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Para que as grainhas de hoje 
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«O douro é o lugar de um feliz 
encontro. Nada faria prever que 
aquela região, outrora inóspita, 
fosse local propício para tão 
venturosa reunião. da própria 
terra, vieram os lavradores e 
os trabalhadores da vinha e do 
lagar. de ali perto, dos vales 
do rio, os arrais e marinheiros. 
do lado de lá da fronteira, a 
norte, os galegos, inesgotáveis 
construtores de muros e 
socalcos. (…) Ao fazer um vinho 
excelente, toda esta gente 
fez também uma região, uma 
paisagem e uma cultura. (…) A 
verdade é que nada nesta região 
foi simples, ou sequer sereno. 
Tal como o vinho. Ou a vida.”

António Barreto in “douro – Rio, Gente e Vinho”



Em 2016 a Bagos d’Ouro cresceu!
Para quem, como nós, acompanha o 
percurso de vida da Bagos d’Ouro é 
com enorme orgulho que constatamos 
como temos crescido: em número 
de crianças e jovens apoiados, e  m 
número de famílias acompanhadas, 
em número de projetos concretizados, 
em número de parceiros que partilham 
a nossa missão e até em número de 
membros da equipa fixa.
Começamos timidamente há mais 
de 6 anos, junto de 10 famílias, 
procurando explicar o que queríamos 
fazer para promover a igualdade de 
oportunidades, ao mesmo tempo 
que definíamos internamente qual o 
caminho que queríamos percorrer.
Sabíamos desde o início que a 
Educação deveria ser o centro de 
toda a nossa atividade. Também 
sabíamos que ao promover a Educação 
estaríamos a ajudar a construir o 
projeto de vida de cada uma das 
crianças e jovens que apoiamos.  
E que poderiam ser projetos de vida  
de sucesso.
Mas durante alguns anos não foi fácil 
transmitir a importância do trabalho de 
proximidade na escola, dos contactos 
com professores ou da necessidade de 

reforçar as responsabilidades parentais 
nas visitas domiciliárias. 
Porém, 6 anos decorridos, verificamos 
com muita alegria e muito orgulho 
que o trabalho da Bagos d’Ouro já é 
reconhecido e já dá os seus frutos. 
Por isso, em 2016, voltamos a crescer 
e passamos a fazer parte da vida 
de 51 crianças e jovens, e das suas 
famílias, num total de 204 pessoas. 
E já não são apenas 2 pessoas a 
trabalhar diariamente na Bagos d’Ouro 
mas sim 6 colaboradores. Por outro 
lado, para além do sucesso escolar, 
é nossa preocupação, cada vez mais, 
promover a orientação vocacional 
e profissional dos mais velhos e 
aproximá-los do mercado de trabalho, 
designadamente no próprio território 
do douro. 
Ainda continua a ser um compromisso 
de longo prazo, com várias etapas 
e obstáculos para ultrapassar. 
Mas temos agora a certeza que, 
com a colaboração das famílias, 
dos parceiros, dos voluntários e da 
sociedade civil, somos capazes de 
mudar a história das crianças  
do douro!
A todos que nos acompanham nesta 
missão o nosso Muito Obrigado!

Luisa Amorim
Pe. Amadeu Castro

“… sabíamos que ao 
promover a Educação 
estaríamos a ajudar a 
construir o projeto de 
vida de cada uma das 
crianças e jovens que 
apoiamos...”

1MENSAGEM dOS FuNdAdORES
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No final de mais um ano, e chegado 
o momento de mais um balanço, 
tomamos como nossas as palavras de 
António Barreto para descrever o douro 
e aquilo que nos move desde 2010: “ 
O douro é o lugar de um feliz encontro. 
(…) Mas “A verdade é que nada nesta 
região foi simples, ou sequer sereno. 
Tal como o vinho. Ou a vida”. 
Exatamente porque o nosso território 
ainda é profundamente marcado 
pela desigualdade social e pela 
falta de oportunidades educativas, 
continuamos a trabalhar todos os 
dias para alargar a nossa atividade a 
mais crianças e jovens. Por isso, em 
2016 sinalizamos 14 novas famílias e 
ficamos orgulhosos por perceber que 
podemos desafiar o destino de cada 
um destes estudantes.
Continuamos convictos de que a 
Educação deve estar no centro de 
toda a nossa atuação e que, ao 
proporcionarmos o apoio necessário 
para potenciar a aprendizagem e 
orientar o projeto de vida de cada um, 
estaremos a ajudar a construir um 
futuro mais sólido para cada criança e 
jovem Bagos d’Ouro.
Todo este trabalho só é possível, 
porém, graças ao investimento que 

