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O ano de 2012 foi um ano muito importante para a Associação Bagos d’Ouro, tendo sido dados passos fundamentais para o desenvolvimento 

da intervenção social. Estes visaram essencialmente a construção de: 

• Confiança, junto das crianças e jovens e respectivas famílias; 

• Relações, junto dos parceiros empresariais e institucionais e novos embaixadores da Bagos d’Ouro, essenciais na concretização da nossa 

missão; 

• Equipa, junto de pessoas que, de forma efectiva ou voluntária, nos apoiam a concretizar os desafios que diariamente encontramos. 

Para o ano de 2013, a ambição é grande e o cumprimento dos objectivos traçados exigirá um esforço acrescido e uma vontade de fazer mais 

e melhor, no sentido de desenvolver um trabalho genuíno no combate à exclusão social, promovendo o acesso à educação e um futuro  de 

sucesso a um maior número de crianças e jovens da Região do Douro. 

Um projecto de solidariedade depende da ajuda de todos. Contamos consigo para este processo de mudança. 

 

Luisa Amorim e Pe. Amadeu Castro 
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VISÃO 

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

MISSÃO 

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



2012 

1º Trimestre 

• Rastreio de Saúde (NEV) 

• Essência do Vinho 

• Apoio Alimentar Sogenave 

• Campanha Cabide Solidário 

 

2º Trimestre 

3º Trimestre 

• Passeio Pipa Douro 

• Wine Party 

• Tratamento Saúde Oral (FMDUP) 

• Universidade Júnior 

• 24h a Cuidar dos Peixes e da Praia (Sealife Porto) 

• Actividade Serralves 

• Actividades Museu do Douro 

• Distribuição de Livros e Material Escolar 

4º Trimestre 

• Essência do Gourmet 

• Avaliação Nutricional Cerealis 

• Prevenção Cuidados Básicos Saúde (Hospital CUF) 

• Acção Vitaminas 

• Azeite e Jantar Castello D’Alba / Azeitonas 

• Campanha Inverno (roupa e calçado) 

• Circo de Natal 

• Campanha Rolha Solidária 

• Prova Solidária IVDP 

• Campanha Natal Fashion Clinic 

• Campanha Presentes BPI 

• Campanha Livros Ascendi 

• Campanha Natal Vista Alegre 

• Entrega Cabazes Natal 

 

 

• Sinalização de 10 Novas Crianças 

• Campanha ROFF: 1 Like = 1€ 

• Dia Mundial da Criança ROFF 
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O ano foi de 2012 constituiu um passo grande na estruturação do nosso trabalho social.  

Se até lá as nossas principais preocupações diziam respeito à satisfação de necessidades mais imediatas, como alimentação e saúde, em 

2012 conseguimos estruturar e sustentar a nossa actuação em 3 grandes áreas: Nutrição, Saúde e Educação. 

Estabelecemos parcerias com empresas de referência a estes três níveis, que nos permitiram trabalhar diferentes temáticas nas famílias por 

nós apoiadas, bem como na comunidade como um todo.  

A par deste trabalho, fizemos um acompanhamento regular às famílias, através de visitas quinzenais, altura por excelência de auscultação 

das principais necessidades. 

Foi também em 2012 que duplicamos o número de famílias apoiadas. No final do ano, a Bagos d’Ouro apoiava um total de 20 famílias, 

perfazendo um total 74 pessoas. 

Todas as famílias são para nós únicas, com preocupações e desafios próprios e, consequentemente, a forma como olhamos e lidamos com 

elas, é também única. Acreditamos que é possível capacitá-las, dotando-as de ferramentas certas e responsabilizando-as pela condução da 

sua vida. Tudo isto só é possível através de uma proximidade grande, de um envolvimento permanente e sobretudo, de um fazer ver que é 

possível superar as dificuldades, iniciando assim um novo ciclo: mais autónomo, mais seguro e mais feliz. 

Neste importante processo, não esquecemos o papel essencial que a Educação assume. Acreditamos que só através do acesso a uma 

educação de qualidade, poderemos combater a exclusão social. 2013 é por isso um ano que representa um enorme desafio a este nível. 

INTERVENÇÃO SOCIAL 
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O ano de 2012 foi um ano de um novo fôlego na área de apoio alimentar.  

