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

Missão
Promover a Educação de crianças e jovens carenciados
do Douro como forma de inclusão social no território.
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MENSAGEM DOS FUNDADORES
A missão da Bagos d’Ouro, que em 2010 começou com o sonho de um Douro mais equilibrado e

mais inclusivo, começa a tornar-se realidade. Ao fim de 5 anos de trabalho assistimos com grande

alegria a um cada vez maior comprometimento entre nós, as crianças e jovens e as suas famílias.

É uma relação que vai ficando mais estreita, mais sólida e que nos leva a acreditar que a Bagos

d’Ouro é um elo importante na vida das nossas crianças e jovens. Mas é também esta

proximidade que nos faz trabalhar a cada dia para conseguirmos concretizar na plenitude aquela

que é nossa missão: promover a Educação como forma de inclusão social no território do Douro.

Agora que se aproxima o momento em que os nossos primeiros jovens vão iniciar a sua inserção

na vida ativa temos vindo a apoiar esta nova fase, da orientação vocacional até à integração

profissional, pois queremos ajudar a formar homens e mulheres de sucesso, capazes de inverter o

ciclo de pobreza que ainda caracteriza este território.

Por vezes pensamos, ao olhar em revista o ano, que são só pequenos passos na vida destas

crianças e jovens. Apesar disso, a experiência leva-nos a acreditar que com o nosso trabalho

podemos ajudar a criar oportunidades e a mudar, para melhor, a história de cada um, fintando um

destino que à partida todos considerariam traçado.

2015 foi ainda um ano de introspeção. Porque queremos continuar a crescer procurámos quem

nos ajudasse a avaliar o trabalho até agora desenvolvido e, com a ajuda da Faculdade de Educação

e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, redefinimos metodologias e indicadores de

impacto para seguirmos com maior segurança os nossos objetivos. Um trabalho que já produziu

os seus frutos e que está descrito neste relatório.

A todos que nos ajudam a mudar a história das crianças do Douro o nosso Muito Obrigado!

Luisa Amorim

Pe. Amadeu Castro
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“O Doiro sublimado. O prodígio de uma paisagem que deixa de o ser à

força de se desmedir. Não é um panorama que os olhos contemplam:

é um excesso de natureza. Socalcos que são passados de homens

titânicos a subir as encostas, volumes, cores e modulações que

nenhum escultor pintou ou músico podem traduzir, horizontes

dilatados para além dos limiares plausíveis de visão. (…). Um poema

geológico. A beleza absoluta» - Miguel Torga in" Diário XII" | S.

Leonardo de Galafura, 8 de Abril de 1977.



Chegado o momento de mais um balanço recordamos as palavras de Miguel Torga para enfatizar

a razão de ser da Bagos d’Ouro. Trabalhamos com as crianças e jovens daquele Douro que, para

uma grande parte das pessoas, é sinónimo apenas de “beleza absoluta”. Mas que continua a ser

também um território marcado pela carência e pela falta de igualdade de oportunidades.

Depois de um período inicial, mais centrado no apoio social, percebemos que só o acesso à

Educação permite criar oportunidades, inverter o ciclo de pobreza e promover a inclusão social.

Reconhecendo o potencial único de cada um, temos vindo a acompanhar de perto o seu

percurso escolar, social e familiar ao longo dos ciclos de aprendizagem, firmando com cada

criança e jovem, mas também com os seus pais, o “Compromisso Bagos d’Ouro”, essencial na

definição e responsabilização pelo objetivos a alcançar.

Não é um trabalho com resultados rápidos e imediatos. É um trabalho persistente mas que já

apresenta os seus frutos, graças ao empenho total da equipa da Bagos d’Ouro e a todos os

parceiros que nos apoiam em cada vez maior número, bem como aos voluntários que são o

suporte da nossa atividade. É um trabalho que a Direção continuará empenhada em manter e

em potenciar.

E porque queremos fazer mais e melhor explicamos neste relatório o trabalho desenvolvido

durante o ano com a Universidade Católica Portuguesa, assim como espelhamos a preocupação

com a sustentabilidade da Bagos d’Ouro aplicando o valor líquido do exercício, quer no reforço

do fundo de reserva da associação, quer no reforço da equipa fixa em 2016.

“Que as grainhas de hoje sejam os Bagos d’Ouro de amanhã”.  

A Direção

Luisa Alexandra Ramos Amorim

Amadeu da Costa e Castro

Sara Teixeira Rêgo de Oliveira Balonas

Marta Alexandra Pedreira Flamínio

António Lopes Guimarães Correia

MENSAGEM DA DIREÇÃO
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Em 2015, com a ajuda da B+,

mudamos a nossa imagem e

produzimos uma nova brochura

institucional, um suporte essencial

para divulgarmos o nosso trabalho.

UMA NOVA IMAGEM

A BAGOS D’OURO FALOU SOBRE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL 

A Bagos d'Ouro participou no

Seminário Sustentabilidade,

Negócios e Confiança organizado

pela Fundação de Serralves em

conjunto com a Associação

Portuguesa de Ética Empresarial.

Uma boa oportunidade para darmos

a conhecer a nossa atividade e a

perspetiva de um dos parceiros – a

Symington Family Estates.
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FALARAM DE NÓS…

8

Público online: 01 10 2015

Jornal de Noticias: 25 10 2015

Jornal de Noticias: 25 10 2015

Porto Canal: 08 12 2015

O Plátano: 03 2015
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UM RÁPIDO OLHAR SOBRE 2015…

40 crianças e jovens 
acompanhadas em 

proximidade

155 pessoas apoiadas

Metodologia Bagos 
d’Ouro

543 sessões de 
acompanhamento 

individual
245 encontros de 
articulação com 

professores
168 visitas domiciliárias

87% sucesso escolar
62% desempenho Bom, 

Muito Bom e 
Excecional 

59% dos alunos 
subiram ou mantiveram 

a média anual

4 concelhos
do Douro

31 Diplomas 
entregues 

3 Prémios 
de Mérito
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QUEM APOIAMOS….

Evolução do nº total de pessoas apoiadas 

40 Crianças apoiadas 
em proximidade

2015

36

71

127

166
155

2011 2012 2013 2014 2015

2 Falta de 
Comprometimento

1 Abandono Escolar

1 Mudança de país

Distribuição do nº de crianças e jovens apoiadas por concelho 

4 PROCESSOS NÃO 
PROSSEGUIRAM:   

9

11

10

10

Alijó

Sabrosa

S. João Pesqueira

Tabuaço

50 Irmãos

65 Pais
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AS NOSSAS CRIANÇAS EM PROXIMIDADE…

Distribuição das crianças e jovens apoiadas por Nível de Ensino

0%

3%

10%

35%

20%

33%

0-5

6 a 9

10 a 11

12 a 14

15 a 17

>18

Distribuição das crianças e jovens apoiadas por Idade e Sexo

55% Feminino45%
55%

45% Masculino

SEXO

IDADE

18%

23%

38%

13%
8%

Superior

Secundário

3º Ciclo

2º Ciclo

1º Ciclo

8 1º e 2º Ciclo

24 3º Ciclo e 
Secundário

7 Ensino Superior
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Distribuição das famílias de acordo coma situação face ao Emprego

