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

A nOSSA MiSSÃO 
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crianças e jovens do douro, que 
vivem em situação de carência 
económica, como forma de 
inclusão social no território. 
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“nem Baco nem meio Baco
Aqui é o Homem
desde as mãos ossudas e calosas
desde o Suor
Ao sonho que transpõe as nubelosas
Montes de pedra dura
Gólgotas
Onde os geios são escadas.”

António cabral, Aqui o Homem, 1963



Em 2017 concretizamos mais um 
sonho: alargamos a nossa atividade 
a dois novos concelhos e fomos ao 
encontro de novas Grainhas em Murça 
e em Armamar.
Foi um passo significativo e pela 
primeira vez sinalizamos 22 novas 
famílias em simultâneo. 
existem ainda muitas crianças e 
jovens que podem beneficiar do apoio 
da Bagos d’Ouro e, por eles, todos os 
desafios valem a pena. 
O alargamento a dois novos 
concelhos apenas foi possível porque 
demonstramos ser capazes de realizar 
um trabalho com impacto no território, 
o que levou à aprovação da candidatura 
submetida ao Programa Operacional 
inclusão Social e emprego, no eixo 
das Parcerias para o impacto, que nos 
permitiu reforçar a sustentabilidade de 
todo um projeto de longo prazo.
este impulso essencial foi 
complementado com o apoio 

incondicional de todos os parceiros, 
os que se mantêm e os que chegaram 
de novo, bem como de um grupo de 
Amigos Bagos d’Ouro cada vez maior.
Ainda em 2017 vimos todo este 
esforço reconhecido pela Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto douro que 
atribuiu à Bagos d’Ouro o diploma de 
Mérito “inclusão Social” pelo “papel 
determinante na educação de jovens 
do douro, como forma de inclusão 
social no território”.
Sempre com a educação no centro de 
toda a ação, a nossa equipa e todos os 
voluntários continuarão empenhados 
no projeto de vida das mais de 150 
crianças e jovens que apoiamos. Para 
que possam vir a ser projetos de vida 
de sucesso. 
A todos, o nosso sincero Muito 
Obrigado!

Luisa Amorim
Pe. Amadeu castro

“Sempre com a 
educação no centro de 
toda a ação …”

1MenSAGeM dOS FUndAdOReS
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O ano de 2017 ficou marcado por 
uma nova fase de crescimento 
da Bagos d’Ouro, não só pelo 
aumento do número de crianças e 
jovens acompanhados, como pelo 
alargamento de concelhos abrangidos 
pela nossa ação na região do douro.
desde que foi fundada, em 2010, a 
Associação tem procurado alargar a 
sua atividade de forma a conseguir 
proporcionar oportunidades educativas 
a um cada vez maior número de 
estudantes, sempre à medida dos 
recursos financeiros disponíveis.
Ao acompanharmos mais de  
150 crianças e jovens durante todo 
o seu percurso educativo, até à 
sua integração na vida ativa, e ao 
assegurarmos um acompanhamento 
de proximidade às 73 famílias Bagos 
d’Ouro, queremos contribuir para que o 
douro seja, efetivamente, um território 
com mais igualdade de oportunidades. 
Um lugar de esperança, onde as 
carências sócio económicas não 
determinem, à partida, o futuro de  
cada um. 
Orientamo-nos por uma ideia 
fundadora: a educação no centro 
da nossa atuação, como condição 
essencial para potenciar a 

aprendizagem e orientar cada projeto 
de vida. 
O nosso compromisso é de longo 
prazo. Sendo nossa preocupação 
constante a continuidade da nossa 
atividade, voltámos a reforçar o fundo 
de reserva da associação em 2017, 
sem deixar de cumprir os objetivos 
delineados para o ano. 
Queremos continuar a apoiar novas 
crianças e jovens todos os anos. não 
o conseguiremos sozinhos. Todavia, 
com o contributo de cada doador, 
de cada parceiro, de cada Amigo, de 
cada voluntário e de cada colaborador, 
estamos certos de que conseguiremos 
prosseguir nesta missão. 
A todos os que têm acreditado na 
Associação Bagos d’Ouro temos o 
dever de prestar contas, de forma 
contínua e transparente. este Relatório 
é disso uma prova. Queremos que 
todos se sintam informados e, 
sobretudo, motivados pelos resultados 
pois o exercício de 2017 desta 
Associação não seria o mesmo sem o 
empenho de cada um. 
A todas e a todos, o nosso bem-haja!

A direção

“…a Associação tem 
procurado alargar a  
sua atividade de 
forma a conseguir 
proporcionar 
oportunidades 
educativas a um cada 
vez maior número  
de estudantes...”

MenSAGeM dA diReçÃO  2
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A BAGOS d’OURO AO encOnTRO  
de nOVAS GRAinHAS!

Em 2017 concretizamos mais  
um sonho e fomos ao encontro  
de novas Grainhas em Murça e  
em Armamar.
Alargamos o nosso apoio a  
22 novas famílias, passamos 
a trabalhar em 6 concelhos e a 
acompanhar em proximidade  
73 crianças e jovens. Apoiamos, 
na totalidade, 284 pessoas 
(incluindo pais e irmãos). 
O desafio que significa iniciar 
o trabalho de raiz em Murça e 
em Armamar, apresentando e 

implementando a Metodologia 
Bagos d’Ouro, levou-nos também  
a aumentar a equipa fixa. 
Mantendo a confiança dos 
investidores sociais, de todos os 
parceiros envolvidos na nossa 
missão e dos Amigos Bagos 
d’Ouro foi possível continuar a 
mudar a história das crianças e 
jovens do douro. Ao investir na 
sua educação acreditamos poder 
contribuir para quebrar o ciclo de 
pobreza da região. 
A todos muito obrigado! 
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FiZeMOS nOVOS AMiGOS… AMIGOS DE VERDADE!
     

no dia 16 de novembro reunimos, 
no Solar de Lisboa, algumas figuras 
públicas que se associaram à 
campanha «Amigo Bagos d’ Ouro» e 
que deram a cara pela nossa missão. 
O selecionador Fernando Santos, o 
ex-jogador Fernando couto, a cantora 
April Ivy, as apresentadoras Cristina 
Amaro, do imagens de Marca, e carina 
caldeira, do Porto canal, tiveram 

oportunidade de conhecer algumas 
das crianças e jovens Bagos d’Ouro, 
de ouvir os seus sonhos e de 
partilhar com eles diferentes formas 
de os concretizar.

Foi um momento descontraído,  
de partilha e de amizade, que ficará 
gravado na memória de todos. Vale a 
pena ser Amigo Bagos d’Ouro!

2017, NUM ÁPICE

6
concelhos do douro

22
famílias novas 

73
crianças e jovens 

acompanhadas em 
proximidade

284
pessoas apoiadas 

(pais e irmãos)

distinção  
de Mérito 

“inclusão Social”,  
pela UTAd

676
sessões de 

acompanhamento 
individual

241
encontros de 

articulaçao com 
professores

265
visitas domiciliárias

84%
sucesso escolar

56%
desempenho 

Bom, Muito Bom e 
excecional

66%
compromissos 

cumpridos

33
diplomas entregues

3
prémios de mérito

Vale a pena ser Amigo 
Bagos d’Ouro!
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LAnçAMOS UMA nOVA cAMPAnHA     

com uma mensagem 
forte quisemos 
encontrar amigos 
de verdade que nos 
ajudem a acompanhar 
de perto as nossas 
crianças e jovens.”

Com a campanha “Amigo Bagos d’Ouro”, lançada em 2017, não quisemos deixar 
ninguém indiferente e pretendemos apelar à participação de mais pessoas, novos 
Amigos que durante o ano, e de forma regular, colaborem com a Bagos d’Ouro na 
construção do projeto de vida das nossas crianças e jovens.

Com o vídeo “Um novo objetivo para 2018” quisemos lançar desafios e 
comprometer mais Amigos a acompanharem de perto o percurso educativo de 
um determinado estudante. Ainda muitos sonham com esta oportunidade!

