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Decorridos 9 anos sobre a fundação da 
Bagos d’Ouro vai sendo tempo de avaliar e 
analisar qual o impacto que temos na vida 
das nossas crianças e jovens. 

Acreditamos que temos proporcionado as 
ferramentas necessárias para trabalharem 
na construção do seu projeto de vida, 
tomando as rédeas do seu destino. Criamos 
oportunidades educativas, capacitamos, 
educamos, orientamos.  Tudo para que 
possam desafiar a história e construir um 
percurso de sucesso para si e para a região 
do Douro.

É com imensa satisfação que assistimos em 
2018 ao fim do percurso académico da Ana 
Catarina, da Raquel e da Andreia, que agora 
ingressam na vida ativa. Terminamos o ano 
com o sentimento de missão cumprida!   

Uns terminam, outros começam o seu 
caminho na Bagos d’Ouro. 

É desta forma que olhamos para este 
trabalho desde o primeiro dia: um desafio 
que é vivido quotidianamente por uma 
grande equipa, que mobiliza um número 
considerável de voluntários que abraçam a 
nossa causa e com o apoio incondicional de 
muitos parceiros e amigos que estão sempre 
ao nosso lado neste compromisso forte que 
permite que as quase 165 crianças e jovens 
Bagos d’Ouro possam ser sempre a melhor 
versão de si próprios.

No final de mais um ano somos, assim, 
levados a concordar com o poeta quando diz 
que “O destino destina, mas o resto é comigo” 
(Miguel Torga).

A todos, o nosso sincero Muito Obrigado!

Luisa Amorim 

Pe. Amadeu castro
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2  MENSAGEM DA DIREÇÃO

A Bagos d’Ouro completará no próximo ano 
uma década de existência ao serviço das 
crianças, jovens e famílias do Douro.

Miguel Torga, duriense ilustre, referia-se 
ao Douro nos seus Diários, a esse ”Douro 
sublimado, prodígio de uma paisagem que 
deixa de o ser à força de se desmedir, que não 
é panorama que os olhos contemplam, antes 
excesso de natureza, (…) horizontes dilatados 
para além dos limiares plausíveis da visão”.

Douro que é também, citando o insigne 
escritor, “socalcos que são passadas de 
homens titânicos a subir as encostas, 
volumes, cores e modulações que nenhum 
escultor, pintor ou músico podem traduzir”.

Essa visão poética e romanesca sobre a 
paisagem duriense e as suas gentes, prenhe 
de significação plástica e sociológica no 
exemplar retrato de Torga, revela o Douro 
em todo o seu idiossincrático esplendor 
em que a paisagem, dádiva da natureza, e 
o secular labor humano, se concertam em 
harmónica fusão.

Num outro olhar, mais atreito à realidade, 
a verdade é que o passado e o presente 
da região, pese embora o significativo 
progresso testemunhado nas últimas 
décadas, se mostram ainda muito marcados 
por problemas sociais, em que a pobreza, 
a exclusão social, a desestruturação e 
disfuncionalidade familiares, os baixos 
índices educativos e, de uma forma geral, a 
ausência de oportunidades de progressão 
profissional e de inserção plena no mundo 
do trabalho, continuam a primar pela 
sua especial severidade e a persistir 
atavicamente, comprometendo a esperança 
num futuro melhor.

Numa aspiração geneticamente inscrita no 
seu ideário, e que importa sempre recordar 
como farol e guia da nossa atuação, a 
Bagos d’Ouro alimenta o sonho de ajudar 
a construir no Douro uma sociedade mais 
coesa, justa e inclusiva, solidamente firmada 
na convicção de que a educação “é arma 
mais poderosa para mudarmos o mundo”.

a Bagos d’Ouro 
alimenta o sonho de 
ajudar a construir no 
Douro uma sociedade 
mais coesa, justa e 
inclusiva

MURÇA

ALIJÓ

SABROSA

TABUAÇO
ARMAMAR

S. JOÃO DA PESQUEIRA

Chegamos? Não 
chegamos?

– Partimos. 
Vamos. Somos.
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do trabalho desenvolvido e dos resultados 
obtidos pela Bagos d’Ouro ao longo dos anos, 
desafio que naturalmente se projeta nos 
anos vindouros.

Avulta também aqui a necessidade e a 
focalização estratégica na diversificação das 
fontes de financiamento, de que é exemplo a 
concretização do alargamento da intervenção 
da associação a 2 novos concelhos – já 
materializada em 2017 e que teve em 2018 a 
sua natural continuidade – só possível através 
da aprovação de uma candidatura à linha de 
financiamento “Parcerias para o Impacto” 
promovida pela estrutura de missão “Portugal 
Inovação Social”, o que afinal vem também 
atestar o carácter socialmente inovador dos 
objetivos e da metodologia de intervenção da 
Bagos d’Ouro.

Por último, cumpre dirigir uma palavra 
de profundo agradecimento aos nossos 
parceiros e amigos, sem os quais não 
poderíamos dar continuidade ao nosso 
trabalho, aos nossos colaboradores, pela 
dedicação e espírito de missão que colocam 
em tudo quanto fazem, e às crianças, 
jovens e suas famílias que acompanhamos 
quotidianamente e que são a razão de ser 
da nossa existência e do nosso sonho em 
transformar o Douro.

Pelo sonho é que vamos,
comovidos e mudos.
Chegamos? Não chegamos?
Haja ou não haja frutos,
pelo sonho é que vamos.
Basta a fé no que temos.
Basta a esperança naquilo
que talvez não teremos.
Basta que a alma demos,
com a mesma alegria,
ao que desconhecemos
e ao que é do dia a dia.
Chegamos? Não chegamos?
– Partimos. Vamos. Somos.

 (Sebastião da Gama)

Na senda dos anos anteriores, a Bagos 
d’Ouro consolidou em 2018 a sua presença 
em 6 concelhos durienses, englobando 165 
crianças e jovens, procurando, através de um 
acompanhamento regular e de proximidade, 
prevenir o abandono e  o insucesso escolares 
e promover o sucesso educativo.

No plano metodológico, e mantendo-se fiel 
à sua matriz de intervenção, ao trabalho de 
aperfeiçoamento e melhoria contínuas que 
promove junto das crianças e jovens nos 
planos comportamental e cognitivo, apelando 
às suas constantes responsabilização 
e compromisso, associa-se o esforço 
de aconselhamento e capacitação das 
estruturas familiares, enquanto pilar 
indeclinável de uma intervenção bem-
sucedida, que devolva às crianças e aos 
jovens o gosto pela escola, a valorização da 
aprendizagem e, em suma, a representação 
da educação como vetor indeclinável de uma 
política de igualdade de oportunidades na 
construção do homem integral.

Paralelamente, avulta como sumamente 
importante o trabalho em rede e o 
estabelecimento de parcerias duradouras 
com os dirigentes e professores das 
escolas, procurando destarte consolidar 
uma relação de confiança com todos os 
agentes educativos, tornando-os parte 

integrante e comprometida no sucesso da 
sua intervenção.

No plano económico e financeiro, assistiu-se 
no ano de 2018 à estabilização dos custos 
operacionais, cifrando-se num incremento 
de cerca de 2.5% em relação a 2017, tendo 
as receitas aumentado cerca de 11.3%, 
reforçando assim a solidez financeira da 
associação.

Este incremento ficou sobretudo a dever-se 
ao aumento das contribuições regulares dos 
parceiros corporate e dos amigos Bagos 
d’Ouro; quanto a estes, numa campanha 
de angariação que viria a revelar-se 
bastante proveitosa, o que dá bem nota da 
importância dos esforços de comunicação 
e de potenciação da sua marca, que a 
associação tem vindo a desenvolver ao 
longo dos anos, exemplificado também pelo 
aumento das contribuições em sede de 
consignação de IRS.

Neste particular, o aumento das 
receitas regulares, dada a sua maior 
previsibilidade e grau de confiança, num 
quadro de compromisso, confiança e 
crescente fidelização dos seus parceiros e 
financiadores, afigura-se como essencial à 
sustentabilidade financeira da associação, 
só possível de manter graças à qualidade 
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1217
SESSõES DE 

ACOMPANHAMENTO 

INDIVIDUAL NA 

ESCOLA

2018 EM TRAÇOS LARGOS

301
VISITAS 

DOMICILIARIAS PARA 

INTERVENÇÃO COM 

AS FAMíLIAS

317
REUNIõES DE 

ARTICULAÇÃO COM 

PROFESSORES 

32
CRIANÇAS EM 

APOIO AO ESTUDO

302
PESSOAS 

ALCANÇADAS

165
CRIANÇAS/

JOVENS

90%
APROVAÇÃO 

ESCOLAR 

63%
DE DESEMPENHO 

ESCOLAR BOM, 
MUITO BOM OU 

ExCECIONAL

77%
SUBIRAM OU 

MANTIVERAM O 

DESEMPENHO 

ESCOLAR (POSITIVO)

76%
DE ALUNOS 

COMPROMETIDOS 
COM A BAGOS 

D’OURO

78% do investimento para o apoio direto à educação das crianças e jovens 

mais de 80 voluntários envolvidos com a Bagos d’ouro ao longo do ano

mais de 6000 seguidores no FaceBook. mais de 800 seguidores no instagram

-6%
DE INSUCESSO 

ESCOLAR 

(RELATIVAMENTE 

AO ANO LETIVO 

ANTERIOR)

7
ALUNOS DECIDIRAM 

PROSSEGUIR 

ESTUDOS DEPOIS 

DOS 18 ANOS

A nossa atividade nos concelhos de Armamar e Murça 
é cofinanciada pelo Programa Operacional Inclusão 
Social e Emprego.

Cofinanciado por:
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EM 2018 FIZEMOS  MUITOS  
NOVOS AMIGOS…!

Reforçamos a nossa campanha amigo Bagos 
d’Ouro e fizemos muitos novos amigos! 

Os Amigos Bagos d’Ouro são pessoas ou 
empresas que apoiam regularmente uma 
família e que acompanham de perto o 
percurso pessoal e escolar das crianças ou 

jovens, promovendo novas oportunidades 
para um futuro de sucesso. São um suporte 
essencial da nossa atividade e permitem-nos 
cumprir o compromisso de longo prazo que 
temos com cada família.

Muito obrigado!

Vale a pena ser Amigo 
Bagos d’Ouro! Q
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E
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S
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Um ano cheio de atividades e projetos só é possível de concretizar graças à generosidade de 
muitos parceiros que acompanham de perto a missão da Bagos d’Ouro e que acreditam que o 
investimento na Educação das crianças e jovens tem um enorme retorno na sociedade.

Os diferentes tipos de donativos que recebemos permitem-nos atrair mais investimento e, 
desta forma, multiplicar o impacto na vida das famílias que acompanhamos, mas também da 
região onde queremos que as crianças e jovens venham a trabalhar.