3%

43%

8%

35%

11%

s/ escolaridade

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

MÃE

4%

48%

20%

24%

4%

s/ escolaridade

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

PAI

Distribuição das famílias apoiadas segundo o Nível de Ensino dos pais

88%
Mães Emprego 
Precário ou 
Desemprego

62%
Pais Emprego 
Precário ou 
Desemprego 

23% Pais Emprego 
Estável

92%
Famílias com 
rendimento de 
referência < 420€
(Escalões Abono)

AS SUAS FAMÍLIAS…

15%

23%

42%

19%

9%

3%

48%

39%

Reforma

Emprego Estável

Emprego Precário

Desemprego

MÃE PAI
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Distribuição cumulativa das problemáticas sociais das famílias 

PROBLEMÁTICAS SOCIAIS

Douro
• É uma das regiões mais pobres da União 

Europeia (Trás-os-Montes, Douro, Vale do 
Tâmega).

• Tem uma elevada taxa de analfabetismo 
(de 8,7%, comparativamente a 5%, na 
Região Norte e em Portugal (Continental). 

• Tem uma das maiores taxas de consumo 
de álcool do país (Trás-os-Montes e Alto 
Douro). 

20%

30% 33%

62%

88%
92%

História de
Comportamentos

Violentos na
Família

Praticas
Parentais

desajustadas

Consumo de
substâncias
(Álcool ou

outras)

Desemprego ou
Emprego

Precário Pai

Desemprego ou
Emprego

Precário Mãe

Rendimento 
Familiar 

(Referência) < 
420€

Fontes: OMS 2012 | INE 2012 
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METODOLOGIA BAGOS D’OURO
No âmbito da atividade da Clínica Universitária de Psicologia (CUP) da

Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa –

Porto temos vindo a desenvolver junto da ABO um processo de consultadoria

técnico-científica que visa a melhoria contínua em todas as etapas da sua

intervenção. Iniciado em maio de 2015, este trabalho percorreu diversas

temáticas, do racional teórico às estratégias de intervenção, passando pela

metodologia de sinalização dos alvos de intervenção. Acreditamos

convictamente que é no seio de processos colaborativos, como tem sido este,

que a ABO continuará a GARANTIR QUE “AS GRAINHAS DE HOJE POSSAM SER

OS BAGOS D’OURO DE AMANHÃ”

Eduardo Oliveira, CUP
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A Bagos d’Ouro cumpriu em 2015 o primeiro de dois anos de trabalho com a Universidade

Católica Portuguesa. Um trabalho pautado pelo rigor científico e que nos permitiu “voltar às

origens” e redefinir os objetivos e indicadores com que avaliaremos o impacto da nossa ação.

Na sequência desta primeira fase de trabalho, a Bagos d’Ouro reorganizou a sua intervenção

social tendo em conta uma sinalização cada vez mais precoce e o desenvolvimento de

programas orientados por critérios de idade, desenvolvimento e contexto social. Assim é

intenção da Bagos d’Ouro desenvolver um programa de continuidade com início no 1º ciclo e

um foco mais educativo, com maior envolvimento da família e um programa para os mais

velhos, mais orientado para a integração profissional e promotor de autonomia dos jovens.

SUPERVISÃO UNIVERSIDADE CATÓLICA
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A Metodologia Bagos d’Ouro, assente numa estratégia de

proximidade, prevê um apoio escolar e familiar regular.

No decorrer de 2015 foi estabelecido um Compromisso Bagos

d’Ouro com cada uma das crianças e jovens apoiados.

No âmbito do 1º e 2º ciclos, o nosso trabalho passa por:

• motivar e envolver para as tarefas escolares;

• monitorizar a situação escolar;

• promover competências pessoais e sociais;

• trabalhar estratégias de organização e métodos de estudo;

• incentivar um comportamento adequado na escola e em casa;

• despertar a curiosidade;

• e definir os apoios e oportunidades educativas adequadas.

Um trabalho realizado em plena articulação com pais e

professores 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.

17

INTERVENÇÃO DE PROXIMIDADE

2015

543
Sessões de 
acompanhamento 
individual

245 Encontros de articulação 
com professores

168
Visitas domiciliárias de 
acompanhamento à 
família

“Gosto de fazer o 
Compromisso porque 
ajuda-me a esforçar-me 
mais e a tirar boas 
notas. Eu quero que a 
Bagos d´Ouro continue 
sempre na minha vida!”

Luís Nunes

“A Bagos d´Ouro é importante para mim porque me fez melhorar as 
notas e estudar mais. No meu Compromisso eu prometi que ia subir 

as notas e estudar mais, esforcei-me por cumprir e consegui!” 
Daniela Pereira

176 Horas de apoio ao 
estudo (18 voluntários)
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Quanto ao acompanhamento dos estudantes mais velhos,

do 3º ciclo, Secundário e Superior, cresce a preocupação

de, para além da monitorização e motivação escolar,

estabelecer objetivos que promovam a orientação e

integração profissional. Em 2015 todos os estudantes

universitários realizaram um estágios de verão, estando em

curso até 2016 a identificação de um tutor profissional

para cada um dos jovens apoiados e uma estratégia de

apoio ao nível de inglês.

(…) acredito que a possibilidade de ter acesso a conselhos de um profissional experiente que, como

tutor profissional, pode partilhar uma experiência de vida mais rica, constituirá sempre uma vantagem

para os jovens integrados. Desejavelmente, esta orientação - essencialmente prática - deve funcionar

simultaneamente como estímulo e porto de abrigo preparando-os melhor para os desafios que se lhes

haverão de colocar no mercado de trabalho.

Tomás Pessanha, Tutor Profissional da Raquel

"Quero agradecer a todos pela simpatia com que fui recebida e pela forma extraordinária como fui

integrada na equipa do IPATIMUP. Um muito obrigada a todos os colaboradores do grupo “Genetic

Dynamics of Cancer Cells” pela disponibilidade que mostraram em me contextualizar nos seus projetos

e em esclarecer todas as minhas dúvidas.

Esta experiência foi muito gratificante para mim, tendo-me permitido contactar com a realidade que é

a investigação e aprender muitas coisas novas."

Agradecimento da Ana Catarina Rocha, 

no âmbito do estágio desenvolvido no IPATIMUP
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Todo este trabalho foi realizado a par de um acompanhamento

próximo às famílias, concretizado através de visitas domiciliárias

bimensais, com o objetivo de Consciencializar e Capacitar os pais para

as suas responsabilidades: acompanhamento escolar dos seus filhos,

criação de regras e rotinas, interações pais-filhos.