 

A partir de Março, passamos a contar com o apoio da Sogenave que, 

quinzenalmente, faz a distribuição alimentar às famílias com necessidades 

a este nível. 

 

Passamos também a contar com a Cerealis na lista de nossos parceiros. 

Com vista à promoção de hábitos alimentares saudáveis, iniciámos em 

Dezembro a avaliação nutricional de todas as famílias, contando para isso 

com o apoio de duas nutricionistas que nos acompanharam ao longo de 

duas semanas.  

 

Este foi um passo fundamental para o desenho do projecto que  irá 

decorrer em 2013 e que prevê a definição de um plano alimentar, aulas 

de culinária simples e acções sobre reaproveitamento de comida. 

 

Intervenção Social 
NUTRIÇÃO 
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Começámos o ano de 2012 com um Rastreio de Saúde, para o qual contamos 

com o precioso apoio de médicos voluntários do Núcleo Estratégico Voluntário 

que, no terreno, fizeram a avaliação da saúde física e oral das famílias apoiadas. 

Desenvolvemos uma parceria com a Faculdade de Medicina Dentária da 

Universidade do Porto (FMDUP) e em Julho as nossas crianças e jovens puderam 

frequentar a Clinica de Verão e ver tratadas as suas principais necessidades . 

Com o apoio de uma equipa de enfermeiros voluntários do Hospital da Cuf-Porto, 

Grupo José de Mello Saúde, e dos Centros de Saúde locais iniciámos em 

Novembro acções de prevenção com toda a comunidade escolar do 1º ciclo, com 

o objectivo de trabalhar aspectos essenciais como a toma de banho diária,  a 

troca de roupa e a lavagem dos dentes e da mãos. 

Como forma de combater o Inverno rigoroso que se faz sentir na região do 

Douro entregámos em Dezembro cobertores, edredons, aquecedores, roupa e 

calçado quentes para combater o frio. Foi também nesta altura que distribuímos 

vitaminas a todas as nossas crianças e jovens., com o objectivo de suprir 

carências alimentares e crescerem mais fortes e saudáveis. 

2013 será um ano com novos desafios, ao nível do Alcoolismo e da Higiene 

Doméstica.  

 

Intervenção Social 
SAÚDE 
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“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” 

Nelson Mandela 

O ano lectivo 2012/2013 não podia ter começado melhor. A Firmo apoiou o 

regresso às aulas das nossas crianças e jovens com um magnífico cabaz escolar. 

Às famílias foi ainda atribuída uma bolsa escolar que lhes permitiu a aquisição 

dos livros escolares não comparticipados .  

Fomos com os pais à escola e ajudamo-los a identificar, na comunidade, apoios 

para ultrapassar dificuldades no seu percurso escolar: apoio em terapia da fala, 

apoio ao estudo e psicológico, entre outros. 

Na Universidade apoiamos os mais velhos com uma bolsa escolar e 

identificamos tutorias capazes de os acompanhar ao longo do seu percurso 

académico.  

No âmbito da Educação novos desafios se impõe…  

Como forma de definir um projecto educativo adequado e desafiador, iniciámos 

em Dezembro um trabalho profundo com o grupo de educadores e professores 

do Núcleo Estratégico de Voluntários com vista a reflectir sobre aspectos da 

Educação Formal e Informal a trabalhar com as nossas crianças e jovens e a 

identificar oportunidades e desafios fundamentais para que consigamos apoiar 

o desenvolvimento de adultos de sucesso de amanhã.  

Intervenção Social 
EDUCAÇÃO 
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Dia Mundial da Criança - Roff 

A convite da ROFF, desafiámos 
as crianças e jovens apoiados 
pela Associação, assim como os 
respectivos Pais, a virem passar 
um dia único. 

Os palhaços, os insufláveis, o 
trampolim, as bicicletas, as 
pinturas e uma enorme 
animação, não deixaram fugir 
os sorrisos durante todo o dia!  

24h a Cuidar dos Peixes e da Praia  

No último fim-de-semana de Junho, 
o Sea Life convidou as crianças e 
jovens apoiados pela Associação 
Bagos d’Ouro para um dia especial 
dedicado aos peixes e à praia.  

Motivados para as implicações do 
lixo nos Oceanos e depois da 
agitada actividade de recolha do 
lixo, foi tempo de conhecer cada 
peixe e o misterioso mundo dos 
bastidores!  