ReFORçAMOS A nOSSA cOMUnicAçÃO
     

Em 2017 também reforçamos a aposta na comunicação digital onde partilhamos, 
por exemplo, os vídeos das personalidades públicas que deram a cara pela Bagos 
d’Ouro. 
Siga-nos no Facebook, no Instagram e no Vimeo e descubra as razões pelas quais 
se tornaram Amigos Bagos d’Ouro!
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FALARAM de nÓS…
     

cARAS 
18 de outubro de 2017

nOVA GenTe 
19 de outubro de 2017

Sic – FAMA SHOW
 22 DE OUTUBRO DE 2017

VOZ DE TRÁS OS MONTES 
19 de outubro de 2017

eVASÕeS
20 de outubro de 2017 

PORTO cAnAL – MUndO LOcAL
19 De outubro de 2017

ReViSTA de VinHOS OnLine  
13 de outubro de 2017 

LUX OnLine  
23 de outubro de 2017

LUX OnLine  
30 de novembro de 2017

iMAGenS de MARcA OnLine 
17 de novembro de 2017

PORTO cAnAL 
20 de novembro de 2017

 JORnAL de nOTíciAS 
17 de novembro de 2017

 A BOLA  
17 de novembro de 2017

TONY CARREIRA E QUINTA DA 
PACHECA SOLIDÁRIOS COM AS 
CRIANÇAS E JOVENS DO DOURO WINE PARTY BAGOS D’OURO 2017 NOVOS AMIGOS BAGOS D’OURO

HANG IN THERE 2017 
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EM 2017 VIRAM-NOS NA TELEVISÃO….     

com o ano quase a terminar a RTP veio conhecer o trabalho desenvolvido pela 
Bagos d’Ouro e a reportagem foi transmitida em momentos diferentes na RTP1 e 
na RTP3. Assistimos com muito orgulho aos testemunhos do Ruben, do Jaime e 
da sua mãe e de alguns professores sobre a importância da atividade da associa-
ção junto da família e da escola. Acreditamos que com esta reportagem muitas 
pessoas terão conhecido a associação e lembrar-se-ão de nós no futuro.

FOMOS diSTinGUidOS!     

O reconhecimento do nosso trabalho pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro (UTAD)

No âmbito da cerimónia do Doutoramento Honoris Causa de Miguel Cadilhe, realizada 
a 24 de março de 2017, a UTAD atribuiu à Bagos d’Ouro o Diploma de Mérito “Inclusão 
Social” pelo “papel determinante na educação de jovens do douro, como forma de 
inclusão social no território”.
Um reconhecimento que nos traz uma responsabilidade ainda maior relativamente 
ao trabalho desenvolvido em prol da igualdade de oportunidades. 

“papel determinante  
na educação de 
jovens do douro, 
como forma de 
inclusão social  
no território”. 
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QUeM APOiAMOS
 

AS nOSSAS cRiAnçAS e JOVenS eM PROXiMidAde

51%
feminino

49%
masculino

32
1º e 2º Ciclos

30
3º Ciclo 

e Secundário

1
Profissional

8
Superior

2
finalizaram ciclo  

de estudos

AnO LeTiVO 
2017/18

6
concelhos

73 
crianças e jovens  
em proximidade

284 
pessoas apoiadas  

(pais e irmãos)

Evolução do nº total de pessoas apoiadas

Evolução do nº de crianças e jovens apoiadas em proximidade,  

por concelho

Em 2017, no âmbito da candidatura ao PO ISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego), eixo das Parcerias para o 
impacto, a Bagos d’Ouro alargou a sua atividade a dois novos concelhos, Armamar e Murça. em conjunto com os agrupamentos de 
escolas, seus professores e parceiros sociais locais, foram identificadas 23 crianças e jovens com base nos critérios definidos de 
desvantagem social por carência económica e falta de oportunidades educativas. com este crescimento a Bagos d’Ouro passou a 
apoiar 73 crianças e jovens em proximidade, assim como os seus pais e irmãos, num total de 284 pessoas. Um sonho que se vai 
tornando uma realidade. Com a sua ajuda já chegamos até aqui! 

+17 crianças  1º e 2º Ciclo         + 6 jovens  3º Ciclo e Secundário

36

2011/12

71

127

166
155

204

2013/14 2014/15 2016/17 2017/182012/13

284

2015/16

10

2011/12 2013/14 2014/15 2016/17 2017/182012/13 2015/16
 S. João Pesqueira        Sabrosa        Alijó        Tabuaço        Armamar        Murça

20

33

44
40

51

73

5
5

10

10

11

11

12

12

10

11

13

13

13

12

6

5 10

10

9

10
12

13

12

13

10

13

Distribuição do nº de crianças e jovens apoiados por Idade e Sexo 

(ano letivo 2017/18)

16%

23%

25%

11%

15%

>18

15 a 17

12 a 14

10 a 11

6 a 9

0-5 0%

Distribuição do nº de crianças e jovens apoiados por Nível de Ensino  

(ano letivo  2017/18)

11%
Superior

20%
Secundário

23%
3º Ciclo

25%
1º Ciclo

20%
2º Ciclo

1%
Profissional
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AS SUAS FAMíLiAS

58%
pais emprego  

precário ou 
desemprego

78%
mães emprego 

precário ou 
desemprego

distribuição das famílias apoiadas de acordo com  

a situação profissional da Mãe e do Pai

PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS

BAiXOS 
níveis de 

rendimento 
económico

97%
rendimento de 

referência <421€  
(1º e 2º escalões  

do abono)

47%
vivem com 

apoios sociais

distribuição das famílias apoiadas segundo o rendimento mensal 

de referência (escalões do abono)

<210€
27%

210€ a 421€
70%

421€ a 631€
3%

* cálculo do rendimento de referência  
segundo os escalões do abono

distribuição das famílias apoiadas  

segundo nível de ensino da Mãe e do Pai

MÃES PAIS

9%

16%

33%

40%

Superior

Secundário

3º Ciclo

2º Ciclo

1º Ciclo

0%

2%s/ escolaridade

28%

3%

22%

44%

Superior

Secundário

3º Ciclo

2º Ciclo

1º Ciclo

0%

3%s/ escolaridade

48%

6%

desemprego

16%

24%

39%

18%

emprego 
estável

9%

Reforma

emprego 
precário

39%

BAiXOS
níveis 

escolaridade 
dos pais

 

douro
uma das regiões  

mais pobres  
da União europeia  

(Trás-os-Montes, douro,  
Vale do Tâmega)

   Mães       Pais    
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HiSTÓRiAS de VidA 

O João é o melhor aluno da sala e sempre o primeiro a acabar os trabalhos. Adora 
livros de matemática e jogar futebol! 

Com 9 anos e a frequentar o 4º ano de escolaridade, é um menino curioso, inteli-
gente, perspicaz, mas um pouco teimoso. Diz que um dia quer ter muito dinheiro 
para poder comprar livros de matemática. Tem o sonho de ser bombeiro. 

Filho único de uma família trabalhadora, ambos os pais com deficiência física, que 
se dedicam a uma agricultura de subsistência; vivem com muito baixos recursos 
económicos e habitacionais. embora com baixa escolaridade, os pais acreditam 
que o seu filho poderá ter um bom futuro e veem na Bagos d’Ouro a possibilidade 
de os ajudar neste caminho. 

A Lara tem 15 anos, frequenta o 9º ano e adora ajudar as pessoas. Um dia quer ser 
Pediatra e se possível “ser reconhecida pela excelência do seu trabalho”!

É uma jovem com um excelente potencial, muito trabalhadora e persistente, que 
mesmo sem as condições necessárias em casa para um estudo confortável e de 
qualidade tudo faz para se manter no Quadro de Honra da sua Escola (nível 5). 

com o sonho de prosseguir estudos, mas a viver numa família sem capacidades 
económicas para financiar a sua Educação, vê no acompanhamento da Bagos 
d’Ouro a oportunidade de cumprir o seu sonho na região. É já uma referência para 
a sua irmã Margarida, ainda com 7 anos e a frequentar o 2º ano escolaridade. 

“…os pais (…) com 
baixa escolaridade 
veem na Bagos d’Ouro 
a possibilidade de os 
ajudar neste caminho.” 

“ sem capacidades 
económicas para 
financiar a sua 
educação, vê no 
acompanhamento da 
Bagos d’Ouro a  
oportunidade de cumprir 
o seu sonho na região”.

PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS

distribuição das famílias apoiadas face ao desempenho das  

responsabilidades parentais (avaliação técnica Bagos d’Ouro, 2017)

Adequadas
74%

desadequadas
26%

26% 
práticas parentais 

desadequadas

21%
história de 

comportamentos 
violentos na família

33%
história de consumo  

de substâncias  
(álcool ou outras)

na sua maioria as famílias apoiadas pela Bagos 
d’Ouro revelam um desempenho adequado das 
suas responsabilidades parentais, embora as 
dificuldades financeiras ou a baixa escolaridade 
dos pais não lhes permita criar as oportunidades 
educativas necessárias para os filhos.



bagos d’ouro | R
ELATÓ

R
IO

 E C
O

N
TAS | 2017

28 29

com uma experiência de sete anos a 
intervir no território e uma metodologia 
desenhada para os diferentes ciclos  
de ensino, em 2017 foi tempo de  
alargarmos a atividade da Bagos d’Ouro 
a dois novos concelhos, cumprindo a 
missão de dar a mais 24 crianças e 
jovens, em situação de desvantagem 
social, iguais oportunidades de  
sonharem com o seu futuro. Um  
crescimento co-financiado no âmbito 
da candidatura ao PO iSe (Programa 
Operacional inclusão Social e emprego), 
eixo das Parcerias para o impacto.