Ao longo deste ano a Bagos d’Ouro procurou apoiar estas famílias em

períodos de crise, de forma pontual, na resposta às suas necessidades

básicas e nomeadamente através do 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.

“A Bagos d ´Ouro tem-me ajudado a mim, a organizar melhor a casa, a tomar conta das minhas filhas

e ajuda as minhas filhas que é o mais importante. O acompanhamento da Bagos d´Ouro é uma ajuda

e faz com que a minha filha estude mais e tire melhores notas. A Bagos d´Ouro conseguiu um

professor de apoio para a minha filha, e também livros e materiais para a escola e até uma secretária

para estudar melhor. Também arranjaram uma “madrinha” (i.e. mentora) de quem a minha filha

gosta muito.”

Mãe da Catarina

“O acompanhamento que dão à minha filha é muito importante porque dão-lhe um apoio escolar com 

mais qualidade do que aquele que eu consigo dar e dão-lhe tudo o que ela precisa para chegar mais 

longe e ser alguém na vida, um dia! “

Pai da Leonor

INTERVENÇÃO DE PROXIMIDADE (cont.)
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"A Associação Bagos D´Ouro tem vindo a prestar um serviço social de proximidade de excelência, no

nosso concelho. Tem combatido de forma eficaz a pobreza infantil, na sua vertente socioeducativa,

dando reais oportunidades a crianças e jovens com reconhecido valor e potencial, de poder aceder à

formação, cultura e educação que de outra forma, atendendo às carências dos seus agregados

familiares, dificilmente conseguiriam aceder. Além disso, a Associação Bagos D´Ouro sempre foi uma

verdadeira parceira em todos os projetos desenhados no concelho de São João da Pesqueira em prol

do desenvolvimento e coesão social. Por isso e muito mais, obrigado Bagos D´Ouro!"

Delfina Tavares, Vereadora da Câmara Municipal de São João da Pesqueira

“Para mim o acompanhamento da Bagos d´Ouro é de uma importância extrema devido à mudança

que provocou nos meus hábitos de estudo e na minha organização. Foi este acompanhamento que

me fez perceber que sou capaz de atingir os meus objetivos, introduzindo em mim a vontade de me

esforçar por os atingir. Depois de introduzir em mim a vontade, o acompanhamento da Bagos

d´Ouro, com os planos de estudo e o compromisso, ensinaram a autodisciplinar-me. A consequência

do apoio da Bagos d´Ouro reflete-se nos melhores resultados que tenho obtido. O próprio apoio

familiar também influenciou os meus resultados a nível escolar – ao ajudar a minha família a Bagos

d´Ouro permitiu que eu me focasse mais nos estudos.”

David Leite, Secundário

“(…) Durante estes anos tenho sido alvo de uma preocupação incansável por parte dos membros da

associação que têm como objetivo proporcionar-me aquilo que nunca poderia ter caso não

pertencesse a esta causa. Além do empréstimo financeiro que me proporcionam até o resultado da

bolsa de estudo estar disponível, tenho um plafond anual que posso usar para adquirir livros

académicos, para assim poder fomentar o meu estudo e o meu conhecimento, bem como estou, no

momento presente, a melhorar o meu inglês na escola Wall Street English, em Coimbra, com o apoio

desta associação. Ainda para melhorar o meu currículo e visando o meu futuro profissionalismo,

terei a oportunidade de ter um tutor profissional e de realizar estágios de verão que me trarão

experiência na área.

Posto isto, fazer parte da Bagos d’Ouro é uma oportunidade incrível, tem tido um impacto brutal na

minha vida, principalmente académica, e é com grande orgulho que pertenço a esta associação.”

Inês Rodrigues, Ensino Universitário
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O NOSSO IMPACTO

Distribuição das crianças e jovens apoiadas por Potencial Cognitivo e Desempenho 
Escolar (ano letivo 2014/15)

POTENCIAL

DESEMPENHO

62% Desempenho Bom, 
Muito Bom e Excecional

59%
Subiram ou 
mantiveram a média 
global anual

23% Subiram um quadrante 
na avaliação ABO

87% Sucesso Escolar

63% Compromissos 
cumpridos

2014/15

8%

38%

55%

Baixo

Médio

Elevado

13%

26%

31%

23%

8%

Pouco satisfatório

Satisfatório

Bom

Muito Bom

Excecional



22

PROJETOS
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PROJETO MENTOR
“Mentores ajudam crianças a serem felizes!” (JN, 25.10.15)

Passado um ano do lançamento do Projeto Mentores, e já

a pensar no seu alargamento a novas crianças e jovens, foi

tempo de parar e perceber o que correu bem, menos bem

e o que poderíamos ter feito diferente. Este piloto foi

desenvolvido com o apoio da Jason Associates e decorreu

com 6 Mentores e 6 crianças e jovens.

O Mentor é uma espécie de “Padrinho”, alguém que a par

da família, orienta, desafia, mas também ouve e dá colo

sempre que necessita.

“o projeto é imensamente positivo e criador de valor para
todos os envolvidos”.

Mentor

“Ajudou-me a procurar saber os meus objetivos, o que quero
e o que não quero fazer”; “Uma Oportunidade de sair de
casa e de conhecer locais novos”.

Crianças

Principais Atividades

“Noto que vem muito satisfeito quando passa o dia com o
Mentor. Ele leva-o a sítios que eu não tenho oportunidade de
levar e isso ajuda-o a crescer”.

Pais

• Encontros Mensais entre Mentores e 
Crianças 

• Sessões de partilha entre Mentores 

• Atividades de Envolvimento com 
Crianças, Mentores e suas famílias



PROJETO @SÍTIO DOS LIVROS

“… Os livros são uma porta para o conhecimento e uma viagem para um mundo imaginário. Uma

biblioteca solidária é muito mais do que isso, é proporcionar sonhos e conhecimentos a crianças

carenciadas e é dar-lhes liberdade e possibilidade de sonhar com um futuro melhor! Poder

colaborar com a Associação Bagos d’Ouro enquanto escrevem uma história melhor para todas as

suas crianças e jovens é uma experiência muito enriquecedora.”

Andreia Pinto | voluntária @ sítio dos livros

Pelos segundo ano consecutivo, todas as crianças e

jovens apoiadas pela Bagos d’Ouro e seus pais puderam

requisitar livros através da biblioteca Sítio dos Livros.

Uma plataforma solidária, desenvolvida com o apoio da

Roff com o objetivo de promover os índices de leitura

através do acesso gratuito a livros do seu interesse.

Esta biblioteca é gerida com o apoio de uma voluntária

que de forma incansável lhe dedica semanalmente o seu

tempo.

1

VOLUNTÁRIO

100

UTILIZADORES

370

LIVROS

“O Sítio dos Livros permitiu envolver a ROFF e os seus colaboradores

num projeto de responsabilidade Social que acreditamos ser uma real

mais-valia para as crianças no Douro.”