Em Julho, com o apoio da 
Pipadouro, as crianças e jovens 
que apoiamos tiveram a 
oportunidade de viajar num barco 
de sonho mas também de, por 
alguns instantes, o poderem 
“comandar”. Um dia que com 
certeza nunca esquecerão!  

Um dia com os pequenos marinheiros Jovens Bagos d'Ouro na Universidade Júnior 
Durante este ano quatro dos jovens 
apoiados pela Associação Bagos 
d’Ouro tiveram a oportunidade de 
frequentar a Universidade Júnior, 
no Porto, onde não só puderam 
experimentar o ambiente 
universitário, mas também 
participar em actividades e 
projectos de diferentes áreas de 
conhecimento e conviver com 
jovens vindos de todos os pontos 
do país . 

ACTIVIDADES & PASSEIOS 
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Um dia em família no Museu de Serralves 

Em Agosto o Museu de 
Serralves proporcionou à 
Associação Bagos d’Ouro uma 
magnífica experiência em 
família. Sem dúvida um dia 
inesquecível onde puderam 
desenvolver actividades em 
conjunto, conhecer a quinta e 
passear pelos seus magníficos 
jardins.  

Um dia de tempos livres para os mais novos 

Um dia de alegria no Circo de Natal 

Em Novembro, a equipa do Serviço 
Educativo do Museu do Douro 
esteve em Sabrosa no âmbito de 
uma parceria com a Associação 
Bagos d’Ouro e com a Equipa do 
Rendimento Social de Inserção 
local no âmbito de um esforço 
conjunto para a promoção de uma 
panóplia de actividades e oficinas  
para as crianças carenciadas da 
região. 

Este Natal, o Grupo Amorim 
convidou as nossas crianças e 
jovens e seus pais para uma 
tarde especial no circo. Foi um 
dia inesquecível onde pais e 
filhos puderam partilhar 
verdadeiras rizadas e 
experimentar momentos únicos 
de alegria! 
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ACTIVIDADES & PASSEIOS 



CAMPANHAS E EVENTOS 

Wine Party Bagos d’Ouro 

Com o apoio de todos os nossos parceiros vínicos, convidamos os nossos amigos a juntarem-se a esta grande festa de verão, 

onde todos puderam provar alguns dos melhores vinhos do Douro e do Porto, ao som do DJ Chibanga.  

Muitas foram as pessoas que se juntaram a esta festa, que permitiu angariar um total de 12.000€. O nosso muito obrigada ao 

hotel The Yeatman por se ter associado a esta iniciativa. 
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A Castelo D’Alba lançou o 

desafio e Os Azeitonas 

aceitaram: assim nasceu um 

azeite de grande qualidade 

para apoiar a Bagos d’Ouro! 

Azeite Castelo D’Alba / Azeitonas 

CAMPANHAS E EVENTOS 

Jantar Castelo d’Alba / Azeitonas 

A Castello D’Alba desafiou-nos a 

fechar o ano com uma noite 

única, no Restaurante  Horta 

dos Reis, ao som dos Azeitonas! 

Prova Solidária IVDP 

Numa prova conduzida por 

Bento Amaral, tivemos o 

privilégio de provar excelentes 

vinhos dos nossos parceiros, em 

muito boa companhia. 

E porque o sector do vinho 

também é solidário, por cada 

Rolha Solidária vendida, a 

Amorim & Irmãos doa 2% do 

valor da venda à Bagos d’Ouro. 

Rolha Solidária Amorim 
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Essência do Vinho e Essência do Gourmet 

 Estivemos mais uma vez 

presentes na EV e EG, a 

divulgar a Associação e a 

promover a venda do Livro 

de Receitas Bagos d’Ouro. 

1 Like = 1€ 

Por cada like efectuado durante 

o mês de Abril na nossa página 

do FB, a ROFF doava 1€. 

Conseguimos um total de 1300 

Likes! 



Cabide Solidário Antarte 

Integrada na campanha de 

apoio ao projecto “Joãozinho”, 

a Antarte lançou o cabide 

solidário. A receita das vendas 

do cabide de cor branca, 

reverte a favor da Associação. 

Campanha BPI “Ajude uma Criança a Sorrir” 

 

 

 

 

O Natal das nossas crianças 

ficou ainda mais doce com o 

apoio do BPI que, junto de 

Clientes e Colaboradores, 

reuniu fantásticos presentes 

para oferecer às nossas 

crianças e jovens. 