cada doador, cada parceiro, cada 
voluntário e cada colaborador faz nas 
crianças e jovens que acompanhamos. 
Investimento esse que a Bagos d’Ouro 
utiliza para potenciar o impacto na vida 
de cada um. 
Mais dinheiro, só por si, não significa 
melhores resultados educativos. 
Já a forma como os recursos, 
designadamente os recursos financeiros, 
são alocados, é da maior importância. 
Por esta razão, uma vez cumpridos 
os objetivos traçados para o ano, 
voltamos em 2016 a reforçar o fundo de 
reserva da associação, numa constante 
preocupação com a sustentabilidade da 
Bagos d’Ouro, conscientes de que temos 
com cada família um compromisso de 
longo prazo.
Foi também preocupação da direção 
comunicar melhor o trabalho que é 
feito e a metodologia que seguimos, 
através de um novo website, mais 
moderno e com mais informação. 
A todos os que se associam à nossa 
missão, e que nos apoiam das mais 
diversas formas, fica o nosso enorme 
agradecimento e o compromisso de 
que continuaremos empenhados em 
“Que as grainhas de hoje sejam os 
Bagos d’Ouro de amanhã”!

A direção

“…em 2016 sinalizamos 
14 novas famílias e 
ficamos orgulhosos  
por perceber que 
podemos desafiar o 
destino de cada um 
destes estudantes...”

MENSAGEM dA dIREçÃO  2
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EM 2016, CRESCEMOS!

Em 2016 acompanhamos 
em proximidade 51 famílias. 
Trabalhamos em 4 concelhos 
da região do douro, alcançando 
indiretamente mais de 200 
pessoas, sendo 118 crianças e 
jovens. Juntos, com o apoio dos 
doadores e parceiros empresariais 
e sociais, estamos a ajudar a 
“fintar o destino destas crianças  
e jovens !”. Muito Obrigado!

2016, PRINCIPAIS dESTAQuES!

4
concelhos do douro

14
famílias novas 

51
crianças e jovens 

acompanhadas em 
proximidade

204
pessoas apoiadas 

(pais e irmãos)

Novos 
projetos

Take Action  
Realiza-te no douro

536
sessões de 

acompanhamento 
individual

261
encontros de 

articulaçao com 
professores

244
visitas domiciliárias

88%
sucesso escolar

51%
desempenho 

Bom, Muito Bom e 
Excecional

55%
dos alunos subiram ou 

mantiveram a média 
anual (positiva)

27
diplomas entregues

3
prémios de mérito
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uM NOVO WEBSITE
     

Em 2016 a Bagos 
d’Ouro passou a ter  
um novo website.

Com mais informação 
sobre o nosso trabalho, 
mais moderno 
e adaptável aos 
diferentes tipos de 
suportes multimédia. 
Convidamo-lo a visitar!

E uM NOVO VIdEO INSPIRAdOR
     

A EduCAçÃO TEM O POdER  
dE MudAR  

—

Na Wine Party 2016 a Bagos d’Ouro 
deu a conhecer em primeira mão o 
novo vídeo inspiracional.

A EduCAçÃO TEM O POdER  
dE MudAR  

—

Este novo suporte tem sido muito 
importante na sensibilização  
do público para a importância  
da Educação. 
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FALARAM dE NÓS…
     

BRAGA TV
10 de Fevereiro de 2016

REVISTA dE VINhOS
03 novembro de 2016

SAPO NOTíCIAS
03 novembro de 2016

TIME OuT PORTO
Outubro 2016

PORTO CANAL
8 de novembro de 2016
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QuEM APOIAMOS
Em 2016, crescemos!