Mónica Ferreira |Roff
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EDUCAÇÃO

Cerimónia de Entrega de Diplomas

Como forma de reconhecimento do esforço das crianças e jovens que

cumpriram o seu compromisso escolar a Bagos d’Ouro realizou, no

Museu do Douro, a 1ª Cerimónia de Entrega de Diplomas e Prémios de

Mérito. Um dia mágico na presença de pais, avós, familiares, amigos e

parceiros locais.

31

DIPLOMAS

3

PRÉMIOS DE 
MÉRITO

“Na cerimónia de Entrega de Diplomas senti-me Orgulhoso porque tirei boas notas,

trabalhei muito para as conseguir e consegui! Eu senti-me Único porque fui um dos três

melhores e recebi uma Estrela! A minha mãe ficou Orgulhosa de mim.“

Luís Nunes, 1º Ciclo

“Vi reconhecido o meu esforço porque acreditaram na minha capacidade para ser bom aluno, apoiando-me

sempre e trabalhando comigo para que eu possa fazer melhor ainda. A Bagos d´Ouro acredita que eu tenho

potencial e possibilidade de construir um futuro de sucesso, reconhecendo o meu esforço para tirar boas

notas, ser um bom menino e sobretudo ajudando-me a alcançar os meus objetivos para o futuro. “

Júnior Vilela, 3º Ciclo

26
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EDUCAÇÃO

Atividades de Orientação Vocacional e Profissional

Em 2015, os nossos jovens tiveram a

oportunidade de conhecer de perto a Fábrica da

CaetanoBus e o Centro de Formação da Salvador

Caetano. Um dia onde puderam observar a linha

de montagem dos autocarros, contactar com

vários departamentos e conhecer as oficinas de

mecânica, eletrónica e estufa de chaparia e

pintura.

VISITA À FÁBRICA DA SALVADOR CAETANO

(…) Acredito fortemente que a passagem dos “baguitos” pela Universidade do Porto, através da

participação no programa Universidade Júnior, será algo que contribui para alargar horizontes,

despertar a necessidade de ir mais além definindo objetivos mais ambiciosos e, principalmente,

ganhar a consciência de que SOU CAPAZ!

Filomena Mesquita, UJ

Em Julho, um grupo de 29 jovens,

distribuídos entre a UTAD JÚNIOR e a

UNIVERSIDADE Jr puderam experimentar o

ambiente universitário e participar em

atividades e projetos de diferentes áreas de

conhecimento.

UMA SEMANA NA UNIVERSIDADE
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EDUCAÇÃO

Este ano, o Serviço Educativo do Museu do Douro

esteve em Tabuaço e em São João da Pesqueira

para promover o desenvolvimento Corpo-Mente-

Território. Participaram nesta atividade 22

crianças e jovens do 1º Ciclo.

Com o Museu do Douro no Território

A Carruagem veio ao Museu do Douro
Em julho a companhia de Teatro, Carruagem -

Tráfego de Ideias, esteve no Museu do Douro

com o espetáculo Pega-Monstros e atuou, de

forma totalmente gratuita, para as crianças e

jovens apoiados pela Bagos d'Ouro. Um sábado

diferente onde pais e filhos se divertiram com as

aventuras de "Mel e a Camila"!

ATIVIDADE “EU SOU PAISAGEM”
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SAÚDE

Com vista a apoiar necessidades específicas de saúde das crianças e

jovens apoiadas, a equipa de oftalmologia da Cuf Porto – Grupo

José de Mello Saúde e outros voluntários no âmbito da saúde

deslocaram-se à EB2,3/S D. Sancho II de Alijó para observar a saúde

dos seus olhos e sensibilizar miúdos e graúdos para os cuidados a

ter ao nível da higiene oral.

Um apoio imprescindível e com grande impacto no dia a dia escolar

dos nossos meninos.

12

SEGUIMENTO 
EM CONSULTA 

OFTALMOLOGIA

78

CRIANÇAS E 
JOVENS

12

ÓCULOS

6

MÉDICOS 
VOLUNTÁRIOS

A CUF no Agrupamento de Escolas de Alijó

Com o apoio do Núcleo Estratégico de Voluntários (NEV), em 2015

levamos a cabo mais um Rastreio Anual de Saúde. Uma conversa

com pais e filhos para sinalizar necessidades mas sobretudo

orientar e incentivar o acompanhamento à Saúde. Dois dias

intensos de trabalho com o apoio de excelentes profissionais nas

especialidades de Enfermagem, Pediatria, Medicina Familiar e

Ginecologia.

Rastreio Anual| Um fim de semana dedicado à saúde 

112

CRIANÇAS,  
JOVENS E PAIS

4

ESPECIALIDADES

6

MÉDICOS 
VOLUNTÁRIOS
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Foi já há quase dois anos que a equipa de Oftalmologia da CUF Porto teve a oportunidade de subir o Douro

para participar numa ação de rastreio junto de um grupo de crianças carenciadas. Termos sido incluídos

pela Bagos d’Ouro no apoio a este grupo de crianças é um privilégio. Uma oportunidade única e

enriquecedora.

Perceber no terreno o que esta associação está a concretizar aquece o coração. Porque somos contagiados

pela alegria e a paixão que sentimos no apoio dado. Porque sentimos que é um projeto sustentado em

valores sólidos e com objetivos claros e ambiciosos. Porque sabemos que o trabalho da Bagos D’Ouro abre

os horizontes destas crianças. No seu processo de crescimento dão-lhes amor e conhecimento. Às crianças

do pré-escolar como às grainhas que cresceram e chegaram já à faculdade.

Pelo caminho a Bagos d’Ouro deu-lhes a luz e o afeto. A crianças rijas e corajosas em situações de enorme

vulnerabilidade. Para que possam crescer em harmonia e tenham condições de igualdade para alcançarem

o futuro risonho que merecem. Estamos seguros que o apoio da Bagos d’Ouro é decisivo para o

desenvolvimento destes jovens. Num equilíbrio entre empenho apaixonado e ações eficientes.

É por isso com redobrado entusiasmo que aguardamos que nos chamem para nova colaboração. Porque

acreditamos nesta viagem. "

Fernando Vaz, 

Coordenador do Departamento de Oftalmologia da CUF Porto

“Tem sido muito gratificante poder colaborar com a Associação Bagos d’Ouro. Identifico-me plenamente

com este projeto que acredita que só através da Educação poderemos melhorar o mundo e que esta

mudança só se faz ao longo do tempo e unicamente com dedicação, convicção e trabalho. (…) julgo que o

facto de trabalhar no hospital da área de residência das famílias apoiadas pela Bagos d´Douro me permite,

não apenas aconselhar, como também orientar e estabelecer pontes de contacto mais eficazes para ajudar

a resolver de uma forma mais efetiva os problemas de saúde que têm surgido.

