretudo, feito de determinação. Determinação essa que

começa a dar os seus frutos. Pequenos, mas visíveis, e que nos enchem de alegria.

Neste caminho, não podemos deixar de agradecer a todos os que nos acompanham e que, tal

como nós, acreditam que a mudança é possível. O nosso sincero Obrigada!

Luisa Amorim

Pe. Amadeu Castro
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O projecto Bagos d’Ouro dedica-se ao exercício de olhar para uma criança e ver nela a

possibilidade de um outro futuro. Um futuro diferente de um destino deformado pelas

condições presentes. Seria um exercício de utopia se nos contentássemos com a mera

contemplação. Porém, nunca o mundo avançou apenas por aí.

Ajudar a desenhar um outro destino, estruturando um programa de apoio de longo prazo até à

plena emancipação da criança, está no centro da acção da Associação Bagos d’Ouro. Um

programa ancorado no poder da Educação, e que rejeita o simples assistencialismo,

concentrando-se na capacitação e valorização do ser humano.

Este é um desígnio aventuroso que começou há quatro anos e que será continuado na certeza

de que valeu a pena transformar um pensamento em programa de acção. Estamos a fazer esse

caminho, cada vez mais acompanhados e cada vez mais seguros de alcançar novos futuros. A

esta certeza não é alheia a confiança no profissionalismo da equipa da Bagos d’Ouro, no apoio

incansável dos voluntários e na crescente adesão de membros e parceiros.

O presente relatório dá conta do caminho percorrido num ano. É um momento que valida uma

etapa. Porém, um ano é apenas uma medida do tempo. Pela sua própria essência, a Bagos

d’Ouro tem no tempo a medida do longo prazo que, de relatório em relatório, a Direcção se

empenhará em manter ativo. E sem prazo de conclusão.

A todos os que têm tornado possível este exercício, sem esquecer os fundadores que

encontraram forma de transformar contemplação em acção, o nosso sincero agradecimento.

Sara Balonas

Membro da Direcção

MENSAGEM DA DIRECÇÃO

11



RECONHECIMENTO EXTERNO

PRÉMIO FERNÃO MAGALHÃES DISTINGUE BAGOS D’OURO

Pelos serviços prestados em prol da comunidade duriense, prestigiando, através da sua obra, as

terras que viram nascer o navegador, a Rede Mundial das Cidades de Fernão Magalhães atribuiu o

1.º Prémio Fernão Magalhães à Associação Bagos d’Ouro. A distinção, entregue pelo Presidente da

Câmara Municipal de Sabrosa, José Marques, no decorrer do 3.º Encontro da Rede Mundial das

Cidades de Fernão Magalhães, realizado em Sabrosa, é entregue anualmente a um projeto que se

destaque pelo seu âmbito solidário.

Na sua quinta edição, o Prémio Manuel António da Mota, associando-se ao 20º aniversário do

Ano Internacional da Família, pretendeu distinguir as instituições que atuam no domínio da

valorização, defesa e apoio à família nas mais variadas áreas.

Foi com grande orgulho que vimos a Bagos d’Ouro integrar a lista das 10 Instituições finalistas que

receberam uma Menção Honrosa no valor de 5.000 euros.

MENÇÃO HONROSA ATRIBUÍDA PELA FUNDAÇÃO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA

12



13

RELATÓRIO 
DE 

ACTIVIDADE



“A Associação Bagos d´Ouro é muito importante na minha vida, não só porque me tem

acompanhado no processo escolar, como também me tem apoiado em tudo. Ou seja, se eu precisar

de alguma coisa a Bagos d´Ouro está cá para me ajudar e, além disso, ainda me oferece “presentes”

como visitas a determinados locais onde eu nunca conseguiria ir sem a sua ajuda, cabazes e roupa

no Natal…

A nível educativo também me tem ajudado muito: ofereceu-me os livros que o escalão não oferecia,

forneceu-me livros de preparação para os exames de 6.º ano, dispõe de uma Biblioteca Virtual onde

posso requisitar livros, deu-me uma secretária e uma cadeira com rodas, para que eu pudesse

estudar mais confortavelmente, ofereceu-me o material escolar necessário, leva-me a lugares

educativos onde eu posso aprofundar mais a matéria que dou na escola, como é o caso das

actividades da Universidade Júnior e muitas outras coisas…

E por tudo isto, eu só tenho a agradecer à Bagos d´Ouro!!!”

Lara Silva, 13 anos

“A Bagos d´Ouro é importante para mim porque faço actividades fixes, como o surf, faço passeios e

até ganho prémios quando tiro boas notas! Ajudam-me na escola porque me incentivam a ter boas

notas – dizem que eu consigo ter excelentes notas e eu esforço-me por conseguir. O meu prémio por

ter tido boas notas e cumprir o Compromisso foi ir ver o jogo da seleção nacional ao estádio e até

entrei em campo com os jogadores. Foi espetacular!”

Luís Nunes, 10 anos

“O meu filho já é bom aluno mas a Associação Bagos d´Ouro fez com ele um Compromisso em como

tinha de ter boas notas no final do ano e como o Luís conseguiu atingir as notas máximas, teve o

prémio que escolheu e foi ver o jogo de futebol da selecção nacional. O Luís adorou este prémio!

Agora o Luís quer sempre tirar boas notas e dar logo essas notícias à Associação Bagos d´Ouro. Noto

que está mais incentivado!”

D. Eugénia (Mãe Luís Silva)
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INTERVENÇÃO SOCIAL

Cumprindo o Plano Estratégico 2014-2017, claramente com um foco Educativo, foi definido

como prioridade para 2014 a integração semanal da Associação Bagos d’Ouro (ABO) em

contexto escolar e o desenvolvimento de uma Metodologia de trabalho – Metodologia de

Proximidade ABO - que pudesse ser avaliada e testada para, a médio prazo, ser replicada para

outros concelhos. Com a preocupação de garantir uma Metodologia de Excelência, a Bagos

d’Ouro pediu o apoio da Universidade Católica do Porto (UCP) para um processo de supervisão

externa, que terá início em 2015.