Queremos 
ajudar mais 
crianças e 
jovens do Douro 
a sonhar…

7 ANOS 
A inTeRViR 
nO dOURO

A intervenção da Bagos d’Ouro, desenhada para os diferentes níveis de ensino, está 
organizada em três tipos de programas: Educar para o Futuro, um programa de 
continuidade, orientado para acompanhar crianças mais novas do 1º e 2º ciclos, com 
falta de oportunidades educativas; o programa integrar no Território, direcionado a 
jovens do 3º ciclo, Secundário e Superior com bons resultados escolares e falta de 
recursos financeiros para prosseguir estudos; e um programa transversal de Apoio 
Social à família, com vista a apoiar os pais na resposta às suas necessidades, ao nível 
emocional e de os capacitar no desempenho das suas responsabilidades parentais. 
Com um compromisso a longo prazo e uma estratégia de proximidade, a intervenção 
da Bagos d’Ouro prevê um apoio escolar e familiar regular que assenta na definição 
de um Compromisso Anual Bagos d’Ouro e procura responsabilizar as crianças, 
jovens e seus pais na definição dos seus objetivos - pessoais, sociais, educativos e 
de orientação vocacional e profissional - e comprometê-los com o trabalho para os 
alcançar. Um trabalho até à integração na vida ativa realizado em plena articulação 
com pais, professores, parceiros sociais e voluntários. 
A par deste acompanhamento, a Bagos d’Ouro desenvolve também projetos e 
atividades, adequados às diferentes idades e problemáticas, recorrendo a empresas 
e parceiros de referência.

MeTOdOLOGiA BAGOS d’OURO

Programa educar  
para o Futuro
1º e 2º Ciclos

Programa integrar  
no Território

3º Ciclo, Secundário 
e Superior

Programa de Apoio Social 
à Família
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PROGRAMA  
edUcAR PARA O FUTURO

PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2017

84%
aprovação escolar

56%
desempenho bom, 

muito bom, 
excecional

67%
subiram ou 

mantiveram o 
quadrante (positivo)*

*Significa que subiram ou  
mantiveram as notas entre os  

níveis positivos Satisfatório/Bom/ 
Muito Bom/excecional

distribuição das crianças e jovens apoiados pelos diferentes níveis 

de Desempenho Escolar (ano letivo 2016/17)

Em 2017 verificámos um maior envolvimento escolar das  

crianças e jovens apoiados pela Bagos d’Ouro. contudo, com  

uma preocupação em sinalizar alunos cada vez mais novos, 

aumenta para 4 o número de crianças com dificuldades no  

primeiro ciclo de ensino, resultantes da falta de estimulação  

associada aos seus contextos de vida e das desigualdades  

sociais que a Bagos d’Ouro está empenhada em ultrapassar! 

66%
cumpriram o 

compromisso  
Bagos d’Ouro

28%

14%

35%

16%

excecional

Muito Bom

Bom

Satisfatório

Pouco satisfatório

7%

50%

desempenho bom, 
muito bom, exccional

56%

87%

84%

55%

67%

51%

66%

Aprovação escolar

Subiram ou mantiveram 
o quadrante (positivo)

cumpriram o  
compromisso ABO

comparação dos principais indicadores escolares obtidos  

(ano letivo 2016/17 face ao ano letivo 2015/16)

 2015/16        2016/17
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Através de um acompanhamento próximo e regular às crianças mais novas dos 1º e 
2º ciclos, é preocupação da Bagos d’Ouro promover competências pessoais e sociais, 
monitorizar e acompanhar a situação escolar, trabalhando questões tão importantes 
como a assiduidade e pontualidade, a organização dos materiais, a realização dos 
trabalhos de casa, mas também estratégias cognitivas, motivacionais e de auto- 
-regulação do comportamento, essenciais à promoção do sucesso escolar das nossas 
crianças. Um trabalho realizado a 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. 

INTERVENÇÃO 1º E 2º CICLO

A construir o futuro  
com os mais novos!

SÍTIO DOS LIVROS CHALLENGE

A biblioteca virtual Sítio dos Livros nasceu pelas mãos da Roff com o grande objetivo 
de promover uma cultura de leitura fora da escola e dar a todas crianças e jovens 
apoiadas pela Bagos d’Ouro iguais oportunidades de acesso a livros do seu interesse. 
com a leitura como uma das prioridades de intervenção, ao longo do ano as crianças 
e jovens apoiadas e seus pais vão sendo desafiados a entrar no mundo mágico da 
literatura infantil e a requisitar livros na plataforma sítio dos livros. 
Em 2017, da leitura do livro “Os dois irmãos e a bruxa”, de Adélia de Carvalho, 
fantásticos personagens nasceram das mãos dos nossos baguinhos e dos seus pais 
sob a forma de criativos fantoches. 

PROJeTOS cOM OS MAiS nOVOS

30
famílias 

envolvidas
 
 

+40
crianças
apoiadas

+600
títulos

exposição dos fantoches criados no âmbito do livro 
“Os dois irmãos e a Bruxa”, de Adélia de carvalho. 

Mónica Ferreira da Roff a desafiar as nossas  
crianças para mais leituras e mais atividades.

Porque o desafio  
que se impõe é ler!



bagos d’ouro | R
ELATÓ

R
IO

 E C
O

N
TAS | 2017

34 35

PROJETO MENTOR

O projeto Mentor, desenvolvido com o apoio da Jason Associates, surgiu da necessidade 
de identificar na comunidade pessoas que, de forma informal e numa relação de um 
para um, nos ajudassem a acompanhar as crianças e jovens que apoiamos servindo 
como referência, promovendo valores, ajudando-as a conhecerem-se melhor. 

A par dos encontros mentor-criança em 2017 realizámos mais uma sessão de 
partilha entre mentores onde tiveram oportunidade de partilhar experiências e 
refletir o estado de alma de cada um; criámos também atividades para os mais 
novos, sobretudo para ajudar a reforçar relações entre as crianças Bagos d’Ouro e 
os filhos dos Mentores. 

Para estes Mentores é cada vez mais claro que não conseguirão mudar, no curto 
prazo a vida destes jovens, mas ir tocando pontos que, acreditam, terão uma 
influência clara no seu futuro. 

Em 2017 juntou-se a nós um novo Mentor! 

PROJeTOS cOM OS MAiS nOVOS

A relação de Mentoria 
é como tricotar, com 
pequenos avanços  
e alguns nós que é  
preciso desfazer.  

(Mentora)

encontro de Mentores no Museu do douro PROGRAMA INTEGRAR 
nO TeRRiTÓRiO

Atividade de reflexão sobre os estados de 
alma no papel do Mentor
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Com os estudantes mais velhos (3º Ciclo, Secundário e Superior) a aproximar-se 
do momento decisivo de escolha vocacional e integração profissional, alguns 
dos quais ainda muito indecisos e até com um grande desconhecimento das 
profissões existentes na região do Douro, cresce a preocupação de, para além de 
um acompanhamento de proximidade focado na monitorização e motivação escolar, 
promover o seu auto-conhecimento, o imaginário profissional, orientar a escolha 
vocacional quanto ao prosseguimento de estudos, e a aquisição de competências 
pessoais, de empregabilidade e empreendedorismo que facilitem a entrada no 
mercado de trabalho. 

Neste âmbito demos continuidade ao projeto Take Action| Realiza-te no Douro, 
uma candidatura proposta ao programa Mais para Todos, parceria LidL/ Sic 
Esperança, para o biénio 2016/2017. Este projeto foi desenhado com objetivos 
diferentes para os três níveis de ensino. Em 2017 desenvolvemos a 2ª e 3ª edições 
deste fantástico projeto.

INTERVENÇÃO 3º CICLO,  
SECUNDÁRIO E SUPERIOR

60%
dos jovens não estão 

ainda decididos 
quanto ao seu futuro 

profissional 
 
 71%

querem prosseguir 
estudos para o ensino 

Superior
 
 10%

seguir  
a via do ensino 

Profissional
 
 19%

ingressar no 
mercado de trabalho 

(escolaridade 
obrigatória)

TAKE ACTION II APROXIMAÇÃO À PROFISSÃO  
Em Abril de 2017, 19 jovens do 3.º ciclo e Secundário, apoiados pela Bagos d’Ouro 
passaram 5 dias das suas férias da páscoa a conhecer “diferentes profissões do seu 
interesse”, com o grande objetivo de promover o seu imaginário profissional e facilitar 
o processo de tomada de decisão quanto ao futuro escolar e profissional a seguir. 