Educação e Saúde, são os pilares das competências para a vida, fundamentais para o desenvolvimento das

gerações vindouras e para a luta contra a pobreza, não apenas económica mas também sociocultural.

Tenho muito orgulho em ser voluntária da Bagos d´Douro!”

Márcia Quaresma, 

Médica Pediatra do Hospital de Vila Real 

voluntária do Núcleo Estratégico de Voluntários – Saúde 



NUTRIÇÃO

Em 2015, com o apoio da Cerealis e de uma

nutricionista no terreno, todas as crianças e jovens

com necessidades a este nível foram avaliadas e

apoiadas com dicas importantes e um plano

alimentar a seguir.

A par deste trabalho, e com vista a promover uma

alimentação saudável desde cedo, a Cerealis esteve

connosco a trabalhar com as crianças de 1º e 2º ano

do Centro Escolar de Tabuaço e seus pais.

Cerealis| Alimentação Saudável

1

NUTRICIONISTA 
VOLUNTÁRIA
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25

SEGUIMENTO 
EM CONSULTA

3

AÇÕES



NATAL
O Natal é com a família Bagos d’Ouro

Este ano o Natal foi em família! Um dia preparado a dedo

por toda a equipa da Bagos d’Ouro e um grupo de

empenhados voluntários. Na Quinta do Tedo, em Armamar,

contámos com a presença de crianças, jovens, pais,

voluntários e mentores que, entre outros momentos,

puderam ouvir um maravilhoso conto de Natal, enfeitar a

árvore ABO, tirar divertidas fotos e fazer pinturas faciais.

Antes do regresso a casa o nosso Pai Natal distribuiu

maravilhosos presentes e um cabaz com os ingredientes

essenciais para uma ceia de Natal recheada!

(…) Como mãe e educadora que sou, o facto da missão da Associação estar direcionada para o apoio a crianças e jovens do

Douro, motivou o meu empenho e a vontade de, pelo menos tentar, fazer a diferença nas suas vidas.

No dia em que tive a honra de conhecer de perto as crianças e as suas famílias tudo fez (ainda) mais sentido. A missão e

o produto de todo o trabalho que eu sabia que estava a ser feito estava ali à minha frente... Compreendi a importância do que

faço e ficou a vontade de fazer mais, muito mais, porque dar um pouco de mim e receber em troca um sorriso caloroso de uma

criança não tem preço. Saber que contribuo para a sua felicidade e o seu futuro é sem sombra de dúvida a minha motivação

para continuar.

O envolvimento dos voluntários nesta missão é essencial, somente com o fruto do seu trabalho e empenho se poderá

proporcionar a estas crianças e jovens a possibilidade de um futuro mais promissor. A oportunidade de adquirirem mais

conhecimentos e competências que os irão ajudar ao longo da sua vida. E com tão pouco fazemos toda a diferença! Este é um

projeto inspirador e sinto-me grata por fazer parte desta Família.

Patricia Gonzalez, Voluntária
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“(…) É sempre bom sentir que um pouquinho do nosso tempo ajuda a

melhorar o sorriso e a esperança de um futuro melhor, mais

consolidado, mais colorido e principalmente mais consciencioso nos

nossos "baguitos“. Obrigada Bagos d'Ouro pela oportunidade de

tantas vezes me fazer sentir um bocadinho mais "quentinha" podendo

dar uma ajuda! "

Sofia Carvalho Neto, Voluntária 
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APOIOS EDUCATIVOS

Regresso às Aulas

Mais uma vez, em 2015, o regresso às aulas foi

Firmo! 77 crianças e jovens foram apoiadas

com o material escolar essencial para um ano

letivo em pleno.

Por mais um ano a Bagos d’Ouro apoiou

financeiramente a aquisição dos manuais

escolares para o ano letivo de 2015/16. As

famílias foram apoiadas no pagamento do valor

remanescente não comparticipado pelos apoios

sociais.

LIVROS ESCOLARES

MATERIAL ESCOLAR
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Ajudando a cumprir o sonho de prosseguir estudos, a Bagos

d’Ouro apoiou os seus sete estudantes universitários através do

pagamento de despesas não comparticipadas pela Bolsa do

Estado: alimentação, transporte, livros técnicos, bolsas de

estágio, cursos de inglês, entre outros. Apoiou também a

integração de quatro estudantes em colégio (em regime de

internato) que, por falta de acompanhamento familiar e

práticas parentais desajustadas, começaram a revelar

problemas de comportamento associados a uma diminuição do

rendimento escolar.

Este apoio só foi possível graças ao generoso apoio dos

“Padrinhos” que nos ajudaram a suportar estes custos.

Bolsas Escolares

APOIOS EDUCATIVOS

De berbequim e ferramentas na mão a equipa da Bagos d'Ouro

e nove fantásticos e dinâmicos voluntários da AEFDUP

(Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da

Universidade do Porto) estiveram, em Alijó e Tabuaço, a montar

os espaços de estudo de 33 crianças e jovens. Família a família,

casa a casa, pais e voluntários montaram secretárias e cadeiras,

colocaram candeeiros e penduraram estantes acreditando que,

um espaço organizado, com condições de luz e conforto, é

condição essencial para um estudo motivado e concentrado.

A compra deste material foi financeiramente suportado pela

Biogen Idec e Norgarante.

Remodelação dos Espaços de Estudo
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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 2015

apoiamos 5 famílias carenciadas, num total de 20

cabazes.

Apoio Alimentar

APOIOS SOCIAIS

Este ano, com o apoio da Multicare e a generosa

colaboração de médicos dentistas locais, 42 crianças e

jovens foram acompanhadas em consultas de saúde oral.

Apoio Saúde

Com a ACA iniciamos este ano o projeto de remodelação

da casa de uma das famílias que apoiamos e que vivia

sem condições de habitabilidade. Um apoio

complementado com a ajuda do Município de Sabrosa e

ABPROJECTOS no âmbito dos projetos de Licenciamento.

Com o apoio da iniciativa "1 Colchão, 1 Coração" da

Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), 33 crianças

e seus pais têm hoje as condições necessárias para um

sono restaurador.

Apoio Habitacional
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OUTROS APOIOS ESPECIAIS EM 2015…

• AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS: D. SANCHO II 

(ALIJÓ), ABEL BOTELHO (TABUAÇO), MIGUEL 

TORGA (SABROSA) E SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

• ALEXANDRA COUTO 

• IBERSOL

• MGC TRANSPORTES 

• MUNICÍPIOS DE ALIJÓ, TABUAÇO, SABROSA E 

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

• SONAE MC

• TODOS OS PARCEIROS SOCIAIS LOCAIS

• TODOS OS VOLUNTÁRIOS
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ATIVIDADES
EVENTOS E 

CAMPANHAS
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Pelo segundo ano consecutivo a Bagos d’Ouro empenhou-se

na divulgação da campanha de consignação de IRS pois é uma

forma de apoio acessível a todos os contribuintes. Estes

podem consignar 0,5% do seu IRS sem que tal implique o

pagamento adicional de imposto e sem verem o reembolso do

seu IRS afetado.