AS NOSSAS CRIANçAS EM PROxIMIdAdE

61%
feminino

39%
masculino

16
1º e 2º Ciclo

24
3º Ciclo 

e Secundário

1
Profissional

7
Superior

ANO LETIVO 
2016/17

4
concelhos

51 
crianças e jovens  
em proximidade

204 
pessoas apoiadas  

(pais e irmãos)

3 
processos não 
prosseguiram

 2 
falta de 

comprometimento  
com a ABO

1 
abandono escolar 

precoce

Distribuição acumulada do nº total de pessoas apoiadas distribuição das crianças e jovens apoiadas por Idade e Sexo  

(Ano letivo 2016/17)

Distribuição  acumulada do nº de crianças e jovens apoiadas em 

proximidade, por concelho

distribuição das crianças e jovens apoiadas por Nível de Ensino 

(Ano letivo 2016/17)

A Bagos d’Ouro cumpriu em 2016 mais um processo de sinalização, em parceria com os agrupamentos de escolas dos quatro 
concelhos onde está inserida, seus professores e parceiros sociais. Neste âmbito foram identificadas 14 famílias novas, passando 
a apoiar 51 crianças e jovens em proximidade, um total de 204 pessoas com os seus pais e irmãos. 

13

13

13

12

Tabuaço

Alijó

Sabrosa

S. João Pesqueira

24%

18%

29%

14%

16%

>18

15 a 17

12 a 14

10 a 11

6 a 9

+10 crianças  1º e 2º Ciclo         + 4 jovens  3º Ciclo, secundário, superior 

36

2011

71

127

166 155

204

2013 2014 2015 2016/172012

20%
Superior

2%
Profissional

18%
Secundário

16%
1º Ciclo

16%
2º Ciclo

29%
3º Ciclo
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AS SuAS FAMíLIAS

BAIxOS
níveis 

escolaridade 
dos pais

80%
mães

emprego 
precário ou 

desemprego

55%
pais

emprego 
precário ou 

desemprego
 

distribuição das famílias apoiadas por Nível de Ensino  

(Ano letivo 2016/17)

distribuição das famílias apoiadas de acordo com a situação face 

ao emprego (Ano letivo 2016/17)

PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS

BAIxOS 
níveis de 

rendimento 
económico

86%
rendimento  

de referência  
< 420€ (escalões  

do abono)

44%
apoios  
sociais

distribuição das famílias apoiadas segundo o rendimento de 

referência (escalões do abono)

 

douro
uma das regiões  

mais pobres  
da união Europeia  

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

“Children growing up in poverty or social exclusion are less likely then their botter-off peers  
to do well in school, enjoy good health and realize their full potential later in life”.

EuROPEAN COMISSION, 2013

PAIS

41%

25%

28%

3%

Secundário

3º Ciclo

2º Ciclo

1º Ciclo

s/ escolaridade

3%

MÃES

41%

33%

9%

2%

Secundário

3º Ciclo

2º Ciclo

1º Ciclo

s/ escolaridade

15%

80%Emprego 
precário ou 

desemprego

14%

21%

6%

24%

55%

Emprego 
estável

Reforma

<209€
33%

210-419€
53%

420-629€
10%

* Cálculo do rendimento de referência  
segundo os escalões do abono 



bagos d’ouro | R
ELATÓ

R
IO

 E C
O

N
TAS | 2016

22 23

PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS

26%
práticas parentais 

desadequadas

18%
história de 

comportamentos 
violentos na família

29%
história de consumo  

de substâncias  
(álcool ou outras)

douro
tem uma das 
maiores taxas  

de consumo de  
álcool do país  

(Trás-os-Montes  
e Alto douro)

distribuição das famílias segundo a avaliação face ao desempenho 

das responsabilidades parentais (técnicos). 