Ao longo desta viagem, tiveram oportunidade de se conhecerem um pouco melhor 
(Como é que eu sou? As minhas competências? Que experiências profissionais se 
poderão ajustar ao meu perfil?) e de passar três dias com profissionais de referência 
em áreas do seu interesse, observar o dia a dia das diferentes profissões e perceber 
o caminho para lá chegar. Foram proporcionadas cerca de 60 experiências em áreas 
como: Saúde, educação, informática, Hotelaria e Turismo, Restauração, Segurança, 
Comunicação, Veterinária/Biologia, Mecânica, Direito, Enologia/Engª Agrícola, Desporto, 
entre outras. Terminaram esta semana com um dia mais inspiracional, de reflexão 
sobre o que aprenderam e projeção do futuro, que acabou com um Haka Bagos 
D’Ouro, desenvolvido por todos, para simbolizar esta semana memorável.  

PROJeTOS cOM OS MAiS VeLHOS

A projetar o futuro  
com os mais velhos!

nota | O tamanho das palavras reflete a 
frequência com que foram selecionadas.
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Decorreu em Julho de 2017, a 3ª edição do projeto Take Action| Realiza-te no Douro 
– integrar no Território. Um programa de empregabilidade e empreendedorismo, 
desenhado com o apoio da consultora Jason Associates, com o grande objetivo 
promover competências pessoais, sociais e profissionais chave para a integração 
no mercado de trabalho. Ao longo de cinco dias, um grupo de 9 estudantes 
universitários e pré-universitários, puderam conhecer-se um pouco melhor (Quem 
sou eu, como me apresento?) e treinar competências criticas para o mercado de 
trabalho: competências comportamentais, de comunicação, trabalho em equipa, 
construção do cV, treino de entrevistas e de capacitação para a criação de negócio 
próprio. No final desta semana os participantes tiveram a oportunidade de criar 
o seu próprio negócio, com a ajuda da jovem empreendedora inês Santos Silva 
(co-fundadora da Startup Pirates) e apresentá-los a um pequeno “Shark tank”, que 
selecionou o negócio vencedor. 

PROJeTOS cOM OS MAiS VeLHOS

TAKE ACTION III INTEGRAR NO TERRITÓRIO  

SHARK TANK constituído por:
•  Prof. Artur Cristóvão, Vice-Reitor para a Área do Planeamento e Internacionalização, na Univer-

sidade de Trás os Montes e Alto douro – UTAd; 
•  António Marquez Filipe, Diretor Geral da Symington Family Estates e Membro da Direção da 

Associação Bagos d’Ouro; 
• Sónia Trindade, Diretora de Recursos Humanos, do Hotel Six Senses Douro Valley

PROJeTOS cOM OS MAiS VeLHOS

dias em cheio onde tivemos oportunidade de nos aproximar enquanto grupo, mas 
também de os fortalecer (auto-confiança) e desafiar. Um impacto evidente na forma 
como se apresentaram no Pitch final.  

O feedback que recolhemos foi excelente. Referiram que todos os dias aprenderam coisas 
novas e que o projeto superou em muito as expectativas que tinham para esta semana.  

Quanto ao que aprenderam, referiram: “Aprendi muito sobre mim”; mas também 
“aprendi a lidar melhor com as pessoas que me rodeiam”, “adquiri ferramentas muito 
importantes para o meu futuro profissional (como fazer um currículo, como agir numa 
entrevista, a importância de saber trabalhar em grupo, como apresentar um negócio)”. 
Todos consideraram que a participação neste programa os ajudará quando entrarem 
no mercado de trabalho.  
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TUTORES DE INGLÊS

Já com relações criadas e uma cada vez maior proximidade entre os alunos do 
colégio Luso-internacional de Braga (cLiB) e os jovens da Bagos d’Ouro, em Julho 
de 2017, 16 jovens da Bagos d’Ouro foram acolhidos e puderam participar das 
atividades organizadas para a última semana de aulas dos CLIBER’S. Quatro dias 
agitados e com muitas atividades entre as quais: o sports day, o musical adaptado de 
“O gato malhado e a andorinha sinhá”, a festa de final de ano com as suas famílias e 
um fantástico dia de convívio na piscina. Tivemos ainda oportunidade de organizar 
um momento Bagos d’Ouro onde lançamos a todos o desafio de organizarmos um 
english camp para as crianças mais novas da Bagos d’Ouro. Um acampamento de 
3 dias para os alunos do 3º ao 6º ano, a realizar em 2018, com a grande missão 
de promover competências pessoais e sociais, melhorar o nível de inglês e criar 
oportunidades de tempos livres para as férias de verão. 

PROJeTOS cOM OS MAiS VeLHOS

ATIVIDADES 
e APOiOS edUcATiVOS
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS
Terminámos mais um ano a reconhecer o esforço e dedicação dos nossos Baguinhos 
e seus irmãos. Saímos de alma reforçada ao sentir o orgulho destes jovens e dos 
seus pais por verem reconhecidos os sucessos alcançados pelos seus filhos! 

Aproveitamos ainda para destacar os percursos excecionais das nossas jovens 
Raquel Lopes e Ana catarina Rocha que este ano terminaram os seus percursos 
escolares, cumprindo assim o primeiro ciclo de intervenção da Bagos d’Ouro. estão 
já a dar os primeiros passos ao nível profissional mas a Bagos d’Ouro estará na 
retaguarda até que estejam verdadeiramente integradas.

A cerimónia de entrega de diplomas e Prémios de Mérito, decorreu no dia 15 de Julho, 
no espaço Miguel Torga, em Sabrosa. neste dia, 61 crianças e jovens em idade 
escolar foram distinguidas e receberam um diploma pelo sucesso alcançado. Foram 
ainda atribuídos Prémios de Mérito a três alunas com um desempenho escolar de 
excelência!

Um dia em que contamos com a presença de pais, avós, familiares, amigos e parceiros 
da bagos d’Ouro, mais de 150 pessoas, e que terminou em festa com um maravilhoso 
lanche e ao som dos magníficos Sons Douro!

ATiVidAdeS e APOiOS edUcATiVOS

“A Bagos d’Ouro entrou na minha 
vida em 2012, ano em que entrei 
na universidade, e já lá vão quase 
6 anos. A associação tem sido 
importante para mim, tanto para 
o meu crescimento pessoal como 
para o meu progresso académico 
tendo-me, sobretudo, proporcionado 
oportunidades de estágio em 
diferentes laboratórios de diagnóstico 
e investigação, e o desenvolvimento 
de outras competências, como o 
desenvolvimento da língua inglesa 
e de soft-skills. neste momento, em 
que já terminei o meu mestrado e 
estou a começar a minha carreira 
profissional, a Bagos D’Ouro continua 
a fazer parte da minha vida apoiando-
me e encorajando-me na procura de 
novas aventuras e proporcionando-
me a oportunidade de contactar com 
pessoas do meu meio profissional, 
nomeadamente com o Prof. dr. 
Sobrinho Simões, de forma a ajudar-me 
a tomar as melhores decisões para o 
meu futuro.” 
Testemunho Ana catarina Rocha | 
estudante de Genética 
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ATiVidAdeS e APOiOS edUcATiVOS

UM DOMINGO AO AR LIVRE!

em novembro, 15 dos nossos Baguinhos mais novos estiveram no Six Senses 
Douro Valley para um Domingo dedicado à Natureza. Um dia mágico preparado 
a dedo e onde tiveram oportunidade de plantar uma árvore autóctone, aprender a 
sua importância e desenvolver a criatividade no workshop “Art in nature”. Um dia 
maravilhoso, com um lanche cheio de guloseimas e onde puderam conviver com 
muitas crianças da mesma idade. 

ATiVidAdeS e APOiOS edUcATiVOS

 O ponto alto das  
férias de verão!

VERÃO BAGOS D’OURO

Todos os anos, com o fim das atividades letivas, é preocupação da Bagos d’Ouro 
encontrar oportunidades de tempos livres para as crianças e jovens apoiadas e seus 
irmãos criando assim experiências que os ajudem a conhecer outras realidades e 
alargar o seu quadro de referências e que as ocupe o maior tempo possível durante 
o período de pausa letiva.  

Neste âmbito, em 2017, para além de apoiarmos a inscrição em atividades de 
tempos livres locais, voltámos a proporcionar a 34 crianças e jovens, durante o mês 
de julho, a oportunidade de passarem cinco divertidos dias na Universidade Júnior 
de Verão, na UTAd, em Vila Real e na Universidade Júnior, no Porto. Para todos uma 
excelente oportunidade de crescimento pessoal e contacto com diferentes áreas de 
conhecimento! 