Permitem-nos, ainda, atuar de forma célere e eficaz no terreno, fazendo face a necessidades 
tantas vezes diferentes de um mês para o outro, mas sempre essenciais para a concretização 
dos projetos de vida das crianças e jovens que apoiamos. 

MUITO OBRIGADO A TODOS POR COLABORAREM CONNOSCO! 

QUEM NOS ACOMPANHA NESTA MISSÃO 

Como são aplicados os seus donativos?Evolução do Nº de Amigos Bagos d’Ouro

2015

12

2018

43

2016

14

2017

14

1
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PARCEIROS SOCIAIS LOCAIS
O verdadeiro trabalho social faz-se em rede. Por isso, é para nós essencial saber que 
contamos com o apoio dos parceiros sociais locais dos seis concelhos onde atuamos e com 
quem trabalhamos muito de perto. 

AEP 21 – Escuteiros da Régua

AEFDUP

Agrupamento de Escolas de Alijó

Agrupamento de Escolas de Armamar

Agrupamento de Escolas de Murça

Agrupamento de Escolas de Sabrosa 

 Agrupamento de Escolas de São João  

da Pesqueira

Agrupamento de Escolas de Tabuaço

Associação Centro de Dia de Sendim 

 Associação Florestal do Vale do Douro Norte 

Associação São Tiago de Vila Chã

 Associação Social e Cultural de Sanfins  

do Douro

ATL de Vilarinho de São Romão 

ATL UP Douro| Armamar

Banda Marcial de Murça

Bombeiros Voluntários de Alijó

Bombeiros Voluntários de Armamar 

Bombeiros Voluntários de Sabrosa

 Biblioteca Municipal de São João da 

Pesqueira 

Carpintaria Resende| Cederma 

Casa do Povo de Pegarinhos

Casa do Regaço

Centro de Estudos de Alijó

 CEN – Centro de Formação Profissional 

Certificada

Centro Social e Paroquial de Trevões

 Centro Social, Recreativo e Cultural  

de Carlão

 CNE Agrupamento 212 – Exploradores – 

Escuteiros de Vila Real 

Colégio Salesianos de Poiares

 Comissão de Proteção de Crianças  

e Jovens de Alijó

 Comissão de Proteção de Crianças  

e Jovens de Armamar

 Comissão de Proteção de Crianças  

e Jovens de Murça

 Comissão de Proteção de Crianças  

e Jovens de Sabrosa

 Comissão de Proteção de Crianças  

e Jovens de São João da Pesqueira

 Comissão de Proteção de Crianças  

e Jovens de Tabuaço

Cruz Vermelha de Murça

Ecclesialis - Gestão Diocesana Unipessoal

 Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – 

Lamego

Escola Profissional de Moimenta da Beira

Espaço Miguel Torga

 Esprodouro - Escola Profissional de São 

João da Pesqueira

 Esproser – Escola Profissional de 

Sernancelhe

 Grupo Social, Recreativo, Cultural  

e Desportivo de Favaios

Lar Maria de Lurdes Barradas 

Missão País

Município de Alijó

Município de Armamar

Município de Murça

Município de Sabrosa

Município de São João da Pesqueira

Município de Tabuaço

 Museu do Vinho e da Vinha de São João  

da Pesqueira

Patronato de Nossa Senhora da Conceição

 Pesqueiramiga – Associação de 

Solidariedade Social

Projeto Aldeias Humanitar

Evolução do Nº de Parceiros Corporate Evolução do Nº de Parceiros Pro bono 
(bens e serviços)

2015

30

2016

34

2017

35
37

2018 2015

38

2018

67

2016

50

2017

56

29 novos Amigos em 2018. 
Obrigado! 

  Apoio direto às crianças e jovens

  Estrutura | Gastos administrativos 

  Eventos 

  Comunicação | Fundraising

6%
1%

78%
15%
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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.

ACA - Alberto Couto Alves 

BA Vidro 

Delta Cafés 

Fundação Albertina Ferreira de Amorim 

Fundação Galp Energia 

Fundação Manuel António da Mota 

 Fundação Maria Rosa Melo e Faro Carvalho 

Borges da Gama e filhos

Grupo Euronete 

Incentives Portugal 

Município de Alijó 

Município de Sabrosa 

Município de São João da Pesqueira 

Município de Tabuaço 

OM Design 

Pricewaterhousecoopers 

Vicaima

Rede Social de Alijó

Rede Social de Armamar

Rede Social de Murça

Rede Social de Sabrosa

Rede Social de São João da Pesqueira

Rede Social de Tabuaço

Santa Casa da Misericórdia de Alijó 

Santa Casa da Misericórdia de Tabuaço 

Superatte (Sabrosa)

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 2018 recebemos um 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. 

Barão de Vilar 

Churchill Graham 

Duorum  

Gran Cruz  

Lima Smith 

Niepoort 

Poças  

Quinta da Pacheca 

Quinta de S. José  

Quinta do Crasto 

Quinta do Portal 

Quinta dos Murças- Esporão 

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 

Quinta Vale D. Maria- Grupo Aveleda 

Rozès 

Sociedade dos Vinhos Borges 

Sogevinus Fine Wines 

Sogrape 

Symington Family Estates 

Vallegre 

Wine & Soul

1
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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 à atividade de terreno

AB Projetos

AHP - Associação da Hotelaria de Portugal

Argoimage Productions, Lda 

Banco BPI

 Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, EPE

Cerealis

Clínica de Medicina Dentária Cliarcos

Clínica de Medicina Dentária Dentereal

 Clínica de Medicina Dentária Dr. Nuno 

Cardoso

Clínica Médica Dentária Emília Pires

Coliseu Porto

CSI – Centro de Saúde Integral

Elisabete Correia (Psicologia) 

Essilor

 Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto

Fashion Clinic

Firmo

Fundação Galp Energia

Ibersol Grupo

J. Pinto Leitão

José de Melo Saúde

Kathrein Automotive

Lactogal

Mercer Jason Lda

Milaneza

MGC Transportes

Multicare

Museu do Douro

Naturimont

Óptica Santos

Pipadouro

Roff

Sic Esperança

Sogenave

Sonae MC

 Universidade Católica Portuguesa – Serviço 

de Consultas da Faculdade de Educação e 

Psicologia

Universidade Júnior

 UTAD – Universidade de Trás-os-Montes  

e Alto Douro

Wall Street English

apoio à estrutura

  AON

  Associação Comercial do Porto

  B+ comunicação

  Baker Tilly, PG & Associados, SROC, SA

  Casa da Música

  Cision

  Claranet

  CNIS – Confederação Nacional das 

Instituições de Solidariedade

  Crédito Agrícola

  Entreajuda

  Fullscreen

  Greca Artes Gráficas

  Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP

  Kaizen Institute

  Max Digital

  PLMJ – Sociedade de Advogados

  POISE – Programa Operacional Inclusão 

Social e Emprego

  Porto Business School

  Torrié
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OUTROS APOIOS ESPECIAIS EM 2018,  
ESSENCIAIS NA CONCRETIZAÇÃO DOS  
NOSSOS EVENTOS E ATIVIDADES

  ADVID

3 xL - segurança privada

50:50 Partytecture

Bombeiros Voluntários de Viseu

 Casa das Artes  - Direção Regional de Cultura 

do Norte

Casa do Porco Preto

Centro de Tropas Especiais de Lamego

Cerjer

Claranet 

Dj Joana Blu

Douro Azul

EDP – Energias Portugal

Finerge

Fnac Viseu 

Guimaice

Hotel Vila Galé Douro

Im in Motion 

Imperial 

Lactogal

Max Digital

Município de Viseu

Museu do Douro

Papel d’Ouro

Petibol

Primor

Publiferrão

Regiconcerto 

Sousacamp

Super Bock Group

Todos os voluntários

Tony Carreira

Vieira de Castro 

Viseu Marca 

Waat Studio

Wine in Moderation

  Castelbel 

  Corticeira Amorim

  Enoteca clube de vinhos

  Essência do Vinho

  O-Port-Unidade – The Port Project

  Six Senses Douro Valley

  Vila Galé Hotéis

CAMPANHAS
Em 2018 contamos 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.

3  A NOSSA ATIVIDADE
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QUEM APOIAMOS

Evolução do nº de crianças e jovens apoiadas  
em proximidade, por concelho

No ano letivo de 2017/18, a Bagos d’Ouro 
tocou o destino de 66 crianças e jovens 
em proximidade, alcançando um total de 
253 pessoas, com os seus pais e irmãos, 
nos seis concelhos onde atua. Em conjunto 
com os agrupamentos de escolas, seus 
professores e parceiros sociais locais, no 
último trimestre de 2018 a Bagos d’Ouro deu 
inicio a um novo processo de sinalização e 
abraçou novas vidas. Foram identificadas 

novas famílias com base nos critérios 
definidos de fragilidade económica e falta 
de oportunidades educativas. Com este 
crescimento terminámos 2018 com 81 
crianças e jovens em proximidade, um total 
de 302 pessoas alcançadas. 

Consigo ajudaremos cada vez mais crianças 
a voar!

Evolução do nº de pessoas alcançadas por concelho

 S. João Pesqueira           Sabrosa           Alijó           Tabuaço           Armamar           Murça

10

5
5

20

10

10

33

11

11

6

5

44

12

12

10

10

40

10

11

9

10

51

13

13

12

13

66

13

12

8

12

10

13

81

15

14

13

14

12

13

2011/12 2013/14 2014/15 2016/17 2017/182012/13 2015/16 2018/19

36

71

127

166
155

204

253

2011/12 2013/14 2014/15 2016/17 2017/182012/13 2015/16 2018/19

302

ano letivo 
2018/19

6
CONCELHOS

81
CRIANÇAS

E JOVENS EM 
PROxIMIDADE

302
PESSOAS 

APOIADAS (PAIS 
E IRMÃOS)

2
0

AS NOSSAS CRIANÇAS  
E JOVENS EM PROxIMIDADE

Distribuição do nº de crianças e jovens apoiados  
por Idade e Sexo (ano letivo 2017/18)

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

(ano letivo  2017/18)

29%

21%

26%

15%

> 18

15 a 17

12 a 14

10 a 11

6 a 9 9%

8%
Superior

18%
Secundário

20%
3º Ciclo

27%
1º Ciclo

20%
2º Ciclo

3%
Profissional

5%
Fim Ciclo de Estudos

56%
MASCULINO

5
SUPERIOR

25
3º CICLO 

E SECUNDáRIO 

3
FINALIzARAM 

CICLO  
DE ESTUDOS 

2
PROFISSIONAL 

44%
FEMININO

31
1º E 2º CICLOS
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AS SUAS FAMÍLIAS