A par deste acompanhamento de proximidade, a Bagos d’Ouro desenvolveu projectos com

empresas e parceiros de referência que, de forma totalmente voluntária, e muito profissional,

apoiaram a concretização da sua Missão. Exemplo disso, é o Projecto Mentor, desenvolvido em

parceria com a consultora Jason Associates e que pretendeu identificar na comunidade

pessoas de referência que, a par com a família, pudessem orientar e desafiar, mas também dar

colo a estas crianças e jovens e assim promover a auto-estima e a valorização pessoal; o

Lançamento da Biblioteca Virtual “Sítio dos Livros”, desenvolvido pela ROFF com a

preocupação de combater as desigualdades sociais através do acesso a livros e da promoção

de hábitos de leitura; por último, a parceria com o Projecto Fénix - Mais Sucesso Escolar, pela

primeira vez nos concelhos de São João da Pesqueira, Alijó e Tabuaço, com vista a promover o

sucesso escolar nas áreas de Português e Matemática.

No âmbito da Saúde, foram identificadas várias necessidades oftalmológicas, que estavam a ter

impacto no desempenho escolar dos nossos jovens, tendo sido pedido o apoio da Equipa de

Oftalmologia do Hospital CUF Porto - Grupo José de Mello Saúde que, com grande espírito de

missão, rastreou e apoiou todas as nossas crianças e jovens com necessidades a este nível.

Por último, destacamos o novo Processo de Sinalização finalizado em Maio, tendo este

culminado na identificação de 11 novas crianças e jovens que se vieram juntar às 33 já

apoiadas. No final de 2014, a Bagos d’Ouro passou assim a apoiar directamente 44 crianças e

jovens, perfazendo um total de 166 pessoas, com os seus pais e irmãos.
15



UM RÁPIDO OLHAR SOBRE 2014…

• 11 novas Crianças/Jovens identificadas

• 44 Crianças/Jovens apoiadas e suas famílias (166 pessoas)

• Maior foco Educativo

• Implementação da Metodologia Bagos d’Ouro (ABO) (1º ano)

• Maior consciencialização dos objectivos da ABO

• Integração nos 4 Agrupamentos Escolares

• Estabelecimento de um Compromisso Escolar com cada Criança/Jovem

• Acompanhamento de 6 Jovens Universitários

• Criação de uma rede de voluntários no Douro

• Implementação do Projecto Mentor

• Lançamento da biblioteca virtual “Sítio dos Livros”

• Aumento de Parceiros Corporate e ProBono
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QUEM APOIAMOS….
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Nº DE CRIANÇAS APOIADASNº DE CONCELHOS ABRANGIDOS

2 2

4 4

2011 2012 2013 2014

10

20

33

44

2011 2012 2013 2014

36

71

127

166

2011 2012 2013 2014

DISTRIBUIÇÃO POR CONCELHO Nº TOTAL PESSOAS APOIADAS 

(incluindo Pais e irmãos)

12 12

10 10

S. João
Pesqueira

Sabrosa Alijó Tabuaço



QUEM APOIAMOS….
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DISTRIBUIÇÃO POR IDADEDISTRIBUIÇÃO POR SEXO

DISTRIBUIÇÃO POR NÍVEL DE ENSINO
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METODOLOGIA DE PROXIMIDADE

Através da criação da figura de Gestor de Concelho, presente semanalmente em Escola, a Bagos

d’Ouro passou a acompanhar de perto as crianças e jovens em contexto escolar, com o objectivo

de, com eles, monitorizar a sua situação escolar, trabalhar estratégias de organização e métodos de

estudo, competências pessoais e sociais e definir os apoios necessários: livros e materiais

pedagógicos, apoio ao estudo/explicações e ocupação de tempos livres. Este trabalho, assente na

definição de um Compromisso Escolar, procurou responsabilizar as crianças e jovens pela definição

dos seus objectivos e comprometê-los com o trabalho para os alcançar. Um trabalho realizado em

plena articulação com pais e professores, através de uma partilha de informações sobre o aluno e

com o apoio de uma rede de voluntários da comunidade (professores e outros), disponíveis para os

ajudar através do apoio ao estudo ou explicações.

A par desta intervenção, foi desenvolvido um trabalho de acompanhamento próximo às famílias,

realizado através de visitas domiciliárias bimensais, com o objectivo de Consciencializar e Capacitar

os pais para as suas responsabilidades parentais (acompanhamento escolar dos seus filhos, criação

de regras e rotinas, interacções pais-filhos). A Bagos d’Ouro procurou também apoiar estas famílias

em períodos de crise, de forma pontual, na resposta às suas necessidades básicas e

nomeadamente através do apoio na procura de emprego, acesso aos cuidados básicos de saúde,

alimentação, organização e higiene doméstica e apoio com bens materiais e equipamentos.

Todo este trabalho foi realizado em articulação com os Parceiros Sociais locais (situações de risco

social, habitação e emprego) e com empresas que, de forma inteiramente gratuita, se envolveram

no apoio a estas famílias.

INTERVENÇÃO COM AS CRIANÇAS E JOVENS

INTERVENÇÃO COM A FAMÍLIA
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Com o crescimento para seis do número de estudantes universitários a apoiar e dado o nível de

carência económica dos seus agregados familiares, a Bagos d’Ouro desenvolveu um programa

de apoio a estes jovens, com vista ao pagamento de despesas que não são totalmente cobertas

pela Bolsa do Estado (propinas, residência escolar, alimentação, transporte), mas também com

a preocupação de desenvolver competências, permitir o acesso à bibliografia essencial para o

curso, tutoria e estágios profissionais. Neste âmbito, realizámos em 2014, quatro estágios

profissionais.

O percurso destes jovens é um exemplo do que a determinação e o esforço podem alcançar.

BOLSAS UNIVERSITÁRIAS

“A Bagos d’Ouro tem-me proporcionado oportunidades de enriquecimento pessoal, possibilidade de

conhecer locais novos, tendo a preocupação de conhecer as nossas limitações, ao nível da saúde e

económico, para ajudar a ultrapassá-las. A nível académico, ajuda-me na aquisição de manuais, já me

ofereceu uma oportunidade de estágio numa clínica na minha área de estudo e continua a tentar

proporcionar-me outras oportunidades. Sem a Bagos d’Ouro não teria tido estas oportunidades tão

importantes paramim.”

Ana Catarina, 20 anos, 3º Ano Genética e Biomédica, UTAD

“Se não tivesse a Bagos d’Ouro na minha vida, provavelmente seria como alguém sem memória,

como alguém que não teria a oportunidade de ser e vencer. Mas vencer o quê? Vencer a vida claro

está, a vida que todos queremos vencer, porque se não vencermos seremos Heróis dos quais não

existe memória sequer, ou seja, um Herói perdido no meio do nada. Isto era o que eu seria, na

verdade, se a Bagos d’Ouro não existisse. Sem a Associação eu não estaria na Faculdade. Não teria

aprendido que o Herói precisa de memória para ser Herói, nem teria lido os Poemas Homéricos, nem

estaria a estudar Grego Antigo ou Latim.