“O que dizer da Bagos d’Ouro? A Bagos 
d’Ouro foi um diamante precioso que 
surgiu na minha vida, uma luz no 
meu caminho. Sempre fui de ideias 
fixas e muito lutadora, mas a Bagos 
d’Ouro prestou-me todos os apoios 
que eu precisei para, hoje e no futuro, 
ser uma profissional mais completa, 
apoiando-me com material escolar, 
livros e na formação de inglês, que 
penso que foram e continuam a 
ser pilares fundamentais para o meu 
desenvolvimento pessoal e profissional 
e que eu não teria se não fosse esta 
Associação.  Mas a Bagos d’Ouro 
não passa só por isso, passa por um 
acompanhamento diário, por um apoio 
incondicional e por uma motivação 
constante para que tenhamos força e 
coragem para lutarmos pelos nossos 
sonhos. Na Bagos d’Ouro sentimo-nos 
e somos uma família.” 
Testemunho Raquel Lopes |  
estudante de direito
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51
cabazes  
de natal

 
115

presentes  
de natal

ATiVidAdeS e APOiOS edUcATiVOS

“Uma palavra de agradecimento 
a todos aqueles que fazem parte 
desta Associação e também a 
todas as entidades que apoiam 
e ajudam para que nos possam 
proporcionar estes momentos 
felizes e cheios de alegria. 
Somos uma familia. Um bem 
haja à Associação Bagos d’Ouro. 
Obrigado! 
Testemunho de uma mãe

O NATAL É COM A FAMÍLIA BAGOS D’OURO! 
É a família que faz brilhar mais alto e mais forte o espírito de Natal, e por isso quisemos 
juntar a nossa família Bagos d’Ouro! contámos com a presença das crianças, jovens, 
pais, voluntários, mentores que, entre outros momentos, puderam ouvir um fantástico 
conto de natal, criar enfeites para a árvore, tirar divertidas fotos em família e, claro, 
saborear um delicioso lanche recheado de guloseimas! e porque é natal, não faltou o 
nosso Pai natal – bastante bem disposto – e que encantou pequenos e grandes ao 
distribuir os presentes e um cabaz com os produtos essenciais para uma ceia de Natal 
mais recheada!

Um dia preparado ao pormenor por toda a equipa da Bagos d’Ouro e um grupo de 
empenhados voluntários que tudo fizeram para cumprir a missão de dar as estas 
crianças e suas famílias um natal verdadeiramente recheado de amor, alegria e claro, 
com alguns presentinhos. 

ATiVidAdeS  
e APOiOS  
edUcATiVOS

e porque natal SeM ciRcO nÃO É nATAL e muitas das nossas crianças nunca 
tinham ido ao circo, este ano trouxemos 36 das nossas crianças mais novas para 
ao Circo de Natal do Coliseu do Porto. Um espetáculo memorável entre trapezistas, 
contorcionistas, dançarinos, acrobatas, e claro, muitas gargalhadas com o 
indispensável palhaço que a todos nos encheu o coração. 
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APOIOS EDUCATIVOS EM 2017

Material Escolar
Em 2017 a Firmo voltou a oferecer a 85 crianças e jovens apoiados pela Bagos 
d’Ouro um cabaz recheado com material escolar essencial para mais um ano 
letivo em pleno. 

Livros Escolares
A Bagos d’Ouro, por sua vez, apoiou financeiramente a aquisição dos manuais 
escolares para o ano letivo de 2017/18, através do pagamento a 27 crianças e 
jovens dos livros não comparticipados pelos apoios sociais.

APOIOS EDUCATIVOS EM 2017

Para um 
regresso às 
aulas mais 

feliz!

Bolsas Escolares
Ajudando a cumprir o sonho de prosseguir estudos, a Bagos d’Ouro apoiou 
os seus dez estudantes universitários e uma estudante do ensino profissional 
através do pagamento de despesas não comparticipadas pela Bolsa do estado 
tais como alimentação, transportes, livros técnicos, entre outras. Apoiou também a 
integração de três 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 empenho de diferentes parceiros institucionais 
e de generosos “padrinhos” que nos têm ajudado a suportar estes custos.

Os nossos Bagos d’Ouro com o seu 
companheiro de aventuras no colégio 
Salesiano de Poiares.

BOLSAS WALL STREET ENGLISH 
Em 2017, mais uma vez, os estudantes 
universitários apoiados e a estudar 
em diferentes polos universitários 
tiveram a oportunidade de ultrapassar 
as suas dificuldades ao nível do inglês 
com o fantástico apoio de um ano de 
formação em inglês apoiado pelos 
centros Wall Street english (WSe) 
espalhados pelo país. 
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 APOiO À SAÚde

Apoio Oftalmológico
A equipa de Oftalmologia do Hospital cUF Porto avalia todos os anos as crianças 
e jovens apoiados pela Bagos d’Ouro, com dificuldades de visão. Um olhar atento 
que faz a diferença no bem-estar dos nossos Bagos d’Ouro e,  claro, no seu 
rendimento escolar! 
Para completar este apoio contamos também com o contributo da essilor com as 
lentes para os óculos destes meninos!
E porque nunca fica indiferente às necessidades das nossas famílias, este ano 
a fantástica equipa da cUF Porto também operou às cataratas dois dos pais 
apoiados pela Bagos d’Ouro. Oportunidades que fazem tanta diferença na vida 
destes senhores!

Saúde Oral com a Multicare

com o apoio da Multicare a Bagos d’Ouro iniciou em 2016 um programa, com 
continuidade em 2017, de apoio a crianças e jovens com necessidades de 
consultas de saúde oral. No âmbito desta parceria foram financiadas, em 2017,  
58 consultas às crianças e jovens Bagos d’Ouro.

APOiO SOciAL 
À FAMíLiA

O trabalho com as crianças e jovens foi realizado a par de um acompanhamento 
próximo às respetivas famílias, concretizado através de visitas domiciliárias 
bimensais. O objetivo deste acompanhamento é promover um maior envolvimento 
dos pais no acompanhamento educativo dos seus filhos mas também apoiá-los 
ao nível emocional e na resposta às suas necessidades. 

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. 
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OUTROS APOiOS SOciAiS

A Bagos d’Ouro organiza os quartos dos seus meninos
este ano, para nos ajudar a responder às necessidades de algumas famílias, a J. 
Pinto Leitão doou à Bagos d’Ouro 12 fantásticos armários para as ajudar a “organizar 
os quartos dos seus meninos”; doou ainda o soalho flutuante para as casas de duas 
famílias (quarto e sala), melhorando muito as respetivas condições habitacionais.    

Apoio Alimentar
Graças ao grande envolvimento da Sogenave contámos com a distribuição mensal de 
alimentos às famílias mais carenciadas. Um apoio pontual a agregados em situação 
de desemprego ou com muito baixos rendimentos. Em 2017 apoiamos 10 famílias 
carenciadas, num total de 28 cabazes. 

Apoio habitacional 
Querido Pintei os Quartos em Alijó
A Associação de estudantes da Faculdade de direito da Universidade do Porto (AeFdUP) 
e os seus generosos voluntários vem contribuindo todos os anos e de diferentes formas 
para a missão da Bagos d’Ouro. neste caminho, conheceram a casa do david e desde 
logo ficaram muito sensibilizado com a falta de condições habitacionais e sobretudo 
com as condições de humidade em que dormiam o david, a inês e os seus pais. não 
ficaram indiferentes e tudo fizeram para encontrar apoios e concretizar o sonho desta 
família. dois dias entre rolos, pinceladas e muitos momentos de verdadeira partilha. no 
final, o três quartos de cara lavada e muitos sorrisos e abraços de gratidão.

BAGOS d’OURO

A POTenciAR AGenTeS  
nA cOMUnidAde!

—

A equipa Todo o Terreno, nos dias 
abertos das escolas em Alijó e 
Tabuaço, a incentivar agentes da 
comunidade – “e Tu, o que podes 
fazer para tornar o teu mundo 
melhor?”. Difícil é não fazer nada...

A inSPiRAR FUTUROS!

—

Em 2017, a Inspiring Future esteve 
na Bagos d’Ouro com cinco jovens 
do inspiring career camp para  
experimentarem como é ser 
psicóloga na Bagos d’Ouro por  
um dia.

A APRendeR cOM QUeM SABe

—

equipa de terreno em formação  
– Vidas Ubuntu. A minha história 
pode mudar a forma como vemos 
o mundo. 

Melhoria contínua chega à Bagos 
d’Ouro!
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EM REDE COM VOLUNTÁRIOS 
d’OURO

—

Sempre em rede com quem partilha 
connosco esta missão. Voluntários 
d’Ouro! A mudar a história das 
crianças do douro!

BAGOS d’OURO

ALeGRiA nO TRABALHO!