Baixos níveis de 
escolaridade dos pais

Baixos níveis de 
rendimento económico

Distribuição das famílias apoiadas segundo  
o nível de ensino da Mãe e do Pai

0%

16%

32%

21%

24%

Superior

Secundário

3º Ciclo

S/ Escolaridade 6%

2º Ciclo2º Ciclo

1º Ciclo

0%

28%

23%

4%

34%

Superior

Secundário

3º Ciclo

S/ Escolaridade 6%

2º Ciclo2º Ciclo

1º Ciclo

2
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29%
COM PRáTICAS 

PARENTAIS 
DESAJUSTADAS

23%
DAS FAMíLIAS 

REVELA HISTÓRIA DE 
COMPORTAMENTOS 

VIOLENTOS

31%
FAMíLIAS 

MONOPARENTAIS

•  72% das mães, em situação de emprego 
precário ou desemprego 

•  68% dos pais, em situação de emprego 
precário ou desemprego

•  90% das famílias vivem com rendimento 
de referência <429€ (1º e 2º escalões do 
abono)

•  40% vivem com apoios sociais 

Distribuição das famílias apoiadas de acordo  
com a situação profissional da Mãe e Pai

31%

27%

37%

45%

22%

Desemprego

Emprego 
Precário

Reforma

Emprego 
Estável 23%

10%

5%

  % Pais            % Mães

33%
DAS FAMíLIAS REVELA 

HISTÓRIA DE CONSUMO 
DE SUBSTâNCIAS  

(áLCOOL 
OU OUTRAS)

27%
DE FAMíLIAS 

INTERVENCIONADAS 
POR ENTIDADES 

DE PROTEÇÃO 
DE CRIANÇAS 

E JOVENS

PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS 

Pais Mães
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HISTÓRIAS DE VIDA 

o rui pedro tem 8 anos e frequenta o 3º 
ano do ensino Básico, em armamar.

adora jogar futebol, tem um sorriso 
contagiante e um brilho no olhar que 
cativa no primeiro contacto. com um 
sentido de humor perspicaz, é um 
comunicador nato, faz e tem amigos de 
todas as idades e não gosta de injustiças 
nas brincadeiras. 

vive com a mãe e 2 irmãos, o leandro de 
13 anos e a lara de 11, com quem gosta 
de jogar à bola. a mãe, com um percurso 
de vida difícil, encontra-se atualmente 
desempregada, sendo a sua principal 
preocupação a gestão orçamental 
do agregado familiar, bem como o 
acompanhamento da situação escolar 
dos filhos. 

O Rui Pedro tem ainda muitas difi-
culdades, sobretudo a Matemática e 
a Português. Por esta razão a Bagos 
d’Ouro integrou-o no grupo de apoio ao 
estudo, onde faz os trabalhos de casa 
e estuda três vezes por semana, de 
forma mais consistente e monitorizada.

o joão pedro é de murça, tem 15 anos, 
frequenta o 9.º ano e integra a Bagos 
d’ouro desde dezembro de 2017. É um 
jovem responsável, brilhante na escola, 
resiliente e protetor da sua família. 

vive com a mãe e com o padrasto, ambos 
muito trabalhadores, e com a irmã 
margarida, de 5 anos, pela qual nutre 
um imenso afeto. 

o padrasto trabalha à jorna na agri-
cultura, bem como no cultivo dos seus 
terrenos como forma de subsistência. a 
mãe é responsável pelos cuidados a um 
idoso da aldeia. a família é marcada por 
um passado difícil. a resiliência do joão 
é notória, com uma energia positiva, 
demonstrando em escola um elevado 
potencial, procurando sempre saber 
mais e revelando todas as competências 
para ter sucesso no futuro. envolvido na 
escola e nos estudos, consegue sempre 
alcançar excelentes resultados. 

O João vê na educação a chave para 
um futuro melhor, desejando ir para 
a universidade numa área que o faça 
feliz. É um jovem promissor que “por 
onde passa deixa marcas”.

2
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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 caminho para os alcançar. Um 
trabalho até à integração na vida ativa 
realizado em plena articulação com pais, 
professores, parceiros sociais e voluntários. 

Tudo isto só é possível com o apoio de 
uma equipa comprometida e um grupo de 
voluntários e mentores que todos os dias nos 
ajudam a fazer a diferença.

“Sempre à frente e na retaguarda dos 
nossos Bagos d’Ouro... a orientar os 
seus percursos de vida! “

Em 2018: 6 psicólogos a intervir 
no terreno, mais de 80 voluntários 
envolvidos com a Bagos d’Ouro. 

“ser voluntária Bagos d’ouro é pertencer a um projeto que dá sentido ao conceito de 
família alargada, é partilhar sensibilidades e humanizarmo-nos cada dia um pouco mais.

Faz-me feliz, completa-me e contagia-me sempre com um espírito puro de dar e receber 
constante!” 

Teresa Cardoso | Voluntária d’Ouro
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PRINCIPAIS RESULTADOS EM 2018

Distribuição das crianças e jovens apoiados pelos diferentes 
níveis de desempenho Escolar (ano letivo 2017/18)

27%

24%

29%

10%

Excecional

Muito Bom

Bom

Satisfatório

Pouco satisfatório

10%

Ao longo dos anos temos verificado um cada vez maior 
envolvimento escolar das crianças e jovens apoiados. Em 
2018, 76% das crianças e jovens envolveu-se com o caminho 
e alcançou o “seu sucesso”. Um aumento significativo face ao 
ano letivo anterior em que o resultado tinha sido de 66% de 
comprometimento escolar. Muitos ainda não chegaram lá!  
Uns por dificuldades graves de estimulação inerentes aos seus 
contextos de vida, outros por falta de rotinas e hábitos regulares 
de estudo, instabilidades familiares com impacto direto na gestão 
das emoções e desempenho escolar. 

Este ano, 5 crianças deixaram para trás um percurso de 
insucesso escolar. E 7 jovens, com 18 anos, decidiram vencer as 
dificuldades e continuar a estudar! 

Um caminho que se faz caminhando... Com a sua ajuda em 2019 
contamos dar a mais crianças a oportunidade de tomarem as 
rédeas do seu destino e alcançarem um caminho de sucesso!  

90%
APROVAÇÃO 

ESCOLAR 

77%
SUBIRAM  

OU MANTIVERAM  
O DESEMPENHO 

ESCOLAR 
(POSITIVO)

63%
DESEMPENHO 
ESCOLAR BOM, 
MUITO BOM OU 

ExCECIONAL

76%
ALUNOS 

COMPROMETIDOS 
COM A BAGOS 

D’OURO

-6%
INSUCESSO 

ESCOLAR 
(RELATIVAMENTE  

AO ANO LETIVO 
ANTERIOR)

Comparação dos principais indicadores escolares obtidos  
(ano letivo 2017/18 face ao ano letivo 2016/17)

66%

Comprometidos com 
a Bagos d’Ouro

76%

67%

77%

56%

63%

84%

90%

Subiram ou mantiveram 
a avalição (positiva)

Desempreso Bom,  
Muito Bom, Excecional

Aprovação  
Escolar

 2017/18        2016/17

32
CRIANÇAS 
EM APOIO 

AO ESTUDO

301
VISITAS 

DOMICILIáRIAS

317
REUNIõES DE 

ARTICULAÇÃO COM 
PROFESSORES

1017
SESSõES DE 

ACOMPANHAMENTO 
INDIVIDUAL 
EM ESCOLA
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PROGRAMA EDUCAR PARA O FUTURO

“missão cumprida e de coração cheio”

São as palavras que desde 2014 tenho oportunidade de afirmar pela perceção do impacto 
que a associação tem, não só nas crianças e jovens “bagos”, como em todos nós que 
entramos na vida deles, direta ou indiretamente. 

ao ter conhecido a Bagos d’ouro no terreno sabia que quando voltasse ao porto não podia 
ficar indiferente (…) e que depois de todo o esforço que os meus pais fizeram pela minha 
infância e educação, reconhecera essa mesma dedicação na equipa da aBo.

e oportunidades não faltaram até hoje, juntos conseguimos envolver toda a faculdade de 
direito da universidade do porto em duas noites solidárias, divulgar e estar presentes 
em diversos momentos da associação, apoiar-vos nas “Wine party”, bem como as nossas 
“invasões” às casas das famílias apoiadas pela aBo na tentativa de criar mais conforto e 
condições de habitação. (…) 

a verdade é que ao escrever este texto chego à conclusão que não há palavras para 
quando criamos impacto na vida dos outros. e é isso que a Bagos d’ouro faz diariamente 
a mais de 70 famílias. obrigado!”

Filipe Ribeiro (Pipo), voluntário d’Ouro
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INTERVENÇÃO DE PROxIMIDADE  
1º E 2º CICLO

 Através de um acompanhamento próximo 
e regular às crianças do 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 assiduidade 
e pontualidade, a organização dos materiais 
e a realização dos trabalhos de casa, mas 
também desenhar e testar estratégias 
cognitivas, motivacionais e de autorregulação 

do comportamento, essenciais à promoção 
do sucesso escolar. 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. 

Com os mais novos a explorar as variáveis 
do envolvimento escolar!

Jogo “a caminho do sucesso”. Neste jogo vão avançando ou 
recuando conforme o seu comportamento em questões tão 
importantes como a assiduidade e pontualidade, a realização dos 
TPC e a organização do material escolar.

O meu compromisso com a Bagos d’Ouro!

Resultados  
dos mais novos!

31
CRIANÇAS 

ENVOLVIDAS

94%
DE APROVAÇÃO 

ESCOLAR

79%
SUBIRAM OU MAN- 

TIVERAM O DESEMPE-
NHO ESCOLAR 

(POSITIVO)

84%
COMPROMETIMENTO 

COM A BAGOS 
D’OURO

3
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PROJETO MOCHILAS D’OURO | 2º CICLO

A par do acompanhamento de proximidade, 
em 2018 a Bagos d’Ouro trabalhou em 
grupo com os alunos do 2º ciclo com o 
grande objetivo de os ajudar a conhecerem-
-se melhor, a projetar o seu futuro, a 
trabalhar a valorização e envolvimento 

escolares e a promover a autorregulação 
da aprendizagem. Ao longo da intervenção 
foram acrescentando nas suas Mochilas 
d´Ouro as ferramentas que os vão ajudar no 
caminho para o seu sucesso! 

“gostei muito de participar, aprendi 
muitas coisas novas, como as vantagens 
de sermos bons alunos, a estratégia do 
semáforo e outras estratégias para me 
ajudar a estudar melhor. usei estas 
estratégias que aprendi por exemplo 
nos testes - pois quando estava muito 
nervosa usava a estratégia do semáforo 
e parava para pensar com calma na 
melhor resposta.” 

daniela pereira

“trabalhamos muito, mas com diversão. 
Fizemos muitas atividades divertidas e 
úteis para melhorar o nosso estudo.”

luís nunes

A explorar as ferramentas para o sucesso. O que levar na mochila?
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APOIO AO ESTUDO DEPOIS DAS AULAS

Com ajuda de professores e voluntários 
d’Ouro iniciámos, nos diferentes concelhos, a 
par ou em grupos, sessões de apoio ao estudo 
para ajudar a colmatar dificuldades, fazer os 
TPC e estudar antes de chegar a casa.  