A minha resposta é portanto óbvia, a minha vida e o facto de ter vindo estudar não são dois factos em

separadomas um Todo. E nesse Todo a Associação é fulcral e imprescindível.”

Leonardo, 20 anos, 1º Ano Estudos Clássicos , Faculdade de Letras UL
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ALGUNS DADOS…

• +de100 dias em Escola;

• 305 sessões de acompanhamento escolar;

• 180 reuniões de articulação com professores;

• 161 horas de explicações;

• 17 voluntários para apoio ao Estudo;

• 287 visitas domiciliárias (apoio à família);

• 70% Compromissos cumpridos;

• 74 % comparência dos pais em reuniões de fim do período;

• 88% Sucesso Escolar (Ano Lectivo 2013/14);

• 6 crianças e jovens subiram um nível no desempenho escolar;

• 17 crianças e jovens mantiveram o nível de desempenho escolar.
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PRÉMIO DE CONCRETIZAÇÃO DO COMPROMISSO

Como forma de reconhecimento do esforço das crianças e jovens que, no ano lectivo de

2013/14, cumpriram o seu compromisso escolar a Bagos d’Ouro, com o apoio de diferentes

empresas comprometidas com a causa, conseguiu proporcionar a cada jovem uma

experiência de sonho à sua escolha. De destacar: a presença no jogo Portugal-Albânia, ida à

Kidzania, experiência de Kart, aulas de música, oferta de bicicletas.

“Tudo começou quando a Bagos d´Ouro me deu a escolher uma data de locais que eu poderia visitar

caso cumprisse o meu Compromisso: ir para o quadro de honra da escola. Ora como eu o consegui

cumprir, a Bagos d´Ouro levou-me à Kidzania, o local que eu tinha escolhido.

No dia combinado, fomos para o Porto, onde se encontrava o Hotel onde iríamos passar a noite.

Quando lá chegámos fiquei maravilhada com a beleza daquele Hotel, que tinha sido construído no

século XVIII, em 1792. De manhã acordamos bem cedo e, quando chegámos a Lisboa, eu e a Marta

ficamos logo espantadas com aquela “mini-cidade”. Mal olhamos para aquilo escolhemos logo as

profissões que queríamos seguir: farmacêuticos, pediatras, cozinheiros, bancários, veterinários.

Ali o tempo foi passando a correr… Ficamos tristes por ter de abandonar aquela “mini-cidade” mas ao

mesmo tempo contentes por termos vivido uma experiência única!!! Obrigada à Bagos d´Ouro por nos

ajudar a concretizá-la!!!

Lara, 13 Anos
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A BAGOS d’OURO EM DISCURSO DIRECTO…

“Decorridos alguns anos de trabalho com a Bagos d’Ouro, é com enorme satisfação que afirmo que, da vossa

persistência, entrega, parceria, envolvimento, afeto e partilha, perante a ausência de soluções definitivas para os

problemas sociais e o condicionamento imposto pela escassez de recursos, vão nascendo os meninos Bagos d’ Ouro. Estes

não são fruto de qualquer artimanha que se esboroará por falta de ligação dos ingredientes, mas sim repletos de

substância, fruto de missão de quem ousou sonhar com as nossas crianças e mimá-las com o colo necessário para que

possam ser cidadãos de pleno direito, capazes de prosseguir o seu sonho replicando sonhos naqueles que com eles se irão

cruzar ao longo da vida.”

Maria do Céu Conde

Professora do Agrupamento Escolar de Sabrosa

“A Associação Bagos d’Ouro representa uma oportunidade única para muitas crianças e jovens com elevado potencial

escolar, mas que, por pertencerem a famílias carenciadas, muito dificilmente teriam possibilidade de concretizar um

percurso académico normal. Na nossa escola, a intervenção da Associação revela-se extremamente positiva pela forma

como está organizada numa perspectiva pluridisciplinar no que diz respeito ao apoio e acompanhamento, tanto dos

alunos como das suas famílias, reflectindo-se nos resultados obtidos. É também um projecto que consegue mobilizar a

comunidade docente, para dedicar uma especial atenção a estes casos. Acredito que para a maioria das crianças

apoiadas esta é verdadeiramente uma janela que se abre para o seu futuro académico e profissional, ultrapassando uma

situação de partida de grande desigualdade socio-económica.”

Margarida Cascarejo 

Directora do Agrupamento Escolar de Alijó

Como professora, sinto-me privilegiada por poder acompanhar o crescimento destes jovens e verificar que se destacam a

nível escolar. A Bagos d’Ouro não se restringe somente à vida escolar do jovem mas a toda a envolvente, ou seja, a

família, a saúde, alimentação, tudo o que contribui para o bem-estar do jovem. O que mais me impressiona é a resposta

imediata que esta associação tem quando é sinalizada uma situação de risco e é nesta celeridade que a Bagos d’Ouro é

diferente. Parabénsa TODOS os que tornam realidadeo que paramuitos jovens seria só um sonho…

Elisa Maia

Professora do Agrupamento Escolar de Tabuaço

“O acompanhamento que a Bagos d’Ouro dá permite encontrar estratégias e soluções para os problemas que as famílias

têm no seu dia a dia, evitando que as crianças/jovens corram riscos ainda maiores. As necessidades básicas normalmente

ficam asseguradas, o que dá garantia de alguma tranquilidade para prosseguimento de estudos.”

Agostinha Veiga

Directora do Agrupamento Escolar de S.J.Pesqueira
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PROJECTO MENTOR

A par da Metodologia de Proximidade, a Bagos d’Ouro desenvolveu projectos em parceria com

empresas de referência que, de forma totalmente voluntária, nos apoiaram na concretização da

nossa Missão.

Exemplo disso foi o Projecto Mentor, desenvolvido em parceria com a consultora Jason

Associates, que surgiu da vontade de robustecer as crianças e jovens apoiados pela associação,

na sua maioria inseridos em meios pouco estimulantes e com sentimentos de baixa auto-estima

e de fraca valorização pessoal. Criada a figura de Mentor, foram identificadas na comunidade

pessoas de referência que, a par com a família, pudessem orientar e desafiar, mas também dar

colo e acompanhá-las até à inserção na vida activa.