Foi mais uma vez uma importante fonte de receita para a

associação.

A Essência do Vinho Porto associou-se mais uma vez à Bagos d’Ouro

através da doação de 0,50€ por cada entrada. É sempre com enorme

entusiasmo que marcámos presença na principal experiência do

vinho em Portugal, onde estão representados muitos dos Produtores

parceiros da Bagos d’Ouro.

Esta parceria permitiu angariar uma receita de 1.500€, valor de

grande importância para a Bagos d’Ouro.

No dia 3 de outubro de 2015 o Halloween foi o mote para as

5000 pessoas que participaram na “Corrida do Parque à

Noite”, organizada pela Runporto. Para além do exercício

físico e da diversão todos correram também pela nossa

causa uma vez que 0,50€ do valor da inscrição reverteu para

a Bagos d’Ouro. As receitas totalizaram 2.500€.
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Baile de Gala da Associação Comercial do Porto

II Circuito de Golfe Abreu-Porto Canal
Este ano tivemos o enorme privilégio de vermos a

Abreu associar-se à nossa missão através do II Circuito

de Golfe Abreu – Porto Canal. Foi uma excelente

oportunidade para divulgarmos o nosso trabalho e

uma importante fonte de receita para a associação

uma vez que 10% do valor da inscrição reverteu para a

Bagos d’Ouro. Esta iniciativa permitiu angariar 1.500€.

Evidenciando o apoio que a Associação Comercial do

Porto dá anualmente à Bagos d’Ouro foi também com

o Baile de Gala que, em maio, se voltou a associar à

nossa missão através de uma percentagem do valor de

cada inscrição que reverteu para a associação,

perfazendo uma receita de 1.290€.
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Os Douro Boys no Cafeína e a Bagos d’Ouro

Prova de Vinhos Solidária Bagos d’Ouro

Dando continuidade àquela que é já uma tradição da Bagos

d’Ouro realizou-se, no dia 25 de abril, a Prova de Vinhos

Solidária conduzida pelo Engº Bento Amaral e realizada

com o apoio do IVDP e da Associação Comercial do Porto.

Foi mais um enorme sucesso com lotação esgotada para

provar os vinhos Topos de Gama 2011, 2012 e 2013

oferecidos pelos nossos Produtores d’Ouro. Com este

evento foi possível angariar o valor de 1.384€.

41

No âmbito das comemorações dos seus 20 anos o

restaurante Cafeína, no Porto, e o grupo de produtores

Douro Boys associaram-se à nossa causa e permitiram a

realização de um jantar solidário memorável no dia 26 de

novembro. Metade do valor do jantar, que integrou um

leilão de vinhos oferecidos pelos Douro Boys, reverteu para

a atividade da Bagos d'Ouro. Esta iniciativa permitiu

angariar 3.420€.



No dia 30 de maio concretizamos mais uma Bagos

d’Ouro Wine Party. Aquele que é o mais importante

evento organizado por nós teve lugar, desta vez, no

Pátio das Nações do Palácio da Bolsa e juntou mais

de 500 pessoas.

Com 15 produtores do Douro presentes, todos eles

parceiros corporate da Bagos d’Ouro, e cerca de 60

vinhos em prova, foi mais uma noite inesquecível

com a música a cargo do DJ Pedro Lagoá.

Este evento solidário permitiu angariar uma receita

líquida de 12.758€, valor de enorme importância

para a continuidade do nosso trabalho.

Wine Party

Em 2015 marcamos presença no Mercado “Elas na

Cidade”, evento na área de vestuário e acessórios

infantis, que decorreu no mês de dezembro no Hotel

Vincci. A Bagos d’Ouro foi convidada para se associar

a esta iniciativa onde foi possível divulgar o nosso

trabalho e vender o nosso Livro de Receitas.

Mercado “Elas na Cidade”
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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.

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

A partir de uma louvável iniciativa da World of Port, de Axel

Probst, surgiu em 2013 o projeto O-Port-Unidade. Com o

dinamismo e empenho de 25 produtores de Vinho do Porto foi

possível juntar num só lagar, na vindima de 2013, todas as uvas

que deram origem a um esplêndido Vintage Port.

Uma parte significativa da receita desta edição limitada de Vinho

do Porto reverte a favor da Bagos d’Ouro, um importantíssimo

apoio financeiro para a associação que permite garantir a

continuidade do nosso trabalho e alargar, em 2016, o âmbito da

nossa ação.
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Rolha Solidária No seguimento da Campanha “Rolha Solidária”,

lançada pela Amorim & Irmãos em 2013, através

da qual, por cada rolha vendida, 2% do respetivo

valor reverte a favor da Bagos d’Ouro, em 2015

continuamos a contar com o apoio de diversos

produtores de vinho que se juntaram a esta causa.

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

Amorim & Irmãos manteve em 2015 a campanha iniciada

anteriormente, de acordo com a qual reverte para a Bagos

d’Ouro a totalidade do valor de 3€ cobrado por cada visita à

fábrica de produção de rolhas.

Fashion Clinic

Durante o primeiro semestre de 2015, no âmbito da 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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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 atuamos (São João da Pesqueira,

Tabuaço, Alijó e Sabrosa) e com quem trabalhamos de perto.
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PPRODUTORES d’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 projeto, através de um protocolo anual, assente num apoio

financeiro, essencial para a continuidade da nossa missão.

Bago

Raiz

Grainha
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A sustentabilidade da Bagos d’Ouro assenta também no apoio financeiro de várias empresas de

diferentes setores de atividade. Estas permitem, com o seu contributo, a continuidade a longo prazo do

nosso projeto.

PParceiro Videira de Ouro

Parceiro Raiz

Parceiro Grainha

PARCEIROS CORPORATE

Parceiro Bago
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AAPOIO AO TERRENO

APOIO À ESTRUTURA

Contamos ainda com várias empresas que nos apoiam em regime pro bono, através da oferta de

produtos e serviços, todos eles absolutamente essenciais para o nosso funcionamento.

PARCEIROS PRO BONO

ABPROJECTOS 
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CAMPANHAS

APOIOS PONTUAIS

Durante o ano de 2015 continuamos a contar com o apoio de empresas que desenvolveram

campanhas de Responsabilidade Social, permitindo assim que uma percentagem das

vendas pudesse reverter a favor da Bagos d’Ouro.