Um grande investimento para a Bagos d’Ouro 
mas que trará bons resultados para as 
nossas crianças e jovens.

O Rafael ajuda a levar o pequeno Leandro ao apoio ao estudo depois 
das aulas! Com tão boa ajuda vamos com certeza conseguir ajudá-lo 
a recuperar!

3
2

OUTROS PROJETOS COM OS MAIS NOVOS

SíTIO DOS LIVROS CHALLENGE II   
Piratas Leitores

Desde 2013 que a Roff se juntou à Bagos 
d’Ouro na grande missão de promover uma 
cultura de leitura fora da escola e dar a 
todas crianças apoiadas pela Bagos d’Ouro 
iguais oportunidades de acesso a livros do 
seu interesse. 

Com a leitura como uma das prioridades 
de intervenção, este ano foi lançado o 
Sítio dos Livros Challenge II, um jogo de 
“caça ao livro”, onde, através de pistas, as 
crianças e seus pais foram desafiados a 
ler, a responder a perguntas e a realizar 
atividades manuais em conjunto! 
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A 2ª edição do “Sítio dos Livros Challenge” 
arrancou na biblioteca de São João da 
Pesqueira, no dia 24 de fevereiro, com 
momentos de leitura e desafios à volta da 
história “O Grufalão”, dramatizada pelos 
psicólogos da Bagos d’Ouro e que encantou 
miúdos e graúdos. Veja como pais e filhos se 
envolveram a criar os seus “Grufalões”! 

Para esta atividade foram adquiridos com 
o apoio de Roff mais de 76 livros para a 
biblioteca da Bagos d’Ouro. 

70
PESSOAS 

ALCANÇADAS

41
CRIANÇAS 

ENVOLVIDAS

76
NOVOS LIVROS 
PARA A NOSSA 

BIBLIOTECA!
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INTERVENÇÃO DE PROxIMIDADE 3º CICLO, 
SECUNDÁRIO E SUPERIOR

Um compromisso 
com o futuro!

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 motivação e 
monitorização 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.  

35
JOVENS 

ENVOLVIDOS 

A Inês a projetar o seu futuro com recurso à ferramenta ”points of 
you”. Como é que me vejo no futuro? Que objetivos e desafios? Que 
apoios e experiências me poderão ajudar a contruir este futuro 
(contactos com profissionais, estágios, formação de inglês).

0
zERO ABANDONO 

ESCOLAR PRECOCE

7
ALUNOS DECIDIRAM 

PROSSEGUIR 
ESTUDOS (DEPOIS 

DOS 18 ANOS)

68%
DE COMPROMETIMENTO 

COM A BAGOS 
D’OURO

76%
SUBIRAM OU MAN-
TIVERAM O DESEM-

PENHO ESCOLAR 
(POSITIVO)

87%
DE APROVAÇÃO 

ESCOLAR
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PROJETOS COM OS MAIS VELHOS

Uma semana que 
verdadeiramente 
SUPEROU as nossas 
expectativas!

take action i 
DESPERTAR EMPRESAS

Em 2018 os jovens de 8º ao 10º anos, 
apoiados pela Bagos d’Ouro, passaram 5 
dias das suas férias de verão a explorar o 
território. Com o objetivo de os “Despertar” 
para as principais profissões e empresas 
de referência na região, promover o seu 
autoconhecimento e apoiar a escolha 
vocacional e o percurso escolar a seguir.  

No primeiro dia desta viagem puderam explorar 
o seu “EU” e as escolhas vocacionais (Mercer 
Jason) e conhecer a oferta formativa na 
UTAD: Ciências Agrárias, Enologia, Zootecnia, 
Robótica, Turismo. Seguimos viagem para 

um roadshow de profissões no Douro. Três 
dias a conhecer mais de dez empresas: 
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro  (CHTRMAD); a Papel d’Ouro, 
Sousacamp, Centro de Tropas Especiais de 
Lamego, Six Senses Douro Valley, Quinta da 
Pacheca, Quinta do Seixo-Sogrape, Douro 
Azul, Pipadouro, ADVID, Centro de Produção 
da EDP e Barragem da Régua, Finerge – 
Central Eólica de Armamar II e subestação 
de S Martinho. No último dia, um momento de 
reflexão sobre o programa de visitas e um 
olhar para o futuro. 
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OUTROS PROJETOS COM OS MAIS VELHOS

inspiring Future no douro 
71 alunos do 12º ano

A Inspiring Future, no Agrupamento de 
Escolas em Sabrosa, a desafiar os alunos do 
12º ano de Armamar, Sabrosa e Tabuaço. 
Queres seguir para o Ensino Superior? Já 
tens toda a informação que precisas? 

Um dia dedicado às decisões vocacionais 
onde muitos dos nossos jovens tiveram 
oportunidade de saber mais sobre as 
candidaturas de Acesso ao Ensino Superior  

e entrar em contacto com vários cursos das  
mais variadas áreas (Ciências & Engenharias, 
Ciências Sociais & Humanas, Economia 
& Gestão). Tiveram ainda oportunidade 
de frequentar workshops dedicados à 
reflexão sobre a nova etapa das suas vidas 
(decisão, proatividade, mercado de trabalho, 
experiência no estrangeiro). Um dia muito 
produtivo organizado para ajudar os jovens a 
realizarem escolhas conscientes e ajustadas. 

3
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APROxIMAÇÃO À PROFISSÃO

A terminar o 12º ano, mas ainda muito indecisos quanto à sua 
escolha profissional, a Milene, o Ruben, a Beatriz e a Teodora 
aproveitaram o tempo de férias da Páscoa para conhecer melhor os 
cursos de Comunicação e Multimédia, Genética, Línguas e Relações 
Empresariais, da UTAD. Uma aproximação ao ambiente escolar que 
os ajudou a tomar decisões mais informadas. 

“Estou completamente segura do caminho que quero seguir! E 
queria agradecer à Bagos d´Ouro e à UTAD por isso...”  
(Milene Ramos, 2018).

O João, a Inês e a Teodora passaram um dia das suas férias de 
verão a explorar a área do Turismo, na Quinta do Seixo. Neste 
dia tiveram oportunidade de acompanhar o trabalho da equipa 
de guias, da receção e do chefe de sala. Um dia em cheio e que 
permitiu reafirmar certezas quanto ao seu caminho de futuro!

A Joana e Marta, estudantes do 9º ano, a sonhar com o futuro 
no Open Day da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego. 
Conquistámos uma Chefe de Cozinha!
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estágios de verão 
Todos os anos a Bagos d’Ouro procura 
incentivar os jovens universitários que apoia a 
realizarem um estágio de observação durante 

as férias de verão, com o grande objetivo de 
começarem a desenvolver competências de 
trabalho na sua área de referência e criar a 
sua própria rede profissional. 

Este ano o Leonardo estagiou durante 3 meses de julho, agosto e 
setembro, na Fundação Amália Rodrigues, no âmbito do programa 
de estágios do PEJENE - Programa de Estágios de Jovens 
Estudantes do Ensino Superior nas Empresas, da Fundação da 
Juventude. Um primeiro contacto com a área da gestão cultural, 
que se concretizou numa oportunidade de estágio profissional e 
que se desenha agora como uma alternativa profissional para o 
seu futuro. 

APROxIMAÇÃO À PROFISSÃO

ATIVIDADES E APOIOS EDUCATIVOS
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ATIVIDADES E APOIOS EDUCATIVOS

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS 

Terminámos o ano a reconhecer o esforço e 
dedicação dos nossos Bagos d’Ouro e seus 
irmãos. Este ano distinguimos 72 crianças 
e jovens pelo sucesso alcançado. Saímos 
de alma reforçada ao sentir o orgulho 
destes jovens e dos seus pais por verem 
reconhecidos os sucessos alcançados pelos 
seus filhos!

Aproveitamos para destacar o percurso 
excecional da nossa Andreia Caçador, que 
terminou este ano o seu percurso escolar, 
cumprindo assim o primeiro ciclo de 
intervenção da Bagos d’Ouro. Está já a dar os 
primeiros passos ao nível profissional, mas 
a Bagos d’Ouro estará na sua retaguarda 

até que esteja verdadeiramente integrada. 
Ouvimos o testemunho da nossa finalista Inês 
Rodriguês, um exemplo de perseverança e 
dedicação e que deixou uma mensagem para 
os nossos jovens sobre a importância do 
trabalho ao longo de todo este percurso. 

A Cerimónia de entrega de Diplomas e 
Prémios de Mérito, decorreu no dia 21 de 
julho, na Associação Florestal do Vale do 
Douro Norte, em Murça. Neste dia foram 
atribuídos Prémios de Mérito a 10 alunos 
que revelaram um desempenho escolar 
Excecional, registando total assiduidade 
às aulas e um comportamento exemplar 
em casa e na escola. E um diploma de 
Ouro ou Prata às 62 crianças e jovens que 
cumpriram na integra ou parcialmente os 

seus compromissos com a Bagos d’Ouro. 
Fizemos ainda um reconhecimento a todos os 
pais que têm colocado a Educação dos seus 
filhos como prioridade, mesmo sabendo que 
tantas vezes é tão difícil fazê-lo. 

Um dia mágico num local perfeito! Contámos 
com a presença de pais, avós, familiares, 
amigos, da Bagos d’Ouro, mais de 150 
pessoas!

PARABÉNS À PSICÓLOGA 
ANDREIA CAÇADOR

“A Bagos d’Ouro entrou na minha vida, no 
meu último ano do secundário, na escola de 
Alijó. Lembro-me de ter recebido a equipa da 
Bagos d’Ouro em casa para receber a melhor 
notícia possível, pertencer à família Bagos 
d’Ouro. Na altura, não sabia muito bem o que 
isso era ou o que tinha de fazer, mas à medida 
que o tempo foi passando, fui percebendo que 
esta associação tinha chegado à minha vida 
para me dar o suporte necessário à minha 
decisão, estudar Psicologia. Tive todo o apoio 
necessário, desde os livros académicos, 
ao apoio económico, quando as despesas 
se tornaram um fardo muito pesado no 
orçamento da minha família. Posso dizer 
que fiz amigos na Bagos d’Ouro, que espero 
levar para o resto da vida. O apoio emocional 
foi muito importante, nas transições de 
ciclo, na entrada para a universidade e na 
mudança para o Porto, quando fui para o 
2º ciclo do Mestrado Integrado. Tentaram 
sempre apoiar--me nas minhas decisões, 
fazendo-me refletir sobre as possibilidades 
que iam surgindo. Hoje, estou a começar 
outra fase da minha vida, estou a iniciar o 

estágio profissional e sempre que preciso 
ligo ou mando mensagem à minha gestora, 
procuro sempre ouvir a sua opinião (muito 
importante) e depois decidir. Nesta nova 
fase, mais uma vez a Bagos d’Ouro está 
presente, sempre a perguntar, se tenho 
alguma necessidade, se existe alguma coisa 
em que me possam ajudar. Procuram ainda, 
proporcionar atividades, aventuras, festas e 
tudo aquilo, que não passa na nossa mente. 
Saliento o Take Action, que além de servir 
de aprendizagem/união entre todos os 
jovens Bagos d’Ouro, nos proporcionou a 
realização de atividades de diversão nunca 
antes realizadas, por mim. Resumidamente, 
a Bagos d’Ouro faz um trabalho do qual se 
pode orgulhar! Procura todos os dias ajudar 
a criança/jovens selecionados, mas também 
minimizar todas as necessidades da sua 
família. E por isso agradeço, a apoio que me 
foi prestado a mim, bem com à minha família, 
estando sempre nos bons e maus momentos. 
Queria assim agradecer, a toda a equipa Bagos 
d’Ouro, em especial à minha gestora, pelo 
apoio constante, durante estes últimos anos”.
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Um ano que termina em 
alta com o programa de 
verão da Bagos d’Ouro!