O projecto arrancou em Março com o apoio de seis fantásticos Mentores, todos eles implicados

em fazer diferença na vida destas crianças. No decorrer deste Projecto, temos contado com a

participação e apoio do Museu do Douro.

“A nossa ligação com a Bagos d´Ouro começou há algum tempo. Valorizamos a forma integrada, holística e sustentada

como encaram o trabalho junto destas crianças e jovens. No início funcionávamos sobretudo como um Advisor, mas

depois surgiu esta ideia de cada “Bago d’Ouro” passar a ter um Mentor e agarrámos o desafio com entusiasmo.

Conceptualmente a ideia é excelente - proporcionar outras referências e experiências a crianças com horizontes tão

asfixiados. Após alguns meses de implementação, podemos constatar o impacto positivo junto das crianças e

respectivas famílias que compreendeme valorizama presença desta nova figura nas suas vidas.

Com esta experiência ganhámos a flexibilidade mental de recriar modelos para cenários e targets muito distintos dos

que estamos habituados. Ganhámos também a gratificação de trabalhar com uma equipa que quer fazer o melhor

possível e que faz acontecer as directrizes que definimos em conjunto. Ganhámos a possibilidade de estar perto de

pessoas com valores que nos fazem ter fé que o altruísmo, a coragem e o espírito de missão existem. Muitas vezes só

precisamos desassossegar o mindset instalado e ao mesmo tempo tranquilizar porque a responsabilidade tem limites.

Sónia Nunes | Jason Associates | Partner | Talent & Knowledge
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OS MENTORES NA 1ª PESSOA…

“O privilégio de ter sido convidado para participar no projecto Bagos d’Ouro, deixou-me, por um lado, imensamente feliz

e satisfeito,mas por outro, apreensivo.

Satisfeito e feliz, por perceber que iria ter a possibilidade de poder contribuir, de forma muito direta e próxima, para o

desenhar de um projecto de vida de alguém; apoiando e ajudando a criar as condições individuais para que as escolhas,

decisões e indecisões pudessem ser discutidas, pensadas e estudadas. Ainda para mais com uma criança/jovem do

Douro! Poder fazer algo, por alguém da nossa região, foi um dos principais leitmotivs da decisão que tomei, ao aceitar o

convite.

Apreensivo, porque orientar e apoiar alguém, implica ajudar a tomar decisões que podem afetar um futuro, que se

pretendemelhor e mais construtivo.Mas o risco compensa e vale a pena!

Finalmente, as portas do futuro que a Bagos d’Ouro abre a estas crianças, podem ajudar, tanto a elas como à própria

região, fazendo nascer um sentimento diferente de civismo e comunidade, pois aqueles que hoje forem apoiados, serão,

certamente, aqueles que amanhãmais apoiarãoquem necessita…

Um gigantesco obrigado por esta oportunidade e experiência, e por se terem lembrado de mim para vos ajudar a

ajudar.”

Paulo Vaz | Mentor

“Como esperava, este projeto tem sido uma experiência muito gratificante. É sempre inspirador encontrar caraterísticas

como a alegria, a simplicidade, a esperança, a espontaneidade, a ingenuidade que nos fazem acreditar no OUTRO e no

EU com o OUTRO. Tem sido um caminho que me tem colocado alguns confrontos de valores, de vivências, mas que me

têm ajudado a gerir as minhas incertezas, dúvidas, expetativas, sobretudo a superar e a melhor lidar com o medo de

falhar e de errar, bem presente emmim.

Não consigo encontrar uma unidade de medida de impacto que tenho na vida do Luís, se tivesse de o fazer escolheria o

seu SORRISO. O sorriso do encontro, da descoberta de afinidades, da descoberta de novos lugares, de coisas engraçadas

que contámos ou partilhámos, dos sonhos...então sim, baseada na unidade de medição SORRISO, acredito que vamos

fazendo parte da vida um do outro.

Com toda a sinceridade sei que ainda não sou o AMIGO com quem se sente seguro a partilhar as suas dúvidas, os seus

medos e os seus problemas, sou apenas alguém que em cada encontro lhe proporciona alguns sorrisos que ajudam a

fortalecer a nossa relação. Acredito que posso ajudá-lo a desafiar-se, a colocar novas questões sobre si e sobre a sua

vida, a ser mais exigente consigo, a proporcionar-lhe novas experiências, novas aprendizagens, a descobrir-se e a

valorizar-se.

Percorrer este caminho implica confiar, acreditar, partilhar, esperar, paciência, respeito, mas porque sou uma pessoa de

fé, acredito que a minha próxima unidadede medida de impacto será a AMIZADE. “

Marisa Adegas | Mentora
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PROJECTO SÍTIO DOS LIVROS

No âmbito de uma já longa parceria, a ROFF lançou a Biblioteca Virtual “Sítio dos Livros”

com o objectivo de combater as desigualdades sociais através do acesso a livros e da

promoção de hábitos de leitura. Neste âmbito, foi desenvolvida uma plataforma para

pesquisa e requisição de livros doados pela ROFF, que já conta com mais de 100 livros e

cerca de 80 utilizadores.

“O Sítio dos Livros permitiu envolver a ROFF e os seus colaboradores num projeto de responsabilidade

social que acreditamos ser uma real mais-valiapara as crianças no Douro.

Todo o projeto foi concebido com o objetivo de promover a leitura e de proporcionar às crianças e

jovens o acesso gratuito a livros do seu interesse. O desenvolvimento da plataforma o Sítio dos Livros

permitiu facilitar a requisição e gestão dos livros e aliar a tecnologia à leitura e educação.

A ROFF pretende que o Sítio dos Livros seja um projeto contínuo, que sirva não só as necessidades e os

interesses das crianças e jovens Bagos d’Ouro de hoje, mas também os do futuro.”

Mónica Ferreira | ROFF
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SAÚDE

Foi com um grande espírito de missão que, em Abril, a equipa de Oftalmologia do Hospital CUF

Porto - Grupo José de Mello Saúde, parceiro da Bagos d’Ouro - se deslocou ao Douro para

apoiar as nossas crianças. Montados os consultórios em ambiente de sala de aula, foram

avaliadas as necessidades oftalmológicas de mais de 50 crianças e jovens. As seis crianças e

jovens com necessidades a este nível foram devidamente acompanhados e apoiados com

armações e lentes.