—

Separados mas sempre juntos. 
Alegria no trabalho! Mesmo com 
reuniões à distância…

EVENTOS
e cAMPAnHAS
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diA dAS BOAS AçÕeS

—

Em 2017 Portugal participou pela 
primeira vez no movimento global 
“dia das Boas Ações” que contou 
com 2,5 milhões de voluntários em 
todo o mundo.
A Bagos d’Ouro marcou presença 
na edição do Porto, que se realizou 
a 2 de abril, e esteve muito bem 
representada através das suas 
voluntárias.
Foi um dia de partilha de boas 
práticas onde foi possível também 
divulgar a missão da Bagos d’Ouro!

niePOORT PORTAS ABeRTAS 

—

Em 2017 voltamos a marcar 
presença no evento niepoort 
Portas Abertas, desta vez para 
divulgar a campanha Amigo Bagos 
d’Ouro. numa tarde bastante 
animada foram muitos os que 
ouviram falar de nós, tendo sido 
ainda angariado o valor de 213,25 € 
em donativos.

eSSênciA dO VinHO  
Edição de 2017

—

dando continuidade a uma parceria 
já consolidada e tão importante 
para a notoriedade da Bagos d’Ouro, 
coorganizamos com a Essência 
do Vinho e com o instituto dos 
Vinhos do douro e Porto a prova 
solidária “Grandes Vinhos do douro”, 
comentada por Bento Amaral. na 
Sala do Tribunal foram revelados 
alguns segredos de vinhos topo 
de gama oferecidos por 8 dos 
produtores parceiros da Bagos 
d’Ouro.
A parceria com a essência do 
Vinho permitiu angariar uma 
receita de 1.900 €.

LOVe TiLeS dOURO 
GRANFONDO 2017
—

No dia 7 de maio vários amantes 
do ciclismo e do douro pedalaram 
também pelas nossas crianças e 
jovens!
O valor das inscrições no “Team 
Bagos d’Ouro – Granfondo 
Solidário”, assim como uma parte 
de cada inscrição regular, reverteu 
na íntegra para a associação e 
permitiu angariar a verba de 3.200 €. 

em cada concelho 
por onde passaram 
os ciclistas tiveram 
as claques Bagos 
d’Ouro a gritarem 
por si. Agradecemos 
à organização do 
douro Granfondo, 
em especial ao 
Manuel Zeferino, 
assim como a todos 
os ciclistas solidários 
que vestiram a 
camisola pela Bagos 
d’Ouro!

GRAnd TASTinG QUinTA nOVA de 
nOSSA SenHORA dO cARMO

—

Para o lançamento dos Grandes 
Vinhos da vindima de 2015 a 
Quinta nova de nossa Senhora 
do Carmo organizou uma Grand 
Tasting, com edições em Lisboa e 
no Porto. A receita da entrada nas 
provas reverteu na íntegra para a 
Bagos d’Ouro e ascendeu a 734,70 
€. Parceiros d’Ouro! 
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MOdTíSSiMO PORTO 
FASHiOn WeeK 

—

Em 2017 estivemos presentes na 
50ª edição da Modtíssimo Porto 
Fashion Week que se realizou no 
edifício da Alfândega do Porto. 
com a preciosa ajuda de vários 
voluntários conseguimos marcar 
presença e transmitir ao público 
do evento qual a nossa atividade 
no douro e como é que qualquer 
pessoa pode ser Amigo Bagos 
d’Ouro.

UM BRinde AO “PAcHecA 
ReSeRVA TinTO 2014 ediçÃO 
eSPeciAL TOny cARReiRA”

—

de uma parceria entre a Quinta 
da Pacheca - produtor parceiro 
da Bagos d’Ouro desde 2016 - e 
o cantor Tony Carreira nasceu 
o “Pacheca Reserva Tinto 2014 
Edição Especial Tony Carreira”.
Um vinho solidário, colocado no 
mercado em 2017, que contribuirá 

para a promoção da educação de 
crianças e jovens do douro já que 
parte do valor das vendas reverte 
para a Bagos d’Ouro. 
Questionado sobre a importância 
que para si tem este projeto Tony 
carreira disse que “É um motivo 
de orgulho associar-me a uma 

marca como a Quinta da Pacheca, 
reconhecida que é a qualidade 
dos seus vinhos”, frisando ainda 
que “é da maior importância o 
facto de a venda deste vinho 
contribuir para ajudar crianças 
e jovens carenciados da região 
duriense, numa demonstração 

de solidariedade e afeto pela 
comunidade em que se insere a 
Quinta da Pacheca”.
Estas manifestações de amizade 
enchem-nos de orgulho e são 
fundamentais na sustentabilidade 
da associação. no dia 13 de 
outubro estivemos na Quinta da 

Pacheca para a entrega simbólica 
do cheque, no valor de 6.614,40€.
este vinho tão especial encontra-
se à venda na loja online em www.
quintadapacheca.com
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CAMPANHA IRS SOLIDÁRIO  

—

Em 2017 apostamos na divulgação 
da associação em territórios 
mais próximos daqueles onde 
trabalhamos.
Graças à inestimável colaboração 
de muitos voluntários marcamos 
presença, durante os fins de 
semana de março e abril, em Viseu 
(no Palácio do Gelo), em Vila Real 
(no nosso Shopping) e no Peso da 
Régua (loja continente). 

A Bagos d’Ouro sempre em 
movimento para lembrar a todos 
como é fácil consignar 0,5% do 
iRS e, desta forma, investir na 
educação. 
Em 2017 o valor resultante desta 
campanha foi novamente uma 
das principais fontes de receita da 
associação.

A todos que 
ajudaram a organizar 
e a todos os que 
estiveram presentes, 
o nosso Muito 
Obrigado.

BAGOS D’OURO WINE PARTY 2017 

—

em mais uma edição do principal 
evento de angariação de fundos 
organizado pela Bagos d’Ouro 
voltamos a reunir no restaurante 
casa da Música muitas centenas de 
Amigos que, com a sua presença, 
se associam à nossa missão.
O tema foi a Amizade e todos os 
nossos Amigos puderam provar 

as melhores garrafas Magnum da 
colheita de 2015.
É sempre uma oportunidade única 
de conhecer os vinhos de 21 
produtores diferentes do douro, e 
ao mesmo tempo contribuir para 
a educação das nossas crianças 
e jovens. A receita líquida da Wine 
Party ascendeu a cerca de 10.000 €.

cAMPAnHA HOTÉiS dO dOURO 

—

Em 2017 demos continuidade 
à campanha junto de diferentes 
hotéis no douro de forma a  
alargar o número de parceiros 
da área do turismo associados à 
nossa missão.
Para além de uma percentagem 
do fundo social criado por 
cada empresa, queremos 
também envolver os turistas na 
sustentabilidade da Bagos d’Ouro. 
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enOTecA cLUBe de VinHOS 

—

Para além da colaboração na 
venda do Porto 10 Anos branco 
Bagos d’Ouro, a enoteca clube de 
Vinhos leva a cabo dois jantares 
vínicos por mês, para apresentação 
dos mais diversos vinhos aos 
seus associados, e para os quais 
convida a Bagos d’Ouro. Temos 
marcado presença em alguns dos 
jantares, em Lisboa e no Porto, 
para dar a conhecer o nosso 
trabalho e as diferentes formas 
de ajudar a associação.

PORTUS cALe RUBy Red 

—

intimamente ligado ao douro, este 
produto da castelbel continua 
associado à Bagos d’Ouro desde 
2013, revertendo para a associação 
5% do valor das respetivas vendas.

ViSiTAS AMORiM & iRMÃOS

—

no âmbito da sua política de 
Responsabilidade Social a Amorim 
& Irmãos manteve, em 2017, 
a campanha de apoio à Bagos 
d’Ouro através da qual faz reverter 
para a associação a totalidade 
do valor cobrado a cada visitante 
não profissional pela visita às 
instalações da corticeira (4 € por 
visitante).

QUEM NOS ACOMPANHA 
NESTA MISSÃO?
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PARceiROS SOciAiS LOcAiS

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 seis concelhos onde atuamos e com quem trabalhamos de perto. 

PROdUTOReS d’OURO

O apoio dos Produtores da região do Douro, que tão bem conhecem as dificuldades e as problemáticas das famílias que 
acompanhamos, é absolutamente essencial para o funcionamento da associação. Foi com grande satisfação que em 2017 
recebemos 1 novo Produtor d’Ouro que se associa à nossa missão através de um protocolo anual, assente num apoio financeiro 
mas também em bens e serviços, fundamental para a continuidade do nosso trabalho. 

Parceiro Bago

Parceiro Grainha

Parceiro Raiz
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Parceiro Raiz Apoio à estrutura

PARceiROS cORPORATe

A sustentabilidade da Bagos d’Ouro assenta também no apoio financeiro de várias empresas de diferentes setores de atividade. 
Estas permitem, com o seu investimento social, a continuidade a longo prazo do nosso projeto.

PARceiROS PRO BOnO

É igualmente essencial para a nossa atividade a colaboração dos parceiros pro bono que nos apoiam no dia a dia com o seu tempo, 
produtos e serviços. Todos eles vitais para assegurar o bom funcionamento da Bagos d’Ouro.