CAMPANHAS E EVENTOS 

Neste Natal, a Vista Alegre 

promoveu um cabaz muito 

especial, em que parte das 

receitas reverteram para a 

Bagos d’Ouro. 

Por cada like efectuado durante 

o mês de Dezembro na página 

de FB da Bagos d’Ouro e da 

Fashion Clinic, esta doava-nos 

2€. Conseguimos 1625 Likes! 

Campanha de Natal Fashion Clinic 

Campanha de Natal Vista Alegre 
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Sendo uma instituição 100% privada, nunca poderemos agradecer o suficiente a todos os que nos apoiam. No contexto difícil que vivemos, em que 

as necessidades e, consequentemente, as instituições que trabalham para as suprir são tantas e tão diferentes, saber que há pessoas individuais e 

empresas que acreditam na nossa causa e no nosso projecto e que nos disponibilizam dinheiro, produtos ou simplesmente pessoas e tempo, é 

para nós um grande privilégio e uma enorme responsabilidade. Tudo faremos para continuarmos a ser merecedores deste voto de confiança, 

canalizando todos os esforços para que “as grainhas de hoje sejam os Bagos d’Ouro de amanhã”. A todos, o nosso Muito Obrigada! 

VIDEIRA d’OURO VIDEIRA DE PRATA 

PARCERIA CORPORATE 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
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http://www.cin.pt/portal/linkto?categoryOID=6D808080808A80GC&nl=pt


PARCERIA PRO-BONO 

PARCERIA SOCIAL 

APOIOS PONTUAIS 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
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http://www.firmo.pt/


PARTICULARES 

Por nos serem tão próximos e por acompanharem o nosso trabalho de muito perto, gostaríamos de deixar uma palavra especial 

de agradecimento a todas as pessoas que nos apoiam de forma individual. Precisamos de muitas mais, mas as que temos valem 

por muitas!  

 

Obrigada! 

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 
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Nada disto se consegue fazer sem a dedicação e entrega de muitas pessoas. 

 

Na Bagos d’Ouro, temos a sorte de contar com pessoas muito especiais. Pessoas únicas, com impressão digital bem marcada, 

que diariamente se entregam à causa e que acreditam na capacidade de mudança das famílias que acompanhamos. 

 

Desde final de 2012 que contamos com mais uma pessoa na equipa fixa da Bagos d’Ouro. A Eunice veio-nos apoiar no terreno e 

ajudar-nos a estar ainda mais próximos das crianças e jovens que apoiamos. Bem-vinda! 

 

Foi também esta altura que se juntaram a nós a Cristina, a Francisca, a Rita e a Sofia. Quatro super voluntárias que, juntamente 

com a Ariana que já é da casa há mais tempo, nos têm ajudado a vários níveis. Sendo a nossa estrutura fixa apenas composta por 

3 pessoas, o trabalho desenvolvido pelos voluntários assume-se como fundamental. 

 

E, neste âmbito, não podemos deixar de referir o apoio que as pessoas que integram o Núcleo Estratégico de Voluntários (NEV) 

nos deram ao longo de todo o ano: no apoio directo às crianças e jovens e respectivas famílias, na partilha de preocupações, na 

reflexão sobre as principais problemáticas e consequente procura das melhores soluções. É um privilégio podermos contar com 

o apoio de pessoas tão profissionais e generosas. 

 

Os desafios são muitos e contamos com a energia e o entusiasmo de todos para os superar. 

 

Muito Obrigada! 

EQUIPA 
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O resultado líquido apurado em 2012 foi no valor positivo de 24.542,79€ (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e dois euros e 

setenta e nove cêntimos). A Direcção propõe que o resultado transite para resultados transitados. 

 

A Direcção da  Associação Bagos d’Ouro agradece o apoio dado ao longo de todo o ano de 2012 a todos os seus Associados, 

Embaixadores, Parceiros, Voluntários e ao Público em Geral. 