O dia ficou ainda marcado por duas acções promovidas pela Equipa de Enfermagem: uma

direcionada para os mais novos, sobre Cuidados Básicos de Saúde, na qual foram explorados

temas como a toma de banho diária, lavagem dos dentes ou das mãos e outra dirigida a Pais,

onde se trabalhou o tema dos acidentes domésticos.

RASTREIO OFTALMOLÓGICO

PREVENÇÃO DE CUIDADOS BÁSICOS DE SAÚDE

“Para a CUF, a Educação é uma forma muito significativa de estabelecer ligações duradouras com a

comunidade em que se insere.

A parceria com a Associação Bagos d’Ouro tem possibilitado a participação de profissionais de saúde do

Hospital CUF Porto e do Instituto CUF em iniciativas de sensibilização e rastreios dedicados às crianças e

jovens carenciados da região do Douro. Estas iniciativas reflectem o espírito de parceria que norteia a

relação entre a CUF e a Bagos d’Ouro existindo uma atitude proactiva em relação às necessidades das

populações que tem permitido trabalhar conjuntamente com as mesmas, criando um programa à medida

das suas necessidades que procure identificar e evitar comportamentos de risco, reconhecer os benefícios

de comportamentos adequados e suscitar comportamentos de prevenção nestas populações.”

Maria João Magalhães

Direcção de Comunicação e Sustentabilidade da José de Mello Saúde
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Em 2014, com o apoio da Firmo, todas as

crianças e jovens e seus irmãos foram

apoiados com o material escolar

necessário para o novo ano lectivo. Um

total de 76 cabazes únicos!

Por sua vez, no âmbito da 4ª edição do projecto Bebida Solidária,

lançado em conjunto pela Sic Esperança e Vitalis, 23 alunos

carenciados do 1º e 2º ciclos foram contemplados com uma bolsa

escolar permitindo um regresso às aulas com todas as condições.

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

livros escolares para o ano lectivo de 2014/15, através do pagamento

do valor remanescente não comparticipado pelos apoios sociais.

LIVROS ESCOLARES

MATERIAL ESCOLAR

OUTROS APOIOS…

Este ano a Sogenave apoiou-nos com o equipamento necessário para

melhorar as condições de estudo dos quartos das crianças e jovens

que apoiamos (candeeiros, secretárias, cadeiras e estantes). Graças a

este apoio, conseguimos transformar os espaços de estudo de 33

crianças e jovens dos concelhos de S. João da Pesqueira e Sabrosa.

REMODELAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESTUDO
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OUTROS APOIOS…

Graças ao grande envolvimento da Sogenave, contámos com a

distribuição mensal de alimentos às famílias mais carenciadas. Um

apoio pontual às famílias em situação de desemprego ou de baixos

rendimentos. Em 2014 foram distribuídos um total de 21 cabazes

alimentares.

APOIO ALIMENTAR

CAMPANHAS DE VERÃO E INVERNO:

De forma a garantir que as crianças e jovens que apoiamos possuem a

roupa adequada para cada estação do ano, a Bagos d’Ouro, com o

apoio da Sonae MC, organizou campanhas de Verão e Inverno onde

apoiou as necessidades das 96 crianças e jovens: um fato de banho e

chinelos de praia (Verão) e um casaco quente e umas botas (Inverno).

BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

CAMPANHA DE NATAL:

Este ano, com o apoio do BPI, Continente, Fashion Clinic e Galp, o Natal

das nossas crianças e jovens e seus pais foi mais feliz e reconfortante.

Os mais novos puderam contar com um presente e um livro e os pais

com um cabaz recheado de iguarias do Natal. Três dias de alegria a

entregar 44 cabazes e muitos presentes!
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PASSEIO DE INTEGRAÇÃO

Último dia de férias com a Bagos d’Ouro!

No dia 9 de Setembro, com o apoio da equipa do a TODA-A-PROVA, conseguimos cumprir mais

uma actividade de integração com as nossas crianças e jovens, realizada anualmente com o

duplo propósito de facilitar a integração das novas crianças e jovens junto da família Bagos

d'Ouro e, claro, reforçar e motivar o início de mais um ano lectivo. Esta actividade não teria sido

possível sem o fantástico apoio das Câmaras Municipais de Alijó e Tabuaço, da MGC e da Ibersol.

ACTIVIDADE DE NATAL

Um dia mágico no circo de Natal…

Em Dezembro, com o apoio do Grupo Amorim, da MGC, das Câmaras Municipais de Tabuaço e

Alijó e da Ibersol, todas as crianças do 1º e 2º ciclos e seus pais, tiveram a oportunidade de

passar um dia em família no Circo de Natal. 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!

ACTIVIDADES & PASSEIOS
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ACTIVIDADES DE ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL

Durante as férias da Páscoa, tivemos a oportunidade de dar a conhecer aos nossos jovens e seus

irmãos a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro (Lamego). Nesta visita, os 25 jovens puderam

conversar com uma antiga aluna e actual Chef de Cozinha e tirar dúvidas com o Director da Escola,

Dr. Paulo Vaz. Para esta actividade, contámos com o apoio das Câmaras Municipais de Sabrosa e

Tabuaço.

ACTIVIDADES & PASSEIOS

VISITA À ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DO DOURO-LAMEGO

Em Julho, um grupo de 12 jovens apoiados pela Bagos d’Ouro, deixaram 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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CAMPANHAS & EVENTOS
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ESSÊNCIA DO VINHO PORTO

IRS SOLIDÁRIO

Todos os contribuintes podem consignar 0,5% do seu IRS, sem que

tenham que pagar mais impostos por tomar esta opção ou ver o

reembolso do seu IRS ser afectado.

Neste âmbito, foi com grande alegria que a Bagos d’Ouro pôde, em

2014, beneficiar desta campanha.

A Essência do Vinho Porto associou-se à Bagos d’Ouro através da

doação de 0,50€ por cada entrada. Foi com grande alegria que

marcámos presença naquele que é o maior evento vínico português,

onde estão presentes muitos dos Produtores parceiros da Bagos

d’Ouro.

Esta parceria permitiu angariar uma receita de 1.386€, valor de

grande importância para a Bagos d’Ouro.