Apoio ao terreno Parceiro Videira d’Ouro

Parceiro Grainha

Parceiro Bago
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cAMPAnHAS e eVenTOS

Em 2017 voltamos a contar com o apoio de empresas que desenvolveram campanhas de responsabilidade social, permitindo que 
uma percentagem das respetivas vendas pudesse reverter a favor da Bagos d’Ouro .

OUTROS APOIOS ESPECIAIS EM 2017

• ADEGA QUINTA DA FAÍSCA
•  AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS: D. 

SAncHO ii (ALiJÓ), ARMAMAR, ABeL 
BOTeLHO (TABUAçO), MiGUeL TORGA 
(SABROSA), MURçA, SÃO JOÃO dA 
PeSQUeiRA

• ALCON
• ASSOCIAÇÃO MIGUEL TORGA 
• BLOOM
• BOMBEIROS DE ALIJÓ
• CASA DO PORCO PRETO
• CAVALEIRO E ASSOCIADOS –  
SOciedAde de AdVOGAdOS
• CENTRO HOSPITALAR DE TRÁS  
OS MOnTeS e ALTO dOURO
• CLINICA DESCOBRIMENTOS (Vila Real)

• CLUBE AUTOCARAVANISTA ITINERANTE
• DJ JOANA BLU
• DJ MARIA GAMBINA
• DOC | CHEF RUI PAULA
• FUTEBOL CLUBE DO PORTO
• GUIMAICE
• INSTITUTO KAIZEN
• JAP (Vila Real)
• J. PINTO LEITÃO
• KATHREIN AUTOMOTIVE
• MINFO (Vila Real)
• MUNICÍPIO DE TABUAÇO
• PASTELARIA TOSTA FINA (Vila Real)
• PETIBOL
• POLÍCIA DE TABUAÇO

• PRIMOR
• QUINTA DO SEIXO
• QUINTA DO VALLADO
• RÉGUA VET.
• SIX SENSES DOURO VALLEY
• SONS DO DOURO
• TORRIÉ
• UNICER
• UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES 
e ALTO dOURO
• VIEIRA DE CASTRO 
• WINE IN MODERATION
• TODOS OS PARCEIROS SOCIAIS LO-
cAiS
• TODOS OS VOLUNTÁRIOS
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QUeM nOS AcOMPAnHA neSTA MiSSÃO 

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

(bens e serviços)

Evolução do Nº de Amigos Bagos d’Ouro

QUeM nOS AcOMPAnHA neSTA MiSSÃO 
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O resultado líquido apurado em 2017 foi no valor positivo de 24.704,75€ (vinte e quatro mil setecentos e quatro euros e setenta e 
cinco 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 2017.

Porto, 22 de maio de 2018
A Direção da Associação Bagos d’Ouro,

Luisa Alexandra Ramos Amorim 

Pe. Amadeu da costa e castro

Sara Teixeira Rêgo de Oliveira Balonas

António Jorge Marquez Filipe

Rui Jorge Teixeira de carvalho Pedroto

António Augusto Fontainhas Fernandes

Maura Martins Marvão Simões da costa 

Jorge Francisco de Oliveira Maia e Queiroz Machado

4
PROPOSTA DE 
APLICAÇÃO DE 
RESULTADOS
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Analisando objetivamente o presente 
Relatório e contas, constata-se que o 
resultado líquido do exercício de dois mil 
e dezassete ascende a 24.704,75€  
(vinte e quatro mil setecentos e quatro 
euros e setenta e cinco cêntimos)”. 
Numa análise mais fina, cruzando os 
diversos indicadores, pode concluir-se 
estarmos perante uma gestão com 
critério, responsabilidade e ponderação. 
nessa perspetiva meramente analítica, 
o documento em apreço confirma 
também a evolução paulatina, 
mas segura, de ganhos de eficácia, 
rumo a um estádio de maturidade e 
consolidação. 
Por outro lado, são bem visíveis 
preocupações de transparência e 
de avaliação rigorosa e objetiva dos 
resultados da atividade. 
Tudo isto é verdade. Tudo isto se aplica 
à Associação Bagos d’Ouro.
Ora, em face desta terminologia do 
mundo das empresas, um leitor menos 
atento poderá ser levado a pensar 
que falo de uma organização capaz 
de produzir bens de grande qualidade, 
com capacidade de ganhar quotas 
de mercado e que cumpre bem a sua 
tarefa de distribuição de dividendos aos 
seus investidores.
Pois bem, também isto é verdade e se 
aplica à Bagos d’Ouro.
com a educação como matéria-prima, 
a Bagos d’Ouro produz com grande 
qualidade um bem mágico e precioso: 
mudar para melhor o destino à partida 
provável de muitas crianças e jovens 

de uma das regiões mais credoras de 
atenção do nosso país, o Vale do douro. 
com o esforço de muitos, a Bagos 
d’Ouro tem, de facto, conseguido 
ganhar “quota de mercado”, 
abrangendo agora inúmeras famílias 
de Alijó, Armamar, Murça, Sabrosa, São 
João da Pesqueira e Tabuaço.
e a Bagos d’Ouro distribui também 
inestimáveis dividendos aos seus 
investidores. A felicidade resultante da 
prática da solidariedade e da promoção 
dos valores da responsabilidade social.   
Assim, em nome do conselho Fiscal, 
pelos resultados do exercício, mas, 
acima de tudo, pelo bem produzido, 
devo aqui deixar uma palavra de 
agradecimento a todos os “operários” 
da Bagos d’Ouro. 
É aqui também devida uma palavra 
de reconhecimento ao dr. António 
Marquez Filipe, anterior presidente do 
conselho Fiscal, cuja competência 
e criatividade serão agora melhor 
aproveitadas na direção.
Por último, na primeira ocasião em 
que tenho a honra de publicamente 
representar o conselho Fiscal, mas 
sobretudo enquanto duriense de corpo 
e alma, sinto-me impelido, vá-se lá saber 
porquê, a dirigir-me diretamente aos 
dois fundadores da Bagos d´Ouro, para 
lhes dizer, simplesmente, obrigado.

António Lima costa

Presidente do conselho Fiscal

“com a educação 
como matéria-prima,  
a Bagos d’Ouro produz 
com grande qualidade 
um bem precioso: 
mudar para melhor 
o destino à partida 
provável de muitas 
crianças e jovens …”

5
MENSAGEM 

DO CONSELHO 
FISCAL
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RUBRICAS  NOTAS DATAS
  2017 2016 
ATIVO
Ativos fixos tangíveis    2 590 €   3 262 €   
Ativos intangíveis    20 €   30 €   
Investimentos financeiros    1 720 €   1 034 €   
Ativo não corrente    4 330 €   4 326 €   
    
    
Inventários   4  13 062 €   13 188 €   
Clientes    31 951 €   21 644 €    
Estado e outros entes públicos  5  -   €   -   €   
Outras contas a receber  9  92 737 €    7 213 € 
Diferimentos    1 606 €   1 071 €   
Caixa e depósitos bancários  6  348 514 €   342 977 €    
Ativo corrente    487 869 €   386 092 €    
TOTAL DO ATIVO    492 199 €   390 418 €    
    
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO    
    
FUNDOS PATRIMONIAIS    
    
Resultados transitados    346 230 €   253 060 €   
Outras variações nos fundos patrimoniais    3 243 €   3 243 €   
    -   €   -   €    
Resultado líquido do período    24 705 €   93 169 €    
TOTAL DE FUNDO DE CAPITAL    374 177 €   349 472 €   
    
PASSIVO    
    
Fornecedores  7  6 498€   918 €  
Estado e outros entes públicos  5  4 479 €   3 870 €  
Financiamentos obtidos    - €   8 € 
Diferimentos    86 699 €   17 590 € 
Outras contas a pagar  8  20 347 €   18 560 € 
Passivo corrente    118 022 €   40 946 € 
TOTAL DO PASSIVO    118 022 €   40 946 € 
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO    492 199 €   390 418 € 

BALAnçO AnALíTicO eM 31 de deZeMBRO
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deMOnSTRAçÃO de ReSULTAdOS 
POR nATUReZAS eM 31 de deZeMBRO

RENDIMENTOS E GASTOS  NOTAS PERÍODOS
  2017 2016
Vendas e serviços prestados  10 455 € 825 €
Subsídios, doações e legados à exploração  11 290 669 € 338 045 €
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas  12 -126 € 0 €
Fornecimentos e serviços externos  13 -118 598 € -107 331 €
Gastos com o pessoal  14 -144 897 € -127 032 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)   -900 € -3 150 €
Outros rendimentos e ganhos   723 € 1 282 €
Outros gastos e perdas   -719 € -4 084 €
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÃO, GASTOS DE FINANCIMENTO E IMPOSTOS   26 607 € 98 554 €
   