 

 

 

 

 

Porto, 27 de Março de 2013 

A Direcção Executiva da Associação Bagos d’Ouro, 

 

Luisa Alexandra Ramos Amorim  _______________________________________________ 

Pe. Amadeu da Costa e Castro  __________________________________________ 

Sara Teixeira Rego de Oliveira Balonas __________________________________________ 

Marta Alexandra Pereira Flamínio __________________________________________ 

António Lopes Guimarães Correia __________________________________________ 

RESULTADOS 

Obrigada! 
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Demonstrações Financeiras 2012 
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  NOTAS 
DATAS 

2012 2011 

ACTIVO       

Activos intangíveis   2.057 4.053 

Activo não corrente   2.057 4.053 

        

Inventários   4 21.295 34.583 

Clientes  5 24.641 46.249 

Estado e outros entes públicos  6 7.592 11.280 

Outras contas a receber   1.379   

Diferimentos   1.459 333 

Caixa e depósitos bancários  7 86.573 46.439 

Activo corrente   142.938 138.884 

TOTAL DO ACTIVO   144.995 142.937 

        

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       

        

FUNDOS PATRIMONIAIS       

        

Resultados transitados   102.978 65.694 

        

Resultado líquido do período   24.543 37.283 

TOTAL DE FUNDO DE CAPITAL   127.520 102.978 

        

PASSIVO       

Fornecedores  8 90 27.753 

Estado e outros entes públicos  6 5.719 2.943 

Diferimentos   1.650 9.195 

Outras contas a pagar   10.016 68 

Passivo corrente   17.475 39.959 

TOTAL DO PASSIVO   17.475 39.959 

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMANIAIS E DO PASSIVO   144.995 142.937 
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RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERÍODOS 

2012 2011 

        

Vendas e serviços prestados  9 27.865 51.136 

Subsídios, doações e legados à exploração  10 121.654 84.630 

Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas  11 34.692 33.765 

Fornecimentos e serviços externos  12 19.375 12.861 

Gastos com o pessoal  13 63.293 42.165 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)   3.679   

Outros rendimentos e ganhos   2.417   

Outros gastos e perdas   1.550 3.823 

RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÃO, GASTOS DE FINANCIMENTO E IMPOSTOS   29.348 43.152 

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização   2.096 1.996 

        

RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIMENTO E 
IMPOSTOS) 

  27.252 41.156 

        

Juros e rendimentos similares obtidos   974 63 

Juros e gastos similares suportados       

        

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS   28.227 41.156 

        

Imposto sobre o rendimento do período   3.684 3.935 

        

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO   24.543 37.220 
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Demonstração de Resultados (por naturezas) em 31 de 
Dezembro 



RÚBRICAS NOTAS 
PERÍODOS 

2012 2011 

      

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo       

Recebimentos de clientes e utentes   167.948 133.347 

Pagamentos a fornecedores   -71.914 -65.201 

Pagamentos ao pessoal   -38.526 -20.806 

Caixa gerada pelas operações   57.509 47.340 

Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento   2.838 -21.784 

Outros recebimento/Pagamentos   -20.909 -15.359 

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)   39.438 10.197 

      

Fluxos de caixa das actividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:       

Activos fixos tangíveis   -100   

Activos intangíveis     -5.959 

Recebimentos provenientes de:       

Juros e rendimentos similares   795 63 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)   695 -5.896 

      

Fluxos de caixa das actividades de Financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Pagamentos respeitantes a:       

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)   0 0 

      

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   40.134 4.301 

Efeito das diferenças de câmbio       

Caixa e seus equivalentes no início do período   46.439 42.138 

Caixa e seus equivalentes no fim do período   86.573 46.439 
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Demonstração dos fluxos de caixa 



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

como objectivo apoiar crianças desfavorecidas, vítimas de problemas relacionados com alcoolismo e consequente instabilidade familiar. O 

âmbito de acção da Associação Bagos D’Ouro compreende os concelhos da região do Douro, conforme NUT III (Nomenclaturas de Unidades 

Territoriais para fins Estatísticos). 

  

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

percurso escolar e da criação de oportunidades para o desenvolvimento de projectos de vida de sucesso.  

 

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

 

Fomentar o sucesso escolar; 

Melhorar a ocupação de tempos livres; 

Trabalhar competências que facilitem o desempenho adequado das funções parentais (alimentação, segurança, higiene, gestão 

doméstica) e estratégias de procura de emprego; 

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

Permitir o acesso a livros, materiais e equipamentos pedagógicos; 

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

Disponibilizar recursos médicos e técnicos. 