MEIA MARATONA DO DOURO VINHATEIRO

No âmbito da Meia Maratona do Douro Vinhateiro, a Global Sport,

(entidade promotora do evento), por altura do Jantar Douro, que

decorreu no Museu do Douro, apelou à solidariedade de todos os

presentes, no sentido de poderem apoiar a Associação. As receitas desta

acção totalizaram 1.150€.
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A Vieira de Almeida & Associados (VdA) promoveu mais uma

edição da VdA Champions League, um torneio de futebol

solidário.

A edição de 2014, a favor da Bagos d’Ouro, contou com oito

equipas, de oito empresas do Norte, juntando assim

colaboradores e amigos num momento de partilha e lazer. Esta

iniciativa permitiu angariar 1.050€.

VdA CHAMPIONS LEAGUE

A Bagos d’Ouro marcou presença no Mercado de Sabores que

decorreu nos dias 12, 13 e 14 de Setembro.

Num evento que contou com a presença de alguns dos melhores

Chefs portugueses, a Bagos d’Ouro teve oportunidade de apresentar

o seu Livro de Receitas, cujas receitas revertem a 100% para a

causa.

MERCADO DOS SABORES

NOS GOLF CHALLENGE

Foi com enorme prazer que nos juntámos ao NOS Golf Challenge.

Sendo a NOS uma empresa Parceira Corporate Bagos d’Ouro, foi

uma honra podermos estar associados a um evento tão

importante para a marca, onde todos os participantes foram

convidados a apoiar a nossa causa.
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A Bagos d’Ouro Wine Party é já uma tradição! No dia 31 Maio de 2014, realizámos mais uma

edição desta grande festa de angariação de fundos, desta vez no Edifício da Alfândega do Porto.

Com 14 produtores do Douro presentes, todos eles parceiros regulares da Bagos d’Ouro, e com

mais de 50 vinhos em prova, esta foi uma noite única, onde não faltou a boa música ao som do

DJ Xico Ferrão.

Com mais de 500 pessoas presentes, esta grande festa solidária permitiu angariar um valor

líquido de 13.632,80€, valor de enorme importância para a continuidade da nossa missão.

WINE PARTY

O Mercadinho dos Príncipes, evento na área de vestuário e

acessórios infantis, que decorreu no mês de Novembro na

Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, convidou a

Bagos d’Ouro a associar-se à iniciativa.

A entrada teve um custo de 1€, valor que reverteu na íntegra

a favor da Bagos d’Ouro, tendo a receita deste evento

totalizado 585,90€.

MERCADINHO DOS PRÍNCIPES
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O primeiro dia de Dezembro ficou marcado por mais um Concerto 100% Solidário.

Numa noite absolutamente memorável, com mais de 600 pessoas, a Sala Suggia encheu-se

para ver o José Cid e os fantásticos músicos que compõem os aCidjazz Project arrebatarem

uma plateia absolutamente rendida. Este evento, de grande importância para a Bagos d’Ouro,

permitiu angariar o valor de 8.429,52€.

CONCERTO 100% SOLIDÁRIO aCIDjazz PROJECT

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, permitindo assim assegurar um Natal mais feliz às

famílias que acompanhamos.

PORTUS CALE RUBY RED

Dando continuidade à campanha lançada em 2013, a

Castelbel manteve o apoio à Bagos d’Ouro, através da

doação de parte das vendas da Edição Limitada Portus

Cale Ruby Red.

CABAZ DE NATAL VISTA ALEGRE



ROLHA SOLIDÁRIA
No seguimento da Campanha “Rolha Solidária”,

lançada pela Amorim & Irmãos em 2013, através da

qual, por cada rolha vendida, 2% do respectivo

valor de venda reverte a favor da Bagos d’Ouro,

também, em 2014, pudemos contar com o apoio de

produtores de vinho que se juntaram a esta causa.

VISITAS AMORIM & IRMÃOS

No âmbito da sua política de Responsabilidade Social, a

Amorim & Irmãos instituiu 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 manteve, à semelhança dos anos anteriores, o

apoio à Bagos d’Ouro através da doação de 0,1% das suas

vendas anuais.
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COM QUEM FAZEMOS ISTO?
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A cada ano que passa, a responsabilidade aumenta. Não só a responsabilidade com as crianças e jovens que

acompanhamos - que é imensa - mas a responsabilidade perante todas as pessoas que acreditam na nossa

causa, na nossa missão e no caminho definido para a cumprir.

Este não é um caminho rápido, muito menos fácil. Temos como compromisso o acompanhamento destas

crianças e jovens até à sua inserção na vida activa. Como tal, não procuramos respostas imediatas, mas antes

percursos de vida alicerçados em valores e competências que, a longo prazo, lhes permitam iniciar um novo

ciclo: mais capaz e mais feliz. E este caminho só é possível se tivermos em conta dois factores: Qualidade e

Sustentabilidade.

Por um lado, qualidade da Equipa. Na Bagos d’Ouro, temos a sorte de poder contar com Pessoas

verdadeiramente únicas. Pessoas apaixonadas pela causa, que se questionam, que acreditam que não há

impossíveis, que não se conformam com a desigualdade e que procuram SEMPRE a melhor solução. Diria

que sem este inconformismo, teríamos feito muito pouco. A este nível, não posso deixar de agradecer à

Direcção, sempre muito presente e cuja orientação tem sido absolutamente vital e a toda a Equipa fixa da

Bagos d’Ouro, de uma entrega e sentido de missão absolutamente invulgares. É com alegria que damos as

boas vindas às nossas duas Gestoras de Concelho, a Carla e a Filipa que, estamos certos, em muito

contribuirão para o sucesso deste projecto. Não podemos deixar de dar uma palavra de agradecimento

muito especial a todas as pessoas que nos apoiam de forma voluntária (a título individual ou através de

empresas/instituições), cuja disponibilidade e carinho não deixam de nos surpreender.

Por outro, qualidade do Projecto. Podemos ter excelentes pessoas, mas se não tivermos uma visão clara de

onde queremos chegar e como o vamos fazer, dificilmente conseguiremos ter os resultados que

ambicionámos. Por isso mesmo, o projecto está sustentado numa estratégia bem definida, com objectivos

mensuráveis, tendo por base uma Metodologia específica, que pretendemos seja de excelência.

Para que tal seja possível, é fundamental haver grande objectividade e rigor científico na actuação. Um

desafio para todas as instituições do 3º sector, que se revela de extrema importância quando pensamos em

Sustentabilidade. Esta é uma preocupação constante da Bagos d’Ouro, razão pela qual recorremos à

supervisão externa da Universidade Católica do Porto (UCP) que terá seguramente um papel essencial nesta

matéria.