Gastos/reversões de depreciação e de amortização   -1 902 € -5 385 €
   
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIMENTO E IMPOSTOS)   24 705 € 93 169 €
   
Juros e rendimentos similares obtidos   
Juros e gastos similares suportados   
   
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS   24 705 € 93 169 €
   
Imposto sobre o rendimento do período   0 € 0 €
   
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO   24 705 € 93 169 €

deMOnSTRAçÃO dOS FLUXOS de cAiXA 
eM 31 de deZeMBRO

RUBRICAS NOTAS PERÍODOS
  2017 2016 
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo   
Recebimentos de clientes e utentes    228 672 €   315 647 €    
Pagamentos a fornecedores   -58 868 €  -58 616 €   
Pagamentos ao pessoal   -117 645 €  -96 995 €   
Caixa gerada pelas operações    52 159 €   160 035 €    
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento      
Outros recebimento/Pagamentos   -46 866 €  -52 885 €   
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)    5 293 €   107 151 €    
    
Fluxos de caixa das atividades de investimento    
Pagamentos respeitantes a:    
Ativos fixos tangíveis      -2 145 €    
Ativos intangíveis    
Recebimentos provenientes de:    
Ativos fixos tangíveis          
Juros e rendimentos similares    244 €   1 528 €    
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)    244 €  -617 €    
    
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)    5 537 €   106 533 €    
Efeito das diferenças de câmbio    
Caixa e seus equivalentes no início do período    342 977 €   236 443 €    
Caixa e seus equivalentes no fim do período    348 514 €   342 977 €    
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1. nOTA inTROdUTÓRiA

A Associação Bagos d’Ouro tem a sua sede em Portugal, no Adro de Santa Maria, nº 5, 5130-333 São João da Pesqueira, concelho 
de S. João da Pesqueira, tendo como objetivo promover a educação de crianças e jovens que vivem em situação de carência 
económica, na região do douro, como forma de inclusão social no território.
. O âmbito de ação 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 2017. Exceto quando mencionado, os 
valores monetários referidos nestas notas são apresentados em euros (€).

2.  ReFeRenciAL cOnTABiLíSTicO de PRePARAçÃO  
dAS deMOnSTRAçÕeS FinAnceiRAS

As demonstrações financeiras da Associação Bagos d’Ouro estão em conformidade com as normas da normalização contabilística 
para as entidades do setor não lucrativo (eSnL). 

3. ReSUMO dAS PRinciPAiS POLíTicAS cOnTABiLíSTicAS
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..

nOTAS ÀS cOnTAS PARA O eXeRcíciO  
FindO eM 31 de deZeMBRO

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.

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. 

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.
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  31.Dez.17 31.Dez.16
    Passivos Passivos não Total Passivos Passivos não Total
    correntes correntes correntes correntes
Pessoal    306 €  306 € 54 €  54 €
Credores por acréscimos de gastos    19 724 €  19 724 € 18 506 €  18 506 €
Outros devedores e credores    317 €  317 €   0 €
Total    20 347 € 0 € 20 347 € 18 560 € 0 € 18 560 €

4. INVENTÁRIOS
  
  31.Dez.17  31.Dez.16 
Livros  13 062 € 13 188 € 
Materiais diversos  
Total  13 062 € 13 188 € 

7. FORNECEDORES

  
  31.Dez.17  31.Dez.16 
Quinta Nova de N. Senhora do Carmo  1 046 €  
Agilus Consulting, S.A.  4 920 €
Salesianos de Poiares - Colégio  402 € 540 €
Fornecedores diversos  129 € 378 €
Fornecedores  6 498 € 918 €

5. eSTAdO e OUTROS enTeS PÚBLicOS

8. OUTRAS cOnTAS A PAGAR

6. eQUiVALenTeS de cAiXA
Em 31 de dezembro de 2017 o saldo da rubrica de “Caixa e Equivalentes” era o seguinte:

  
  31.Dez.17  31.Dez.16 
Numerário e cheques por depositar  609 € 924 €
Cartões valor a relaizar em espécie  1 936 € 957 €
Dep. bancários imediatamente mobilizáveis  345 970 € 341 096 €
Disponibilidades constantes do balanço  348 514 € 342 977 €

  
  31.Dez.17 31.Dez.16
   Saldo devedor Saldo credor  Saldo devedor Saldo credor 
IRC     
IVA    12 €  6 €
Retenção de impostos    1 438 €  1 278 €
Segurança Social    2 958 €  2 527 €
FCT e FGCT    71 €  58 €
Saldo final   0 € 4 479€ 0 € 3 870 €

  
  31.Dez.17 31.Dez.16
    Ativos Ativos não Total Ativos Ativos não Total
    correntes correntes correntes correntes
Devedores Por Acrésc. de Rendimentos    331 €  331 € 3 792 €  3 792 €
Outros devedores e credores    92 406 €  92 406 € 3 421 €  3 421 €
Total    92 737 € 0 € 92 737 € 7 213 € 0 € 7 213 €

9. OUTRAS cOnTAS A ReceBeR
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  31.Dez.17 31.Dez.16
  Mercadorias  Mat. Primas  Total  Mercadorias  Mat. Primas  Total
Existências iniciais    13 188 € 0 € 13 188 € 13 188 € 0 € 13 188 €
Compras      0 €   0 €
Regularização de existências      0 €   0 €
Existências finais    13 062 € 0 € 13 062 € 13 188 € 0 € 13 188 €
Gasto no exercício    126 € 0 € 126 € 0 € 0 € 0 €

12. cUSTO dAS MeRcAdORiAS VendidAS e MATÉRiAS cOnSUMidAS

13. FORneciMenTO e SeRViçOS eXTeRnOS
  
  2017 2016
Trabalhos especializados  9 281 € 8 603 €
Publicidade e propaganda  10 866 € 18 €
Honorários   
Conservação e reparação  695 € 2 062 €
Livros e documentação técnica  49 € 45 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido   
Material de escritório  1 510 € 2 481 €
Combustíveis  6 533 € 5 725 €
Deslocações e estadas  4 937 € 3 923 €
Transportes de mercadorias   
Rendas e alugueres  20 410 € 18 554 €
Comunicação  2 147 € 2 201 €
Seguros  508 € 367 €
Contencioso e notariado  75 €  
Despesas de representação  
Limpeza, higiene e conforto  151 € 290 €
Outros fornecimentos e serviços  106 € 1 804 €
Serviços bancários  161 € 231 €
Serviços apoio à Infância  61 168 € 61 028 €
Fornecimentos e serviços externos  118 598 € 107 331 €

11. SUBSídiOS, dOAçÕeS e LeGAdOS À eXPLORAçÃO
  
  2017 2016
Donativos regulares  100 770 € 105 885 €
Donativos pontuais  80 060 € 64 476 €
Donativos em espécie  38 973 € 32 286 €
Donativos eventos  18 100 € 30 931 €
Donativos campanhas  42 962 € 104 466 €
Subsidios Estado - IEFP/Município/FSE  9 804 € 0 €
Subsídios, doações e legados à exploração  290 669 € 338 045 €

10. VendAS e PReSTAçÕeS de SeRViçOS
  
 Livros  Total 
Vendas 2017  455 € 455 €
Vendas 2016  825 € 825 €
Vendas 2015  2 395 € 2 395 €

14. GASTOS cOM O PeSSOAL
A rubrica de “Gastos com pessoal” no exercício de 2017 tem a seguinte composição:

  
  2017 2016
Remunerações do pessoal  118 924 € 104 460 €
Encargos sobre remunerações  25 170 € 21 888 €
Seguros de acidente de trabalho  739 € 644 €
Indemnizações   
Outros gastos com o pessoal  65 € 40 €
Gastos com o pessoal  144 897 € 127 032 €
NOTA: Durante o exercício de 2017 a Associação Bagos d’Ouro teve ao seu serviço, em média, 6 colaboradores, tendo terminado o ano com 7 colaboradores.
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Porto, 22 de maio de 2018
A Direção da Associação Bagos d’Ouro,

Luisa Alexandra Ramos Amorim 

Pe. Amadeu da costa e castro

Sara Teixeira Rêgo de Oliveira Balonas

António Jorge Marquez Filipe

Rui Jorge Teixeira de carvalho Pedroto

António Augusto Fontainhas Fernandes

Maura Martins Marvão Simões da costa 

Jorge Francisco de Oliveira Maia e Queiroz Machado

O Técnico Oficial de Contas

Júlia cristina Almeida Proença
 



CONTACTE-NOS PARA SABER MAIS:
T. 351 22 339 90 98 | TM. 351 92 440 71 34

www.bagosdouro.com

Palácio da Bolsa | Rua Ferreira Borges | 4050-253 Porto
Siga-nos em facebook. com/bagosdouro | instagram.com/bagosdouro
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