0
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QUEM NOS ACOMPANHA NESTA MISSÃO

Evolução do Nº de Parceiros Corporate
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Evolução do Nº de Parceiros Pro bono

Evolução do Nº de Amigos ABO

“Combinando o legado da Dona Antónia Adelaide Ferreira com uma longa

tradição de apoio às comunidades onde está inserida, a Sogrape acredita na

missão da Bagos d’Ouro como sendo um dos grandes investimentos nos ativos

mais preciosos do Douro – as crianças e a sua educação – tão importantes para

o futuro como os grandes vinhos que trazem fama e riqueza à região.”

George T.D. Sandeman

Administrador| Sogrape Vinhos, S.A



QUEM NOS ACOMPANHA NESTA MISSÃO

Evolução dos Custos Evolução da Receita

125.472 
€

159.090 
€

162.398 
€

2013 2014 2015

Evolução da Receita Fixa

Distribuição da Receita 2014/2015

170.681 
€

179.297 
€

228.037 
€

2013 2014 2015

7.170 € 8.520 €

64.130 €

89.500 €

71.300 €

98.020 €

2014 2015

Amigo ABO P. Corporate total

7.170 €

17.216 €

40.689 €

32.698 €

2.569 €

5.015 €

64.130 €

9.810 €

8.520 €

76.944 €

19.061 €

30.664 €

1.934 €

1.414 €

89.500 €

0 €

Amigo ABO

Campanhas

Donativo Pontual

Eventos

Juros

Livros

P. Corporate

Subsídios Estado

20152014
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O resultado líquido apurado em 2015 foi no valor positivo de 65.639,21 (sessenta e cinco mil

seiscentos e trinta e nove euros e vinte e um cêntimos). A Direção propõe que o montante

seja transferido para resultados transitados.

A Direção da Bagos d’Ouro agradece a todos os seus Associados, Amigos, Embaixadores,

Parceiros, Voluntários e ao público em geral o apoio prestado durante o ano de 2015 .

Porto, 10 de março de 2016

A Direção 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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O resultado líquido apurado em 2015 foi no valor positivo de 65.639,21 (sessenta e cinco mil

seiscentos e trinta e nove euros e vinte e um cêntimos). A Direção propõe que o montante

seja transferido para resultados transitados.

A Direção da Bagos d’Ouro agradece a todos os seus Associados, Amigos, Embaixadores,

Parceiros, Voluntários e ao público em geral o apoio prestado durante o ano de 2015 .

Porto, 10 de março de 2016

A Direção 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________________________________________

MENSAGEM DO CONSELHO FISCAL

Dois mil e quinze representou para a Bagos d’Ouro mais uma etapa positiva no processo de

consolidação e de afirmação do seu projecto de acção social e de intervenção cívica na região do

Vale do Douro. A clareza da sua missão e orientação, o comprometimento dos vários

“stakeholders” e o profissionalismo da sua equipa, totalmente alinhada com os vectores

estratégicos estabelecidos, permitiram que a actividade da Associação, neste exercício, atingisse

os objectivos propostos no início do ano, num quadro de estabilidade patrimonial e financeira.

Não se tendo verificado um aumento no número de crianças e jovens apoiados e não obstante o

trabalho dedicado e esforçado que se efectuou com cada um deles e suas famílias, um dos focos

da actividade, em dois mil e quinze, centrou-se na avaliação e re-alinhamento da metodologia

Bagos d’Ouro e do seu quadro de indicadores, trabalho esse realizado no âmbito de uma

parceria técnico-científica estabelecida com a Universidade Católica Portuguesa. Este trabalho,

irá seguramente dar frutos já em dois mil e dezasseis.

Sujeita a um processo de alteração da sua coordenação executiva, em consequência da saída da

Drª Mafalda Teixeira Bastos, a quem aproveito aqui para, muito reconhecidamente, agradecer

pelo trabalho realizado desde a fundação desta Associação, a Bagos de Ouro conseguiu manter,

sob a direcção da Drª Inês Taveira, uma gestão pautada pela observância de elevados padrões

de rigor e bom senso, consolidando o trabalho anteriormente realizado, e alcançando também

vários êxitos na angariação de novos apoios. Neste sentido, o resultado líquido do exercício de

dois mil e quinze, de 65.639,21 Euros, é um corolário natural deste esforço.

Sendo a solidez financeira e a segurança institucional, pilares fundamentais deste projecto, é

necessário continuar a dar a confiança e a garantia que os nossos actuais e futuros

patrocinadores esperam, para que continuem a apoiar este projecto.

Termino, como tenho feito em anos anteriores, saudando e agradecendo a todos aqueles que nos

apoiam nesta caminhada, nomeadamente os restantes membros do Conselho Fiscal. Em

particular, expresso o meu agradecimento ao nosso Revisor Oficial de Contas, Dr. Manuel Pires

de Matos pelo apoio incondicional e solidário com que nos tem distinguido.

António Marquez Filipe

Presidente do Conselho Fiscal
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BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO
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RÚBRICAS NOTAS
DATAS

2015 2014
ATIVO

Ativos fixos tangíveis 5 770 € 5 131 €
Ativos intangíveis 40 € 50 €

Investimentos financeiros 452 € 150 €
Ativo não corrente 6 262 € 5 331 €

Inventários 4 13 188 € 14 169 €
Clientes 24 543 € 31 403 €
Estado e outros entes públicos 5 - € 35 €
Outras contas a receber 7 969 € 9 708 €

Diferimentos 376 € 845 €
Caixa e depósitos bancários 6 236 443 € 151 211 €
Ativo corrente 282 518 € 207 371 €

TOTAL DO ATIVO 288 780 € 212 702 €

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS

Resultados transitados 187 421 € 172 065 €
Outras variações nos fundos patrimoniais 3 243 € 3 243 €

- € - €
Resultado líquido do período 65 639 € 15 357 €

TOTAL DE FUNDO DE CAPITAL 256 303 € 190 664 €

PASSIVO

Fornecedores 7 8 478 € 1 011 €
Estado e outros entes públicos 5 2 915 € 3 044 €
Diferimentos 3 360 € 3 300 €
Outras contas a pagar 8 17 724 € 14 684 €

Passivo corrente 32 477 € 22 039 €

TOTAL DO PASSIVO 32 477 € 22 039 €

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO 288 780 € 212 702 €



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (POR NATUREZAS) EM 31 DE DEZEMBRO
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RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

2015 2014

Vendas e serviços prestados 9 2 395 € 13 537 €
Subsídios, doações e legados à exploração 10 268 789 € 195 854 €
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas 11 -981 € -1 766 €
Fornecimentos e serviços externos 12 -83 680 € -87 506 €
Gastos com o pessoal 13 -117 831 € -107 341 €
Outros rendimentos e ganhos 1 934 € 4 614 €
Outros gastos e perdas -3 353 € -871 €

RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÃO, GASTOS DE FINANCIMENTO E IMPOSTOS 67 274 € 16 522 €

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -1 635 € -1 165 €

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIMENTO E IMPOSTOS) 65 639 € 15 357 €