  

1. NOTA INTRODUTÓRIA 
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Notas às Contas para o Exercício findo em 31 de 
Dezembro 



Para a precursão do seu objecto social, a Associação Bagos d’Ouro depende das contribuições de particulares e empresas, as quais não são 

vinculativas e das actividades complementares para angariação de fundos. 

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

órgãos a duração de 3 anos. 

 

Neste Anexo apenas são referidas as notas aplicáveis à Associação, em 31 de Dezembro de 2012. Excepto quando mencionado, os valores 

monetários referidos nestas Notas são apresentados em euros (€). 

 

 

 

 

 

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

entidades do sector não lucrativo (ESNL).  

 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

24 

Notas às Contas para o Exercício findo em 31 de 
Dezembro 



 

 

As principais políticas contabilísticas usadas na preparação das demonstrações financeiras apresentam-se em seguida. 
  
a) Bases de Apresentação 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da 
Associação, mantidos de acordo com o regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL)  
  
b) Reconhecimento e Mensuração 
 
Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização de exercícios, 
independentemente da data/momento em que as transacções são facturadas. Os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido são 
estimados. Os gastos e rendimentos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em períodos futuros, bem 
com as despesas e receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão imputados aos resultados de cada um desses 
períodos, pelo valor que lhes corresponde, são registados nas rúbricas de diferimentos. 
  
c) Imparidade 
 
A Associação Bagos d’Ouro verifica em cada data de balanço se existe evidência objectiva de imparidade de activos. Se existir tal evidência, é 
efectuado um teste de imparidade e se o mesmo refletir uma perda por imparidade, a mesma é imediatamente reconhecida. 
  
d) Inventários 
 
Os Inventários encontram-se valorizados aos valores de aquisição. O custo de aquisição engloba o respectivo preço de compra, adicionado dos 
gastos suportados directa e indirectamente para colocar o bem no seu estado actual e no local de armazenagem. O valor líquido de realização 
corresponde ao preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos de venda. Sempre que o valor líquido de realização é 
inferior ao custo de aquisição ou de produção, essa diferença é expressa pelo ajustamento para depreciação de inventários, a qual será 
reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. 
As quantidades existentes no final do exercício foram determinadas a partir dos registos contabilísticos confirmados por contagem física. As 
saídas e existências de mercadorias e consumos são valorizadas ao custo específico de aquisição. 

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
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e) Clientes e Outras Dívidas a Receber 
 
As dívidas de clientes (fundamentalmente livros e donativos) e outras a receber são registadas pelo seu valor nominal, ajustadas 
subsequentemente por eventuais perdas por imparidade de modo a que reflictam o seu valor realizável. As referidas perdas são registadas 
na conta de resultados no exercício em que se verifiquem. 
No final de cada exercício é realizada uma análise à qualidade dos créditos sobre clientes. Dadas as características da actividade com o 
objectivo de angariação de fundos, é considerado que os saldos vencidos até 120 dias não são susceptíveis de registo de imparidade. Os 
saldos vencidos entre 120 e 180 dias são considerados como podendo gerar uma imparidade de cerca de 60%. Todos os saldos vencidos há 
mais de 180 dias, bem como todos os saldos considerados duvidosos darão origem a uma imparidade total. Esta regra não se sobrepõe à 
análise de cada caso específico.  
  
f) Caixa e Depósitos Bancários 
 
O montante incluído em “Caixa e depósitos bancários” inclui os depósitos à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria com 
vencimento inferior a três meses, e para os quais os riscos de alteração de valor não são significativos. 
  
g) Imposto Sobre o Rendimento 
 
A Associação Bagos d’Ouro, por se tratar de uma instituição de utilidade pública, está isenta de IRC de acordo com o artigo 10º do código de 
IRC. No entanto, nas actividades complementares para angariação de fundos, o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) é 
calculado e provisionado quando aplicável, de acordo com as normas fiscais vigentes. 
  
h) Acréscimos e Diferimentos 
 
De acordo com o princípio da especialização ou do acréscimo, os rendimentos e os gastos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, 
independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. 
.  
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 4. INVENTÁRIOS 