Ainda no que diz respeito à Sustentabilidade, e sendo a Bagos d’Ouro 100% privada, o apoio de empresas e

particulares assume-se como absolutamente vital. Não só o apoio financeiro, mas sobretudo no que diz

respeito ao apoio face ao caminho traçado e à estratégia definida. A este nível, a Bagos d’Ouro tem tido a

felicidade de poder contar com Parceiros que, tal como nós, acreditam que a qualidade é mais importante

que a quantidade e que, para colher, é preciso, antes de mais, semear e cuidar.

A todos, o nosso Muito Obrigada!

Mafalda Teixeira Bastos

Coordenadora Geral

COM QUEM FAZEMOS ISTO?



PARCEIROS CORPORATE
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AMIGOS ABO PARCEIROS PRO BONO

EVOLUÇÃO DA RECEITAEVOLUÇÃO DOS CUSTOS

6 090 € 7 170 €

41 795 €

64 130 €

47 885 €

71 300 €*

2013 2014

EVOLUÇÃO DA RECEITA FIXA DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA 2014

125 472 €

159 090 €

2013 2014

170 681 €

179 297 €*

2013 2014

*Nota: Deste valor, 4.850€ foi contabilizado no exercício de 2013, não 

tendo sido realizada a devida especialização.

7 170 €

17 216 €

40 689 €

32 698 €

2 569 €
5 015 €

64 130 €

9 810 €

Amigo ABO Campanhas Donativo
Pontual

Eventos Juros Livros P. Corporate Subsídios
Estado
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EVOLUÇÃO CUSTOS vs. RECEITAS

*Nota: Deste valor, 4.850€ foi contabilizado no exercício de 2013, não 

tendo sido realizada a devida especialização.



O resultado líquido apurado em 2014 foi no valor positivo de 15.356,54 € (quinze mil

trezentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos). A Direcção propõe que o

resultado transite para resultados transitados.

A Direcção da Bagos d’Ouro agradece o apoio dado ao longo de todo o ano de 2014 a todos

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

Porto, 23 de Março de 2015

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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“A Bagos d’Ouro tem tido uma grande importância na minha vida, em primeiro lugar

porque me leva a conhecer sítios divertidíssimos, depois porque me ajuda a nível de

saúde, levando-me a consultas de nutricionistas, pediatria, oftalmologia… E por último a

nível educativo!

Neste último ano, também importante, ajudaram-me imenso com a compra dos livros

escolares, material escolar e ainda me incentivaram a ter melhores notas!

Orgulho-me tanto quando dizem que eu sou a sua baguinha!!!

Obrigada por tudo! “

Lara Almeida, 13 anos
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Mais um ano decorrido e o projecto da Associação Bagos d’Ouro (ABO) prossegue o seu caminho de

crescimento sustentado, focado na prossecução do seu objectivo de resgatar crianças e jovens da

Região Demarcada do Douro de um futuro de carência e de exclusão social.

Apesar do crescimento do número de crianças e jovens apoiados, de 33 para 44 e do alargamento

do número total de pessoas apoiadas para 166, só possível com o grande empenho, dedicação e

profissionalismo da equipa da Bagos d’Ouro a quem aproveito, com muita gratidão, para saudar, foi

possível, em 2014, prosseguir no processo de consolidação do projecto, em torno do seu eixo

pivotal que é o da Educação.

Revestiu de particular e assinalável importância, neste domínio, a criação de uma metodologia de

trabalho, a Metodologia de Proximidade ABO, cuja estruturação formal está a ser desenvolvida em

conjunto com a Universidade Católica Portuguesa.

Também de salientar a implementação de um sistema de objectivos concretos para cada uma das

crianças e jovens, num quadro de um processo estruturado de avaliação do desempenho e do

potencial de cada um dos nossos alunos e consubstanciado em Compromissos Escolares,

devidamente formalizados.

Particularmente gratificante foi também poder assistir à resposta dada ao apelo feito à sociedade

civil e que permitiu poder trazer para a nossa Associação sete novos membros Corporate e 20 novos

Parceiros Pro Bono.

Esta combinação de esforços e vontades, aliada a uma política de rigor no domínio do controle de

custos permitiu que, apesar do crescimento registado, tenha sido possível reforçar a estabilidade e

saúde financeira da Bagos d’Ouro, como decorre da avaliação das contas em anexo.

Termino saudando e agradecendo a todos aqueles que nos ajudaram a percorrer este caminho, aos

restantes membros do Conselho Fiscal pelo apoio dado e, em particular, ao nosso Revisor Oficial de

Contas, Dr. Manuel Pires de Matos pelo seu apoio desinteressado a esta causa.

António Marquez Filipe

Presidente do Conselho Fiscal

MENSAGEM DO CONSELHO FISCAL
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BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO

2014 2013

ACTIVO

Activos fixos tangíveis 5 131 €             3 243 €             

Activos intangíveis 50 €                   60 €                   

Investimentos financeiros 150 €                27 €                   

Activo não corrente               5 331 €               3 329 € 

Inventários 4 14 169 €           15 935 €           

Clientes 31 403 €           8 504 €             

Estado e outros entes públicos 5 35 €                   7 521 €             

Outras contas a receber 9 708 €             1 878 €             

Diferimentos 845 €                1 225 €             

Caixa e depósitos bancários 6 151 211 €        157 214 €        

Activo corrente           207 371 €           192 276 € 

TOTAL DO ACTIVO           212 702 €           195 605 € 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS

Resultados transitados 172 065 €        127 520 €        

Outras variações nos fundos patrimoniais 3 243 €             3 243 €             

Resultado líquido do período 15 357 €           44 544 €           

TOTAL DE FUNDO DE CAPITAL           190 664 €           175 307 € 

PASSIVO

Fornecedores 7 1 011 €             1 106 €             

Estado e outros entes públicos 5 3 044 €             3 518 €             

Diferimentos 3 300 €             1 650 €             

Outras contas a pagar 8 14 684 €           14 024 €           

Passivo corrente             22 039 €             20 298 € 

TOTAL DO PASSIVO             22 039 €             20 298 € 

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO           212 702 €           195 605 € 

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

2014 2013

Vendas e serviços prestados 9 13 537 € 13 946 €

Subsídios, doações e legados à exploração 10 195 854 € 193 325 €

Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas 11 -1 766 € -1 041 €

Fornecimentos e serviços externos 12 -87 506 € -82 513 €

Gastos com o pessoal 13 -107 341 € -76 642 €

Outros rendimentos e ganhos 4 614 € 2 543 €

Outros gastos e perdas -871 € -1 763 €

RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÃO, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS 16 522 € 47 854 €