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 
os ocupe o maior tempo possível durante o 
período de pausa letiva. 

Neste âmbito, em 2018, para além de apoiamos 
a inscrição em atividades de tempos livres 
locais voltámos a proporcionar a 28 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! 

4
4

AO ENCONTRO DAS NOVAS GRAINHAS 

Terminámos o programa de Verão da 
Bagos d’Ouro com um dia em cheio de 
aventuras, organizado para aproximar as 
novas grainhas apoiadas nos concelhos de 
Armamar e Murça, ao já grande grupo de 
Bagos d’Ouro apoiados. Neste dia, 14 de 
Agosto, estiveram presentes 70 crianças 
e jovens que, em equipas e criando laços, 
foram ultrapassando obstáculos nas 
atividades desportivas preparadas pela 
Naturimont para os desafiar - parede de 
escalada, karting rolante, tiro com arco, 
jogo do campo minado, skis de grupo e jogo 
do copo na tábua. Um dia cheio de desafios, 
que os nossos destemidos superaram com 
alegria e muita determinação!

No fim, e a pensar nos desafios do ano letivo 
cada um levou para casa um fantástico 
cabaz escolar. 

118
CABAzES 

ESCOLARES  

70
CRIANÇAS 
E JOVENS 
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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! Foi uma 
tarde encantada no Museu do Douro (Régua) 
com as crianças e jovens que apoiamos, seus 
pais, voluntários, mentores e muitos dos 
que nos ajudam no dia a dia. Entre outros 
momentos, puderam ouvir um colorido conto 
de Natal, partilhar sonhos, tirar divertidas 
fotos em família e claro, saborear um 
delicioso lanche recheado de guloseimas! 
E porque é Natal, não faltou o nosso Pai 
Natal, que encantou pequenos e grandes ao 
distribuir os presentes que tantas pessoas, 
tão generosamente, ofereceram e um cabaz 
com os produtos essenciais para uma ceia 
de Natal mais recheada! Com a ajuda de 
todos fez-se magia este Natal!! 

“O meu presente de sonho”

A campanha “O meu presente de sonho”, que permitiu encontrar 
“padrinhos” e empresas que nos ajudaram a dar a cada uma 
das crianças e jovens que acompanhamos a oportunidade de 
escolherem um presente de sonho. 

4
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A CAMINHO DO CIRCO

E porque Natal SEM CIRCO NÃO É NATAL este 
ano voltamos ao fantástico Circo de Natal no 
Coliseu do Porto com 40 das nossas crianças 
mais novas. Um espetáculo memorável 
que arrancou risos e suspiros entre os 

momentos de magia e ilusionismo, trapézio 
voador, corda vertical, corda bamba, lazeres 
e claro com o indispensável palhaço que a 
todos nos encheu o coração. 

Uma paragem para almoço!

65
CABAzES 
DE NATAL

137
CRIANÇAS 
E JOVENS 
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APOIOS EDUCATIVOS EM 2018

material escolar

Com o grande apoio da Firmo, em 2018, as 
crianças e jovens apoiadas pela Bagos d’Ouro 
arrancaram mais um ano com material 
escolar essencial para um ano letivo em 
pleno. Este apoio chegou a 118 crianças e 
jovens, um valor investido de 4150€. 

livros escolares

No regresso às aulas de 2017/18, a Bagos 
d’Ouro apoiou ainda a aquisição de alguns 
manuais escolares essenciais, através do 
pagamento do valor remanescente não 
comparticipado pelos apoios sociais. No total 

foram apoiadas 36 crianças e jovens, um 
investimento social de 3000€.

apoio ao estudo

Com vista promover rotinas e hábitos de 
estudo e colmatar as dificuldades sentidas 
por alguns dos nossos bagos d’Ouro, pedimos 
ajuda de professores e voluntários, e iniciámos 
nos diferentes concelhos, a par ou em grupos, 
sessões de apoio ao estudo depois da escola. 
Um apoio que chegou já a 32 crianças e jovens, 
num total investido de 4200€ em 2018. Um 
grande investimento para a Bagos d’Ouro mas 
que acreditamos trará bons resultados para 
as nossas crianças e jovens. 

Para um regresso às aulas mais feliz!

4150€
EM MATERIAL 

ESCOLAR

3000€
EM LIVROS 
ESCOLARES

4200€
APOIO AO 
ESTUDO

4
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APOIOS EDUCATIVOS EM 2018

Bolsas universitária aBo 

Ajudando a cumprir o sonho de prosseguir 
estudos, a Bagos d’Ouro apoiou os seus 
estudantes universitários através do apoio no 
pagamento de despesas não comparticipadas 
pela Bolsa do Estado: alimentação, transporte, 
livros técnicos, bolsas de estágio, entre 
outros. Este apoio só foi possível graças 
ao empenho de diferentes parceiros 
institucionais e de generosos “Padrinhos” que, 
em nome individual, nos ajudam a fazer estes 
jovens sonhar.  

Bolsas Wall street english

Em 2018, 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 mais um ano de formação 
em Inglês apoiado pelos Centros Wall Street 
English (WSE) espalhados pelo país.
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APOIO SOCIAL À FAMÍLIA

O trabalho com as crianças e jovens foi 
realizado a par de um acompanhamento 
próximo às famílias, concretizado através 
de um compromisso anual com a Bagos 
d’Ouro, visitas domiciliárias bimensais 
e contactos telefónicos regulares. Tudo 
isto com o objetivo de promover um maior 
envolvimento parental no acompanhamento 
educativo dos seus filhos, mas também de 
os apoiar ao nível emocional e na resposta 
às suas necessidades. Ao longo deste ano 
a Bagos d’Ouro procurou apoiar as 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 domésticos. 
Todo este trabalho foi realizado em articulação 
com os Parceiros Sociais locais (situações 
de risco social, habitação e emprego) e 
com pessoas e empresas que, de forma 
inteiramente gratuita, se envolveram no apoio  
a estas famílias. 

APOIO À SAÚDE

Embora com um foco na Educação, é  
preo-cupação da Bagos Douro assegurar 
que todas as crianças e jovens apoiados 

pelas Bagos d’Ouro e seus pais, têm acesso a 
informações de saúde, rastreios e cuidados 
essenciais ao bem-estar de toda a família.

APOIO ALIMENTAR

Em 2018, a Sogenave entregou 10 cabazes 
alimentares a famílias em situação 
de desemprego ou com muito baixos 
rendimentos económicos. Um apoio pontual 
que só é dado em a situações de extrema 
fragilidade social. 

1131€
APOIO

 EM GÉNEROS 
ALIMENTATES 

5
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VIVER SAÚDE, ARMAMAR

Em Novembro de 2018, no âmbito do projeto 
Viver Saúde Armamar, 152 crianças e 
jovens apoiados pela Bagos d’Ouro, seus 
pais e irmãos, e os idosos em situação de 
fragilidade social do concelho de Armamar, 
tiveram acesso a cuidados de saúde 
diferenciados. Médicos de Família, Pediatras, 
Oftalmologistas, Médicos Dentistas, 
Enfermeiros e muitos outros profissionais 
de saúde, dedicaram-se, por um dia, à saúde 
dos que mais precisam. Uma iniciativa 
que decorreu no Agrupamento de Escolas 
de Armamar, em parceria com o Projeto 

Aldeias Humanitar, PADIS 24 – Programa 
de Alta Direção de Instituições de Saúde e o 
Município de Armamar e que juntou dezenas 
de profissionais voluntários da área da 
Saúde, ao serviço da comunidade.

Um dia que fez os encantos de todos e onde, 
depois de um fantástico almoço, oferecido 
pelo Município nos Bombeiros Voluntários de 
Armamar, tiveram oportunidade de passear 
pela Feira da Maçã que decorria, nesse dia, 
em Armamar. 

Uma ação humanitária  
ao serviço dos que  
mais precisam! 

10
CABAzES 

ALIMENTARES 
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APOIO OFTALMOLÓGICO

A equipa de Oftalmologia do Hospital da CUF 
Porto, acompanha, 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 meninos 
e claro, no seu rendimento escolar! 

Este ano, no âmbito da iniciativa Viver 
Saúde Armamar, a equipa de Oftalmologia 

do Hospital CUF Porto rastreou as nossas 
crianças e jovens, seus pais e irmãos, num 
total de 152 pessoas. 

Para completar este apoio contamos também 
com os contributos da Essilor e Ótica Santos 
através, respetivamente, do apoio com as 
lentes e armações para os óculos dos nossos 
Bagos d’Ouro. 

152
PESSOAS 

RASTREADAS 

6
PARES DE 
ÓCULOS 

APOIADOS

9
CONSULTAS DE 
OFTALMOLOGIA 

APOIO SAÚDE ORAL 

Graças ao enorme apoio da Multicare e à 
dedicação e generosidades de um grupo 
de médicos dentistas preocupados em 
responder às enormes necessidades de 

saúde oral das crianças e jovens apoiadas, 
em 2018 apoiámos mais 21 crianças com 
problemas a este nível.  Todos juntos a 
trabalhar estes sorrisos d’Ouro!
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A INCENTIVAR AGENTES DA COMUNIDADE!

A equipa todo o terreno, nos dias abertos 
das Escolas de Alijó, São João da Pesqueira, 
Sabrosa e Tabuaço, a dar a conhecer 
aos alunos a Missão da Bagos d´Ouro e 

incentiva-los a serem, eles próprios, agentes 
de mudança na sua comunidade – “Como 
Tornar o Mundo Melhor?” – Difícil, é não 
fazer nada…

No dia do Agrupamento de Escolas de 
Sabrosa, a desafiar os alunos da comunidade 
escolar a sentir e refletir sobre o papel ativo 
de cada um na construção de um Douro mais 

forte!  Uma ação que resultou num painel 
recheado com as intenções de cada um e que 
esperamos se tenham transformado em boas 
ações!