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 65 639 € 15 357 €

Imposto sobre o rendimento do período 0 € 0 €

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 65 639 € 15 357 €



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
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RÚBRICAS NOTAS
PERÍODOS

2015 2014

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes e utentes 260 922 € 147 084 €

Pagamentos a fornecedores - 39 117 € - 37 857 €

Pagamentos ao pessoal - 90 826 € - 88 365 €

Caixa gerada pelas operações 130 979 € 20 862 €

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento 7 556 €

Outros recebimentos/Pagamentos - 47 628 € - 35 870 €

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 83 351 € - 7 452 €

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis - 5 100 €

Ativos intangíveis

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 4 750 €

Juros e rendimentos similares 1 881 € 1 800 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 1 881 € 1 450 €

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 85 232 € - 6 003 €

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 151 211 € 157 214 €

Caixa e seus equivalentes no fim do período 236 443 € 151 211 €



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 objetivo promover a Educação de

crianças e jovens carenciados do Douro, como forma de inclusão social no território. 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 objeto social, a Associação Bagos d’Ouro depende das contribuições

de particulares e empresas, que não são vinculativas nem obrigatórias, e das atividades

complementares para angariação de fundos.

Constituem órgãos da Associação Bagos d’Ouro a Assembleia Geral e respetiva Mesa, a Direção e

o Conselho Fiscal.

Neste Anexo apenas são referidas as notas aplicáveis à Associação, em 31 de Dezembro de 2015.

Exceto 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 setor 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 setor 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

transações são faturadas. 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 objetiva de

imparidade de ativos. Se existir tal evidência, é efetuado 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 respetivo preço de compra, adicionado dos gastos suportados direta e

indiretamente para colocar o bem no seu estado atual 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 reflitam 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 atividade com o objetivo de angariação de fundos, é considerado

que os saldos vencidos até 120 dias não são suscetíveis 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 atividades complementares

para angariação de fundos, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (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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5. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

4. INVENTÁRIOS

Em 31 de Dezembro de 2015, o saldo da rúbrica de “Caixa e Equivalentes” era o seguinte:

6. EQUIVALENTES DE CAIXA

7. FORNECEDORES
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31/dez/15 31/dez/14

Livros 13 188 € 14 169 €

Materiais diversos

Total 13 188 € 14 169 €

31/dez/15 31/dez/14

Saldo devedor Saldo credor Saldo devedor Saldo credor

IRC

IVA 32 € 199 €

Retenção de impostos 920 € 1 010 €

Segurança Social 1 918 € 1 787 €

FCT e FGCT 46 € 14 €

Saldo final 0 € 2 915 € 0 € 3 010 €

31/dez/15 31/dez/14

Numerário e cheques por depositar 68 € 213 €

Cartões e vales de oferta 5 853 € 631 €

Dep. bancários imediatamente mobilizáveis 230 523 € 150 368 €

Disponibilidades constantes do balanço 236 443 € 151 211 €

31/dez/15 31/dez/14

Fundação Casa da Música 824 €

Assoc. Comercial do Porto 5 000 €

OSI - Sist. Inform. e Electrónicos, Lda. 2 264 €

Salesianos de Poiares - Colégio 529 €

Fornecedores diversos 684 € 187 €

Fornecedores 8 478 € 1 011 €



9. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

8. OUTRAS CONTAS A PAGAR

10. SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

NOTA: Estão ainda por contabilizar os valores referentes à consignação do IRS de 2014
uma vez que os montantes eventualmente consignados não nos foram ainda
comunicados pela Autoridade Tributária.
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Livros TOTAL

Vendas 2015 2 395 € 2 395 €

Vendas 2014 5 015 € 5 015 €

2015 2014

Eventos / Jantares -8 522 €

Serviços prestados 0 € -8 522 €

2015 2014

Donativos regulares 98 020 € 66 450 €

Donativos pontuais 38 670 € 40 027 €

Donativos em espécie 22 688 € 37 513 €

Donativos eventos 104 877 € 41 393 €

Donativos - outros 0 € 662 €

Subsídios Estado - IEFP/Município 4 534 € 9 810 €

Subsídios, doações e legados à exploração 268 789 € 195 854 €

31/dez/15 31/dez/14

Passivos 
correntes

Passivos não 
correntes Total Passivos 

correntes
Passivos não 

correntes Total

Pessoal 168 € 168 € 0 €
Credores por acréscimos de gastos 17 356 € 17 356 € 14 581 € 14 581 €

Outros devedores e credores 200 € 200 € 103 € 103 €

Total 17 724 € 0 € 17 724 € 14 684 € 0 € 14 684 €



11. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

12. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

65

31/dez/15 31/dez/14

Mercadorias Mat. Primas Total Mercadorias Mat. Primas Total

Existências iniciais 14 169 € 0 € 14 169 € 15 935 € 0 € 15 935 €

Compras 0 € 0 €

Regularização de existências 0 € 0 €

Existências finais 13 188 € 0 € 13 188 € 14 169 € 0 € 14 169 €

Gasto no exercício 981 € 0 € 981 € 1 766 € 0 € 1 766 €

2015 2014

Trabalhos especializados 1 346 € 197 €

Publicidade e propaganda 1 194 € 185 €

Honorários

Conservação e reparação 3 365 € 2 810 €

Livros e documentação técnica 92 € 67 €

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

Material de escritório 2 321 € 4 138 €

Combustíveis 6 715 € 6 838 €

Deslocações e estadas 4 029 € 3 329 €

Transportes de mercadorias

Rendas e alugueres 18 744 € 17 297 €

Comunicação 2 294 € 2 389 €

Seguros 338 € 412 €

Contencioso e notariado

Despesas de representação 10 €

Limpeza, higiene e conforto 199 € 182 €

Outros fornecimentos e serviços 1 462 € 247 €

Serviços bancários 201 € 102 €

Serviços apoio à Infância 41 370 € 49 313 €

Fornecimentos e serviços externos 83 680 € 87 506 €



13. GASTOS COM PESSOAL

A rúbrica de “Gastos com pessoal” no exercício de 2015 tem a seguinte composição:

NOTA: Durante o exercício de 2015, a Associação Bagos d’ Ouro teve ao seu serviço, em média, 
5 colaboradores, tendo terminado o ano com o mesmo número.
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2015 2014

Remunerações do pessoal 94 282 € 88 611 €

Encargos sobre remunerações 19 328 € 17 869 €

Seguros de acidente de trabalho 545 € 510 €

Indemnizações

Outros gastos com o pessoal 3 676 € 352 €

Gastos com o pessoal 117 831 € 107 341 €



Porto, 10 de Março de 2016

A Direção 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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CCONTACTE-NOS PARA SABER MAIS:

T. 351 22 339 90 98 | TM. 351 92 440 71 34

Palácio da Bolsa | Rua Ferreira Borges | 4050-253 Porto

Siga-nos em facebook. com/bagosdouro