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -1 165 € -2 645 €

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIMENTO E IMPOSTOS) 15 357 € 45 209 €

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 15 357 € 45 209 €

Imposto sobre o rendimento do período -664 €

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 15 357 € 44 544 €

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2014 2013

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes e utentes 147.084 € 184.922 € 

Pagamentos a fornecedores 37.857 €-   26.705 €-   

Pagamentos ao pessoal 88.365 €-   63.279 €-   

Caixa gerada pelas operações 20.862 €   94.938 €   

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento 7.556 €     2.707 €-      

Outros recebimento/Pagamentos 35.870 €-   23.258 €-   

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 7.452 €-     68.974 €   

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis 5.100 €-     

Activos intangíveis

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis 4.750 €     

Juros e rendimentos similares 1.800 €     1.668 €      

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 1.450 €     1.668 €      

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 6.003 €-     70.641 €   

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 157.214 € 86.573 €   

Caixa e seus equivalentes no fim do período 151.211 € 157.214 € 

RÚBRICAS NOTAS
PERÍODOS
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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 promover a Educação de

crianças e jovens carenciados da região do Douro, como forma de combate à exclusão social. 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).

Para a concretização 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 4 anos.

Neste Anexo apenas são referidas as notas aplicáveis à Associação, em 31 de Dezembro de 2014.

Excepto quando mencionado, os valores monetários referidos nestas Notas são apresentados em

euros (€).

1. NOTA INTRODUTÓRIA

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

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

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS
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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).

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.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
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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.

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.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS (CONT.)
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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 a curto prazo, 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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31-dez-14 31-dez-13

Livros 14.169 € 15.935 €

Total 14.169 € 15.935 €

5. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

4. INVENTÁRIOS

Saldo devedor Saldo credor Saldo devedor Saldo credor

IRC 7 521 € 664 €

IVA 199 € 131 €

Retenção de impostos 1 010 € 1 036 €

Segurança Social 1 787 € 1 687 €

FCT e FGCT 14 € 15 €

Saldo final 0 € 3 010 € 7 521 € 3 533 €

31/dez/14 31/dez/13

Em 31 de Dezembro de 2014, o saldo da rúbrica de “Caixa e Equivalentes” era o seguinte:

6. EQUIVALENTES DE CAIXA

31/dez/14 31/dez/13

Numerário e cheques por depositar 213 € 284 €

Cartões valor a realizar em espécie 631 € 2 780 €

Dep. bancários imediatamente mobilizáveis 150 368 € 154 150 €

Disponibilidades constantes do balanço 151 211 € 157 214 €

7. FORNECEDORES

31/dez/14 31/dez/13

Fundação Casa da Música 824 €

AMTC - Assoc. Museu dos Transportes 492 €

A C Restauração e Catering, Lda. 150 €

Fornecedores diversos 187 € 464 €

Fornecedores 1 011 € 1 106 €
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9. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

8. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Passivos 

correntes

Passivos não 

correntes
Total

Passivos 

correntes

Passivos não 

correntes
Total

Credores por acréscimos de gastos 14.581 € 14.581 € 13.499 € 13.499 €

Outros devedores e credores 103 € 103 € 525 € 525 €

Total 14.684 € 0 € 14.684 € 14.024 € 0 € 14.024 €

31-dez-14 31-dez-13

2014 2013

Eventos / Jantares 8 522 € 11 517 €

Serviços prestados 8 522 € 11 517 €

Livros TOTAL

Vendas 2014 5 015 € 5 015 €

Vendas 2013 2 429 € 2 429 €

10. SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

2014 2013

Donativos regulares 66 450 € 47 885 €

Donativos pontuais 40 027 € 84 552 €

Donativos em espécie 37 513 € 39 133 €

Donativos eventos 41 393 € 20 856 €

Donativos - outros 662 € 400 €

Subsidios Estado - IEFP 9 810 € 499 €

Subsídios, doações e legados à exploração 195 854 € 193 325 €

NOTA: Estão ainda por contabilizar os valores referentes à consignação do IRS de 2013
por o valor ainda estar indefinido.
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11. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

Mercadorias Mat. Primas Total Mercadorias Mat. Primas Total

Existências iniciais 15.935 € 0 € 15.935 € 16.976 € 4.318 € 21.295 €

Compras 0 € 0 €

Regularização de existências 0 € -4.318 € -4.318 €

Existências finais 14.169 € 0 € 14.169 € 15.935 € 0 € 15.935 €

Gasto no exercício 1.766 € 0 € 1.766 € 1.041 € 0 € 1.041 €

31-dez-14 31-dez-13

12. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

2014 2013

Trabalhos especializados 197 € 427 €

Publicidade e propaganda 185 € 1 060 €

Honorários

Conservação e reparação 2 810 € 2 862 €

Livros e documentação técnica 67 € 44 €

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

Material de escritório 4 138 € 2 217 €

Combustíveis 6 838 € 7 185 €

Deslocações e estadas 3 329 € 1 932 €

Transportes de mercadorias

Rendas e alugueres 17 297 € 12 557 €

Comunicações 2 389 € 1 729 €

Seguros 412 € 602 €

Contencioso e notariado 151 €

Despesas de representação

Limpeza, higiene e conforto 182 € 10 €

Outros fornecimentos e serviços 247 € 555 €

Serviços bancários 102 € 163 €

Serviços apoio à Infância 49 313 € 51 018 €

Fornecimentos e serviços externos 87 506 € 82 513 €
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13. GASTOS COM PESSOAL

A rúbrica de “Gastos com pessoal” no exercício de 2014 tem a seguinte composição:

NOTA: Durante o exercício de 2014, a Associação Bagos d’ Ouro teve ao seu serviço, em média, 5 
colaboradores (3 em 2013), tendo terminado o ano com 4 colaboradores.

2014 2013

Remunerações do pessoal 88 611 € 63 715 €

Encargos sobre remunerações 17 869 € 12 284 €

Seguros de acidente de trabalho 510 € 344 €

Indemnizações

Outros gastos com o pessoal 352 € 300 €

Gastos com o pessoal 107 341 € 76 642 €
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Porto, 23 de Março de 2015

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 ________________________________________
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OBRIGADO!
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