“No dia do Agrupamento de Escolas de Sabrosa, a desafiar os 
alunos da comunidade escolar a sentir e refletir sobre o papel ativo 
de cada um na construção de um Douro mais forte!  Uma ação que 
resultou num painel recheado com as intenções de cada um e que 
esperamos se tenham transformado em boas ações! “ 

“A Bagos d’Ouro nas Jornadas Pedagógicas no Agrupamento de 
Escolas de São João da Pesqueira, a desafiar os alunos do 8.º ano  
a encontrar respostas inovadoras para os problemas sociais da 
sua comunidade. “

5
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A INCENTIVAR AGENTES DA COMUNIDADE!

No dia da escola em movimento do 
Agrupamento de Escolas de Alijó, a desafiar 
157 alunos, do 5º ao 9.º ano. Como tornar o 
mundo melhor? – Escrevendo mensagens de 

afeto aos idosos integrados em lares e centros 
de dia da comunidade local. A mensagem 
chegou a 153 idosos. 

Nas Jornadas Pedagógicas do Agrupamento 
de Escolas em Tabuaço, o desafio foi lançado 
a toda a comunidade escolar. Uma viagem 
no tempo à era Medieval, em que foram 

desafiados a comunicar sem telemóvel 
- escrevendo cartas de afeto aos idosos 
dos Lares da Comunidade. Foi bom sentir o 
entusiasmo com que acolheram o desafio! 
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A Bagos d’Ouro no 2º Certame Formativo, 
Profissional e Ocupacional para Jovens, 
organizado pela Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Armamar, a desafiar 

jovens e adultos a sonhar e a projetar o seu 
futuro. Um mural cheio de projeções para o 
futuro. Nunca é tarde para sonhar! 

A PROJETAR FUTUROS DE SUCESSO  
EM ARMAMAR!

A INSPIRAR FUTUROS!
Em 2018, a Inspiring Future esteve na Bagos 
d’Ouro com 8 jovens do 11º e 12º ano, do  
Inspiring Career Camp, para experimentarem 
como é ser psicóloga na Bagos d’Ouro por 
um dia. 

A equipa todo o terreno em formação 
–  ”Promoção de Competências de 
Autorregulação: Era uma vez... um aluno  
com sucesso”- com a Edy@Co, na 
Universidade do Minho.

5
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A APRESENTAR O NOSSO TRABALHO!

•  No Congresso Ibero-Americano de  
Intervenção Social

No dia 10 de setembro participamos no II 
Congresso Ibero-Americano de Intervenção 
Social, organizado pelo Instituto Superior de 
Serviço Social do Porto, onde debatemos com 
os restantes participantes o tema Direitos 
Sociais e Exclusão. A Bagos d’Ouro deu o  

seu testemunho no que respeita à região 
do Douro, explicando de que forma procura 
promover a inclusão através da Educação 
e do sucesso escolar das crianças e jovens 
que acompanha.   

A BAGOS D’OURO NA  
UNIVERSIDADE DO MINHO
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SOMOS DOURO!

O mês de junho ficou marcado pela iniciativa 
“Somos Douro”, organizada pela CCDR-N e 
comissariada por Anabela Mota Ribeiro. À 
volta dos verbos Ser / Pertencer, Aprender / 
Fazer e Descobrir / Partilhar, esta iniciativa 
agregou diversas atividades lúdicas e 
culturais nos 19 concelhos da CIM Douro. 

Um dos principais momentos do “Somos 
Douro” foi o fórum que teve lugar no dia 
2 de junho, no Peso da Régua, no qual 
participaram vários jovens Bagos d’Ouro.

O objetivo foi debater questões como: “(…) o 
que é ser jovem hoje, no Douro? Quem são, 
o que anseiam os jovens da região duriense, 
o que esperam da vida, que ideias têm em 
relação ao futuro, que mundos povoam o seu 
mundo? Querem viver aqui, querem sair? 
Que relação mantêm com a origem, quando 
saem?”. Os nossos jovens participaram 
ativamente no debate e também na 
sondagem realizada durante o mês de junho.

Somos sempre Douro!

EVENTOS E CAMPANHAS 



Associação Bagos d’Ouro Relatório e Contas 2018

6
1

6
1

ESSÊNCIA DO VINHO 2018| PROVA DE VINHOS 
SOLIDÁRIA

Na 15ª edição da Essência do Vinho demos 
continuidade a uma parceria já consolidada 
e tão importante para a notoriedade da 
Bagos d’Ouro: a prova de vinhos solidária 
“Grandes Vinhos do Douro”, comentada por 
Bento Amaral, coorganizada pela Essência 
do Vinho e pelo Instituto dos Vinhos do Douro 
e Porto (IVDP), realizou-se no Salão Nobre do 
IVDP onde foram revelados alguns segredos 
dos vinhos topo de gama oferecidos por 7 
dos produtores parceiros da Bagos d’Ouro.
A parceria com a Essência do Vinho permitiu 
angariar uma receita de 1.875 €.

NOITE SOLIDÁRIA DA AEFDUP

O mês de março começou com uma noite 
especial no Museu Soares dos Reis, no 
Porto: realizou-se mais uma Noite Solidária 
organizada pela Associação de Estudantes 
da Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto (AEFDUP) onde nos encantamos com 
as vozes do Grupo de Fados da Faculdade de 
Direito, da Helena Kendall e dos Meninos do 
Coro. 
Os donativos angariados ascenderam a 400€. 

MY PORT WINE DAY

No âmbito da parceria com o Instituto dos 
Vinhos do Douro e Porto, a Bagos d’Ouro foi 
desafiada para se juntar à edição de maio 
do My Port Wine Day e aí apresentar o seu 
trabalho. 

A representação da Bagos d’Ouro ficou a  
cargo do José Veiga, um dos nossos fantás-

ticos voluntários, que falou da associação 
a uma plateia animada e deliciada com a 
harmonização da meia lua de alheira em 
massa de pastel de Tentúgal com um Porto 
Tawny 10 anos e da queijada com Porto 
Tawny 20 anos (Real Companhia Velha).

Definitivamente um doce final de tarde!
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BAGOS D’OURO WINE PARTY 2018

Com o verão à porta a Casa das Artes, e 
o seu magnífico jardim, foram o cenário 
escolhido para a Bagos d’Ouro Wine Party 
2018, animada pelos Djs Joana Blu e Tatá.

Nem a chuva que fez questão de nos visitar 
afastou as muitas dezenas de amigos que 
se reuniram à volta dos vinhos que os 21 
produtores Bagos d’Ouro tão generosamente 
disponibilizaram. A adesão à Wine Party 
2018 foi mais uma prova da enorme amizade 

de todos os que acreditam na missão da 
Bagos d’Ouro! 

A receita líquida da Wine Party ascendeu a 
aproximadamente 10.000 €.

A todos os voluntários que colaboraram 
na organização da festa e a todos os que 
estiveram presentes, o nosso Muito Obrigado 
por nos ajudarem a mudar a história das 
crianças do Douro!

UM GRANDE CONCERTO SOLIDÁRIO  
TONY CARREIRA 30 ANOS 

Em outubro fomos muito bem recebidos 
em Viseu onde o Tony Carreira se voltou 
a associar à nossa missão, desta vez com 
a realização de um concerto solidário no 
Pavilhão Multiusos.

Em dia feriado - 5 de outubro – mais de 800 
pessoas juntaram-se à causa da Bagos 
d’Ouro e aplaudiram o Tony Carreira num 
dos seus últimos concertos do ano.

Os vários meses de preparação do 
concerto foram recompensados com uma 
extraordinária noite solidária e muito 
animada. Muito Obrigado ao Tony Carreira e 
a toda a sua equipa!

A receita bruta do concerto ascendeu a 
12.000€.
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ALUMNI DAY DA PORTO BUSINESS SCHOOL 

O dia 10 de novembro foi de celebrações 
na Porto Business School: para além do 
habitual encontro entre antigos alunos e 
professores, foi também tempo de celebrar 
os 30 anos da escola.

Importante parceira da Bagos d’Ouro, 
a escola quis também conferir um cariz 
solidário ao Alumni Day 2018 e convidou-nos 
para marcarmos presença, divulgando o 
nosso trabalho juntos de novos públicos. 

GUIMARÃES WINE FAIR

Nos dias 22 a 24 de novembro marcamos 
presença na primeira edição da Guimarães 
Wine Fair, organizada pela Câmara Municipal 
e pela Associação Comercial e Industrial 
de Guimarães. Com a preciosa ajuda das 
nossas voluntárias conseguimos divulgar 
a associação e vender alguns dos produtos 
solidários Bagos d’Ouro.

PRICEWATERHOUSECOOPERS_PwC SHINING 
STARS’ MARKET

Em dezembro tivemos o privilégio de conhecer 
a equipa da PwC Porto numa tarde dedicada 
à responsabilidade social. De uma forma 
muito criativa e dinâmica a PwC desafiou os 
seus colaboradores a conhecerem as várias 
entidades convidadas para falarem dos seus 
projetos. Numa “viagem” pelos vários postos 
montados para o efeito, os colaboradores 
PwC foram preenchendo os seus passaportes 
à medida que se foram familiarizando com o 

trabalho das instituições para, eventualmente, 
poderem vir a colaborar com as mesmas em 
regime de voluntariado.

A Bagos d’Ouro também marcou presença 
numa das sessões de grupo dedicada ao 
tema “Inspirar, Potenciar e Fazer Crescer o 
Talento Jovem”.

Foi uma tarde muito cheia e muito produtiva!
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CAMPANHA IRS SOLIDÁRIO: 
NÃO CUSTA NADA DOAR 0.5% DO SEU IRS 
EM PROL DA EDUCAÇÃO 

Em 2018 mantivemos um grande foco na 
campanha de consignação de IRS por ser uma 
forma de ajudar que está ao alcance de todos 
os contribuintes e que tem constituído uma 
das principais fontes de receita da associação.

Este ano apostamos no contacto com os 
Técnicos Oficiais de Contas e no mailing 
“porta a porta” de forma a sensibilizarmos 
um cada vez maior número de pessoas. 

Com a ajuda de muitos parceiros na 
divulgação da campanha, e com uma 
colaboração especial do nosso selecionador 
Fernando Santos, conseguimos transmitir a 
mensagem de que é fácil consignar 0,5% do 
IRS e, desta forma, investir na Educação das 
crianças e jovens do Douro. Muito Obrigado 
a todos os que colaboram connosco nesta 
campanha!

CAMPANHA HOTÉIS DO DOURO 

Em 2018 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, no futuro, 
envolver os hóspedes na 
sustentabilidade da Bagos 
d’Ouro. 
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VISITAS AMORIM &IRMÃOS 

No âmbito da sua política de Responsabilidade 
Social a Amorim & Irmãos manteve, em 2018, 
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.

Numa harmonia de enorme beleza, esta 
coleção da Castelbel é apreciada um pouco 
por todo o mundo e faz as delícias dos 
apreciadores desta iguaria do Douro.