5. CLIENTES 

31 Dezembro 
2012 

31 Dezembro 
2011 

Livros 16,976 25.002 

Materiais diversos 4,318 9.580 

Produtos acabados e intermédios 21,295 34.582 

31 Dezembro 
2012 

31 Dezembro 
2011 

Fundação Galp Energia 26.500 

Modelo Cont.Hiperm.,SA 14.246   

Amorim Fashion, S.A. 7.866 

Delveste S.A. (Gant) 2.219   

Write ON – Edição Lda. 2.082   

Restaurante Casa Aleixo 1.045 

BA Vidro, S.A. 1.000   

Clientes diversos 4.049 14.000 

Clientes 24.641 48.366 
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 7. EQUIVALENTES DE CAIXA 

6. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Em 31 de Dezembro de 2012, o saldo da rúbrica de “Caixa e Equivalentes” era o seguinte: 

31 Dezembro 20112 31 Dezembro 2011 

Numerário e cheques por depositar 344 2.814 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 86.229 43.625 

Disponibilidades constantes do balanço 86.573 46.439 

Saldo 

devedor 
Saldo credor 

Saldo 

devedor 

Saldo 

credor 

IRC 7.521 2.763 11.280   

IVA 71 1.191   446 

Retenção de impostos   650   529 

Segurança Social   1.115   1.968 

Saldo final 7.592 5.719 11.280 2.943 
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8. FORNECEDORES 

31 Dezembro 
2012 

31 Dezembro 
2011 

Write on. Edição, lda. 28.986 

Empresa Diário do Minho, lda.   

Fornecedores diversos 90 885 

Fornecedores 90 29.871 

9. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

Livros Vinho de 
mesa 

Vinho do 
Porto 

TOTAL 

Vendas 2012 26.808 1.058 0 27.865 

Vendas 2011  12.816     10.309     2.451     25.576    

          

2012 2011 

Eventos / Jantares 0 25.560 

Serviços prestados 0 25.560 
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10. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

11. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS 

2012 2011 

Donativos regulares 48.250  10.790    

Donativos pontuais 40.125  59.060    

Donativos em espécie 9.399  14.610    

Donativos eventos 23.090 

Donativos - outros 750 170 

Donativos 121.654 84.630 

31 Dezembro 2012 31 Dezembro 2011 

Mercadorias Mat. Primas Total Mercadorias Mat. Primas Total 

Existências iniciais 25.002 9.581 34.583 4.910   4.910 

Compras 21.529 21.529 27.345 39.815 67.160 

Regularização de existências 126 126 3.722   3.722 

Existências finais 16.976 4.318 21.295 25.002 9.581 34.583 

Gasto no exercício 7.900 26.792 34.692 3.531 30.234 33.765 
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12. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rúbrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” no exercício de 2012 tem a seguinte composição: 

2012 2011 

Trabalhos especializados 36  1.747    

Publicidade e propaganda  738    

Honorários 640 

Conservação e reparação 551 

Ferramentas e utensílios de desgaste 
rápido 

172  13    

Material de escritório 1.611  1.053    

Combustíveis 2.080  392    

Deslocações e estadas 3.874  4.453    

Transportes de mercadorias  97    

Rendas e alugueres 8.899  3.048    

Comunicação 663  921    

Seguros 35  93    

Contencioso e notariado 18  35    

Despesas de representação 224   

Limpeza, higiene e conforto 402  25    

Outros Serviços 170 247    

Fornecimentos e serviços externos 19.375 12.861    
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13. GASTOS COM PESSOAL 

A rúbrica de “Gastos com pessoal” no exercício de 2012 tem a seguinte composição: 

2012 2011 

Remunerações do pessoal 
52.348  34.933    

  

Encargos sobre remunerações 
10.258  6.981    

  

Seguros de acidente de trabalho 333    

Indemnizações     

Outros gastos com o pessoal 354 
250 

  

Gastos com o pessoal 63.293 42.164 

Durante o exercício de 2012, a empresa teve ao seu serviço em média 2 colaboradores (2 em 2011), tendo terminado 2012 com 3 colaboradores. 
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Porto, 27 de Março de 2013 

 

 

A Direcção Executiva da Associação Bagos d’Ouro, 

 

Luisa Alexandra Ramos Amorim  _____________________________________________________________ 

Pe. Amadeu da Costa e Castro  _____________________________________________________________ 

Sara Teixeira Rego de Oliveira Balonas _____________________________________________________________ 

Marta Alexandra Pereira Flamínio _____________________________________________________________ 

António Lopes Guimarães Correia _____________________________________________________________ 

 

O Técnico Oficial de Contas, 

Maria José Ramos Vidal da Rocha _____________________________________________________________ 
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