No entanto, há mais uma boa razão para 
escolher esta coleção: a sua componente 
solidária. Ao comprar um produto Portus 
Cale Ruby Red está a contribuir para a 
sustentabilidade da Bagos d’Ouro, revertendo 
para a associação 5% das respetivas vendas. 

CASTELBEL | PORTUS CALE RUBY RED

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.

DINAMIZAMOS OS NOSSOS CANAIS  
DE COMUNICAÇÃO
Em 2018 os nossos canais de comunicação 
ganharam uma nova vida! Siga-nos no 
Facebook, no Instagram e no Vimeo e fique 
a conhecer a nossa metodologia, os nossos 
resultados, os nossos parceiros, as nossas 
campanhas e muito mais. Acompanhe-nos e 
faça parte da vida da Bagos d’Ouro.

+DE 
6000

SEGUIDORES

+DE 
800
SEGUIDORES

A BAGOS D’OURO  
COMO UM BOM ExEMPLO
Tivemos o privilégio de conhecer a jornalista 
Alexandra Figueira que se interessou pelo 
trabalho da Bagos d’Ouro e foi conhecer no 
terreno o que fazemos e como comunicamos 
com quem nos acompanha nesta missão de 
promover a Educação. 

Muitos meses de trabalho da Alexandra 
culminaram na apresentação e defesa, 
em 2018, da sua Tese de Doutoramento 
em Ciências da Comunicação intitulada 
“Nivelar os pratos da balança – Estudo da 
Comunicação Organizacional como fator de 
sustentabilidade nas parcerias estratégicas 
entre organizações solidárias e empresas”.

Na Tese de Doutoramento “A investigação 
incidiu sobre as práticas da CAIS e da 
Bagos d’Ouro e dos respetivos parceiros 
empresarias, Unicer e Symington, 
estudando as suas estruturas internas, as 
perspetivas sobre o trabalho colaborativo 
e, em particular, as boas práticas de 
comunicação adotadas na negociação, no 
estabelecimento e na execução de parcerias 
interorganizacionais”.

Estamos orgulhosos deste trabalho!
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COM A AJUDA DA SIC 
CHEGAMOS A MAIS CASAS…

A SIC acompanhou o nosso trabalho de 
terreno durante algumas semanas e 
produziu uma reportagem que retrata de um 
modo muito completo a atividade da Bagos 
d’Ouro, pela voz de várias pessoas que 
trabalham ou contactam com a associação.

A peça foi transmitida no primeiro fim 
de semana de novembro, em diferentes 
momentos e programas da SIC e, pelo 
impacto gerado, acreditamos que constituiu 
uma excelente oportunidade para reforçar 
a credibilidade da Bagos d’Ouro e dar a 
conhecer o trabalho que desenvolvemos.

FALARAM DE NÓS 

sic, jornal da tarde
 ??.??.2018

tony carreira volta a ajudar a Bagos d’ouro 

com concerto intimista em viseu 

jornal do centro 
18.09.2018

diário de viseu 
20.09.2018

douro Hoje
26.09.2018

A2

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 13,34 x 10,73 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 76832526 20-09-2018

Tony Carreira dá concerto 
intimista no Pavilhão Multiusos
OUTUBRO No próximo dia 5
de Outubro, pelas 22h00, Tony
Carreira levará ao Pavilhão
Multiusos a sua mais recente
digressão, intitulada ‘30 anos
de carreira’. Este é um dos úl-
timos concertos do artista an-
tes da já anunciada paragem
no final de Novembro, não se
sabendo quando poderá voltar
de novo aos palcos.

Os bilhetes para o concerto
estão já disponíveis na Fnac e
ainda online em www.last2tic-
ket.com.

Concerto solidário
O espectáculo terá um cariz

solidário, uma vez que a verba
angariada irá reverter para a
Associação Bagos d’Ouro, uma
organização não-lucrativa que

tem como missão apoiar
crianças e jovens carenciados
da região do Douro. A ajuda
traduz-se maioritariamente no
acompanhamento do per-
curso escolar de cada criança
e jovem, até à sua integração
na vida activa, proporcio-
nando-lhes as oportunidades
educativas necessárias para
promover o sucesso escolar e
evitar o abandono escolar pre-
coce. 

Esta não é a primeira vez que
o cantor se solidariza com a
associação, uma vez que já em
2017 cedeu integralmente os
‘royalties’ referentes aos seus
direitos de imagem ao vinho
‘Pacheca Reserva Tony Car-
reira Tinto 2014’, cuja venda re-
verteu para a Bagos D’Ouro. |Tony Carreira

DR
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Tony Carreira dá concerto intimista em Viseu

Verba angariada reverte a favor 
da Bagos D’Ouro

No próximo dia 5 de outu-
bro, pelas 22h00, Tony Carreira 
levará a Viseu (Pavilhão Mul-
tiusos) a sua mais recente di-
gressão intitulada – 30 anos de 
carreira. Este é um dos últimos 
concertos do artista antes da 
já anunciada paragem no final 
de novembro, não se sabendo 
quando poderá voltar de novo 
aos palcos.

Os bilhetes para o concerto 
estão já disponíveis na Fnac de 
Viseu, situada no Palácio do 
Gelo, e ainda online em www.
last2ticket.com, com um valor 
unitário de 15 euros.

O espetáculo terá um cariz 
solidário, uma vez que a ver-

ba angariada irá reverter para 
a Associação Bagos d’Ouro, 
uma organização não-lucrati-
va que tem como missão apoiar 
crianças e jovens carenciados 
da região do Douro. Esta aju-
da traduz-se maioritariamente 
no acompanhamento do per-
curso escolar de cada criança 
e jovem, até à sua integração 
na vida ativa, proporcionando-
-lhes as oportunidades educati-
vas necessárias para promover o 
sucesso escolar e evitar o aban-
dono escolar precoce.

Esta não é a primeira vez 
que o cantor se solidariza com 
a associação, uma vez que já 
em 2017 cedeu integralmente 

os royalties referentes aos seus 
direitos de imagem ao vinho 
“Pacheca Reserva Tony Car-
reira Tinto 2014”, cuja venda 
reverteu para a Bagos D’Ouro.

Sobre a Associação 
Bagos d’ Ouro

A Associação Bagos d’Ou-
ro é uma IPSS que tem como 
principal missão promover a 
educação de crianças e jovens 
do Douro, que vivem em si-
tuação de carência económi-
ca, como forma de inclusão so-
cial no território. Atualmente 
o seu trabalho desenvolve-se 
nos concelhos de Alijó, Arma-

mar, Murça, Sabrosa, São João 
da Pesqueira e Tabuaço, onde 
apoia mais de 150 crianças e jo-
vens e respetivas famílias, num 
total de cerca de 300 pessoas.  
Com um compromisso a longo 
prazo e uma estratégia de pro-
ximidade, desenvolve um tra-
balho personalizado, acompa-
nhando o percurso educativo, 
social e familiar de cada um até 
à integração na vida ativa (de-
signadamente através de encon-
tros quinzenais em escola e de 
visitas domiciliárias bimensais, 
para além de várias atividades 
e programas anuais que propor-
cionam diversos tipos de opor-
tunidades educativas). 

Página 1
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

O resultado líquido apurado em 2018 foi 
no valor positivo de 58.619,48 € (cinquenta 
e oito mil seiscentos e dezanove euros e 
quarenta e oito 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 2018. 

Porto, 20 de março de 2019

A Direção da Associação Bagos d’Ouro:

Luisa Alexandra Ramos Amorim

Pe. Amadeu da Costa e Castro

Sara Teixeira Rego 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
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MENSAGEM DO CONSELHO FISCAL

As políticas públicas de solidariedade social 
oscilam ciclicamente entre uma perspetiva 
de pendor mais estatizante e outra de maior 
confiança na iniciativa da sociedade civil, ou 
entre uma perspetiva que pretende minimizar 
os efeitos dos problemas sociais e outra que 
pretende atacar mais as suas causas.    

Neste quadro geral de alguma instabilidade, 
são bem conhecidas as opções da Bagos 
d’Ouro quanto à sua missão e ao caminho 
delineado para a cumprir. 

O presente Relatório e Contas é não só mais 
um elemento de confirmação do acerto da 
estratégia definida, mas, acima de tudo, 
de confirmação da consolidação dessa 
estratégia. 

Com efeito, da leitura do documento pode 
retirar-se uma conclusão: A Bagos d’Ouro 
atingiu um estádio de grande maturidade. É 
já adulta, independente e sabe o que quer.

É o que diz, do ponto de vista quantitativo, 
mais um ano com um resultado líquido 
positivo e um plano e orçamento 
praticamente executados na totalidade.

É o que diz a evidente preocupação de gestão 
rigorosa, de transparência e de avaliação 
criteriosa dos resultados da atividade.

É o que diz a permanente atitude de fomento 
de um ambiente propício à criatividade e à 
inovação social. 

É o que diz, sobretudo, o enfoque especial 
na sustentabilidade das receitas baseada 
na crescente confiança dos parceiros 
que têm a Bagos d’Ouro como um ótimo 
instrumento de promoção dos valores da 
responsabilidade social.   

Perante este desempenho, há, de facto, 
muitas razões para todos os colaboradores 
e dirigentes se sentirem orgulhosos e 
motivados para fazer ainda melhor este ano.

E há também todas as razões para que o 
Conselho Fiscal deixe aqui uma palavra 
de felicitação e agradecimento a todos 
quantos trouxeram a Bagos d’Ouro para este 
patamar de excelência na meritória missão 
de mudar para bem melhor o destino à 
partida provável de muitas crianças e jovens 
da mítica região do Douro.

António Lima Costa

Presidente do Conselho Fiscal
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A SUSTENTABILIDADE DA BAGOS D’OURO

Evolução da Receita Fixa

Como é financiado o nosso trabalho?

  Amigo Bagos d’Ouro   P. Corporate   Subs. Estado   Total
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RUBRICAS  NOTAS DATAS

  2018 2017 

Ativo não corrente        

Ativos fixos tangíveis  4  2.589,57

Ativos intangíveis  5 10,16 20,16

Investimentos Financeiros   2.602,42 1.720,00

   2.612,58 4.329,73

ativo corrente   

Inventários   6 11.373,74 13.062,00

Clientes e Utentes  9 32.072,81 31.951,00

Outras contas a receber  9 116.809,67 92.737,00

Diferimentos   2.746,93 1.606,00

Caixa e depósitos bancários  12 386.737,27 348.515,00

   549.740,42 487.871,00

total do ativo   552.353,00 492.200,73

Fundos patrimoniais e passivo   

Fundos patrimoniais   

Resultados transitados   370.934,40 346.230,00

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais   3.242,52 3.242,52

  8 

Resultado líquido do período   58.619,48 24.705,00

total dos fundos patrimoniais   432.796,40 374.177,52

passivo   

passivo não corrente   

   

passivo corrente   

Fornecedores  9 9.810,92 6.498,21

Estado e outros entes públicos  11 9.537,33 4.479,00

Diferimentos   74.179,90 86.699,00

Outros passivos correntes  9 26.028,45 20.347,00

   119.556,60 118.023,21

total do passivo   119.556,60 118.023,21

total dos fundos patrimoniais e do passivo   552.353,00 492.220,73

BALANÇO ANALÍTICO EM 31 DE DEZEMBRO
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
POR NATUREZAS EM 31 DE DEZEMBRO

RENDIMENTOS E GASTOS  NOTAS PERíODOS

  2018 2017
Vendas e serviços prestados   839,07 455,00

Subsídios, doações e legados à exploração  7 373.866,61 290.669,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  6 (254,82) (126,00)

Fornecimentos e serviços externos  7 (135.215,35) (118.597,00)

Gastos com o pessoal  10 (175.395,08) (144.898,00)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)     (900,00)

Outros rendimentos    463,50 723,00

Outros gastos    (3.084,88) (719,00)

resultado antes de depreciações,gastos de Financiamento e impostos  61.219,05 26.607,00

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  4 (2.599,57) (1.902,00)

ReSultadO OPeRaciOnal (anteS de gaStOS de FinanciamentO e imPOStOS)   58.619,48 24.705,00

resultado antes de impostos   58.619,48 24.705,00

resultado líquido do período   58.619,48 24.705,00

8
0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUxOS DE CAIxA 
EM 31 DE DEZEMBRO

RUBRICAS   PERíODOS

  2018 2017 
Fluxos de caixa das atividades operacionais   

Recebimentos de clientes e utentes   842,43 455,00

Pagamentos a fornecedores    133.125,73 58.868,00

Pagamentos ao pessoal    164.241,24 117.645,00

caixa gerada pelas operações   (296.524,54) (176.058,00)

Outros recebimentos/pagamentos   (3.011,86) (46.866,00)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   (299.536,40) (222.924,00)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros   882,42 

Recebimentos provenientes de:

Juros e rendimentos similares   486,48 244,00

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   (395,94) 244,00

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Doações   321.206,81 224.933,87

Outras operações de financiamento   16.947,80 3.284,13

Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)   338.154,61 228.218,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   38.222,27 5.538,00

Caixa e seus equivalentes no início do período   348.515,00 342.977,00

Caixa e seus equivalentes no fim do período   386.737,27 348.515,00
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1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

1.1 Dados de identificação  
A associação Bagos d”ouro, tem a sua sede em Portugal, no Adro de Santa Maria nº5, 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 no território.

O âmbito de ação da Associação compreende os concelhos da região do Douro, conforme NUT III (Nomenclaturas de 
Unidades Territoriais para fins Estatísticos).

Para a concretização do seu objetivo social a Asociação depende das contribuições de particulares e empresas, que não 
são vinculativas nem obrigatórias, e das atividades complementares para a angariação de fundos.

Constituem órgãos da Associação Bagos d”Ouro a Assembleia Geral e respetiva mesa, a Direção e o Conselho Fiscal. 

2.  REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Referencial contabilístico utilizado 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos 
de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais 
especificamente foi utilizada a Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e 
registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites 
em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu 
recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são 
reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e 
ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”.

ANExO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

8
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- materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. 
A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e 
da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por 
qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a segunda-feira, 31 de dezembro de 2018 são 
comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em domingo, 31 de dezembro de 2017. 

3.  POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 
CONTABILÍSTICAS E ERROS

3.1 Principais políticas contabilísticas
As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são 
refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são 
divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por 
imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o 
período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As 
beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no 
item de ativos fixos tangíveis.
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- ativos intangíveis
À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido 
das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que 
só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa 
medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da 
linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos 
contratos que os estabelecem.

Os ativos intangíveis sem vida útil definida são amortizados num período máximo de 10 anos.

- imposto sobre o rendimento
A Associação Bagos d”Ouro, por se tratar de uma instituição de utilidade pública, está isenta de Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas (IRC), de acordo com o artigo 10º do código do IRC. No entanto, nas atividades complementares para 
angariação de fundos, o imposto é calculado e provisionado quando aplicável, de acordo com as normas fiscais vigentes.

- inventários
Os Inventários encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se 
encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- clientes e outros valores a receber
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais 
perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam 
a sua quantia recuperável.

- caixa e depósitos bancários
Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica 
“Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.

- Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é 
substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- subsídios
Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio 
venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber. 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item 
de “Outras variações nos capitais próprios”. São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que 
decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos 
em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.
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4. ATIVOS FIxOS TANGÍVEIS
4.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis  

descrição terrenos e edificios equipamento equipamento equipamentos Outros aFt adiantamentos total

 recursos e outras de administrativo biológicos aFt em curso aFt

 naturais construções transporte

Valor bruto  
no início   5.100,00 7.150,13     12.250,13
Depreciações  
acumuladas   4.143,75 5.516,81     9.660,56
saldo no  
início do  
período   956,25 1.633,32     2.589,57
variações  
do período   (956,25) (1.633,32)     (2.589,57)
total de  
aumentos
total  
diminuições   956,25 1.633,32     2.589,57
Depreciações  
do período   956,25 1.633,32     2.589,57
saldo no  
fim do  
período         
Valor bruto  
no fim do  
período   5.100,00 7.150,13     12.250,13
Depreciações  
acumuladas  
no fim do 
 período   5.100,00 7.150,13     12.250,13

5. ATIVOS INTANGÍVEIS
5.1 Divulgações para cada classe de ativos intangíveis  

descrição  trespasse projetos  programas propriedade outros ativos adiantamentos  total

    desenvolvim. de industrial ativos intangíveis at.  

     computador  intangíveis em curso intangíveis

totais ativos  

intangíveis 

Valor bruto total  

no fim do período    5.959,27 100,00    6.059,27

Amortizações acumuladas  

totais no fim do período    5.959,27 89,84    6.049,11

vida Útil indeFinida         

Saldo no início do período         

Valor líquido no fim  

do período         

vida Útil deFinida         

Valor bruto no início    5.959,27 100,00    6.059,27

Amortizações acumuladas    5.959,27 79,84    6.039,11

saldo no início do período     20,16    20,16

Variações do período     (10,00)    (10,00)

total de aumentos         

Amortizações do período     10,00    10,00

total diminuições     10,00    10,00

Saldo no final do período     10,16    10,16
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6. INVENTÁRIOS
6.1 Quantia escriturada de inventários

descrição     mercadorias  mat. primas total mercadorias mat. primas total

       e subsid. período per. e sub. per.  per.  

        anterior anterior  anterior

apuramento do custo das merc. vendidas  

e mat. consumidas         

Inventários iniciais         

Compras    13.062,00  13.062,00 13.188,00  13.188,00

Reclassificação e regularização de inventários  (1.433,02)  (1.433,02) 

Inventários finais    11.373,74  11.373,74 13.062,00  13.062,00

custo das mercadorias vendidas  

e matérias consumidas    254,82  254,82 126,00  126,00

outras inFormações  

7.RENDIMENTOS E GASTOS
7.1 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos  

descrição          valor   valor  

         período    período anterior    

serviços especializados      13.743,85  20.842,00

Trabalhos especializados      9.139,85  9.281,00

Publicidade e propaganda      3.905,34  10.866,00

Conservação e reparação      698,66  695,00

materiais      3.483,41  1.559,00

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido    1.100,85  

Livros e documentação técnica     11,00  49,00

Material de escritório      2.371,56  1.510,00

energia e fluidos      7.929,39  6.533,00

Combustíveis      7.929,39  6.533,00

deslocações, estadas e transportes     5.580,84  4.937,00

Deslocações e estadas      5.580,84  4.937,00

serviços diversos      104.477,86  84.726,00

Rendas e alugueres      18.615,89  20.410,00

Comunicação      2.125,69  2.147,00

Seguros      535,29  508,00

Contencioso e notariado        75,00

Limpeza, higiene e conforto      16,90  151,00

Outros serviços      83.184,09  61.435,00

total      135.215,35  118.597,00
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7.2 Subsídios, doações e legados à exploração  

nome           valor

Donativos Regulares         162.839,00

Donativos Pontuais         40.054,00

Donativos em espécie         27.511,99

 Donativos Campanhas / Eventos        39.371,93

Donativo “Consignação IRS”         43.875,18

8. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS
8.1 Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas          

descrição do estado do estado do estado outras outras outras das quais das quais das quais

 valor valor valor ent. – valor ent. – valor ent. – valor ue – valor ue – valor ue – valor

 atribuído atribuído imputado atribuído  atribuído atribuído atribuído atribuído imputado

 per. ant. período período per. ant. período per. ant. per. ant. período período

subsídios ao  

investimento         

para ativos  

fixos tangíveis         

para ativos  

intangíveis         

Para outras  

naturezas  

de ativos         

subsídios à  

exploração 91.462,14 49.375,82 60.214,51   

valor dos  

reembolsos  

efetuados  

no período         

De subsídos  

ao investimento         

De subsídos  

à exploração         

total 91.462,14 49.375,82 60.214,51   
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9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
9.1 Outras contas a receber  

nome           valor

Devedores por acrescimos rendimentos        290,20

Outros Devedores         124.239,54

Clientes         24.352,74

TOTAL         148.882,48

9.2 Dívidas e da entidade reconhecidas à data do balanço 
9.2.1. Dívidas a fornecedores

nome           valor

Inovamais-Serviços Consultoria        7.933,50

Argoimage Productions, lda         1.783,50

Outros         93,92

9.2.2. Outras contas a pagar  

nome           valor

Pessoal         68,99

Credores por acrescimos de gastos        25.737,28

Outros devedores e credores        222,18

TOTAL         26.028,45

10. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 
10.1 Benefícios dos empregados e encargos da entidade

descrição          valor   valor  

         período    período anterior    

gastos com o pessoal      175.395,08  144.898,00

remunerações do pessoal      148.198,50  118.924,00

encargos sobre as remunerações     25.447,58  25.170,00

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais   879,00  739,00

outros gastos com o pessoal, dos quais:     870,00  65,00
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11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
11.1 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições  

descrição        saldo saldo saldo saldo

        devedor credor devedor credor  

          período  período

        anterior anterior

Imposto sobre o rendimento        

Retenção de impostos sobre rendimentos      3.005,00  1.438,00

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)      15,59  12,00

Contribuições para a Segurança Social      6.433,79  2.958,00

Outras tributações       82,95  71,00

total       9.537,33  4.479,00

12. FLUxOS DE CAIxA
12.1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósi-
tos bancários:  

descrição        saldo débitos créditos saldo

        inicial  devedor final 

Caixa      2.545,00 2.691,49  5.236,49

Depósitos à ordem      140.220,00 35.530,78  175.750,78

Outros depósitos bancários      205.750,00   205.750,00

total      348.515,00 38.222,27  386.737,27



Porto, 20 de março de 2019

A Direção da Associação Bagos d’Ouro,

Luisa Alexandra Ramos Amorim

Pe. Amadeu da Costa e Castro

Sara Teixeira Rego 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

Eunice Freire
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