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

 Adequadas     desadequadas

74%

26%

hISTÓRIAS dE VIdA 

A daniela é uma menina de 11 anos, alegre e muito querida e acarinhada por toda a 
família. Vive com os pais, pessoas humildes e de valores íntegros, ambos com o 4º 
ano de escolaridade e que fruto do trabalho árduo, o pai como mineiro e a mãe como 
trabalhadora agrícola, foram sustentando, com dificuldade, os seus quatro filhos. 
Os seus irmãos mais velhos, todos eles já autónomos, não conseguiram ainda hoje 
quebrar este ciclo de pobreza – cedo abandonaram a escola. A mais velha emigrou em 
busca de melhores oportunidades e os mais novos ficaram teimosamente pela terra  
e trabalham na agricultura.
A daniela cresce num ninho de afeto e com exemplos maiores de que o trabalho e a 
dedicação são essenciais para uma vida digna. desde que integrou o acompanhamento 
da Bagos d´Ouro, tem vindo a melhorar progressivamente o seu rendimento escolar, 
tendo atingido no fim do período passado o nível de excelência, mas também uma 
mudança de atitude face à escola, mostrando-se cada vez mais confiante e motivada, 
atitude com reflexos em sala de aula, mais participativa e empenhada, mas também 
em casa,  através de um maior empenho e hábitos de estudo autónomo. Começa a 
acreditar mais em si e no seu potencial. É ainda pouco capaz de se projetar no futuro, 
mas é já muito segura e convicta de que a educação é a ferramenta essencial que lhe 
vai permitir alcançar um futuro melhor, para si e para a sua família, e por isso esforça-
se diariamente por dar o seu melhor.

O Leonardo é acompanhado pela Bagos d´Ouro desde Setembro de 2013, 
altura em que iniciava o 12.º ano. É um jovem que integra um agregado 
familiar com graves carências económicas, fatores de risco social associados 
e uma marcada história de vida. Porém destaca-se, acima de tudo, pela sua 
capacidade de resiliência e trabalho para alcançar os seus objetivos. Segundo 
refere, “a Bagos d’Ouro ajudou-me a acreditar que é possível e a trabalhar para 
essas mudanças. As minhas notas subiram bastante e desde então, consegui 
entrar na faculdade, o que realmente queria! Aquilo que era uma utopia tornou-
se uma realidade e hoje estudo na Faculdade de Letras em Lisboa, numa área 
que gosto imenso. Finalmente sou um bom aluno!”
O Leonardo encontra-se já a concluir a Licenciatura em Estudos Clássicos e 
Portugueses na Faculdade de Letras da universidade de Lisboa e tem vindo a 
revelar uma notória motivação e comprometimento com os estudos. Tenciona dar 
continuidade aos seus estudos no Mestrado em Estudos Clássicos, na mesma 
universidade, revelando especial interesse pelo humanismo Português. Ambiciona 
uma carreira na área da investigação e, ainda que consciente das dificuldades, 
acredita na sua capacidade de trabalho para a concretizar. O seu futuro para já é 
feito de sonhos e o presente cheio de ambição e trabalho para os alcançar.

“… É ainda pouco 
capaz de se projetar no 
futuro, mas é já muito 
segura e convicta de 
que a educação é a 
ferramenta essencial 
que lhe vai permitir 
alcançar um futuro 
melhor...”

“… a Bagos d’Ouro 
ajudou-me a acreditar 
que é possível e a 
trabalhar para essas 
mudanças...”
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Com uma equipa todos os dias 
em terreno, a Bagos d’Ouro 
trabalha diretamente com as 
crianças e jovens que acompanha 
e seus pais, professores parceiros 
sociais, voluntários, procurando 
ajudar a desafiar caminhos, a 
criar oportunidades e a retirar os 
obstáculos que lhes permitam, em 
segurança, atualizar o seu potencial  
e levar a cabo os seus projetos  de 
vida de sucesso!

Diariamente  
a mudar  
o destino das 
crianças e 
jovens que 
apoiamos

6 ANOS 
A INTERVIR 
NO dOuRO

A Bagos d’Ouro cumpriu em 2016 o segundo ano de trabalho com a universidade 
Católica Portuguesa. Um trabalho pautado pelo rigor científico e que nos permitiu 
repensar todo o processo de avaliação, com base nos objetivos e indicadores 
definidos, bem como reorganizar a intervenção, tendo em conta uma sinalização 
cada vez mais precoce, para uma intervenção preventiva e atempada, e critérios de 
idade, desenvolvimento e contexto social. 

hoje a intervenção da Bagos d’Ouro está organizada em três tipos de programas: 
Programa Educar para o Futuro, um programa de continuidade, orientado para 
acompanhar crianças do 1º e 2º Ciclos, com falta de oportunidades educativas; 
Programa Integrar no Território, direcionado a jovens do 3º Ciclo, Secundário e Superior 
com bons resultados escolares e falta de recursos financeiros para prosseguir 
estudos; e um programa transversal de Apoio Social à família, com vista a apoiar 
os pais na resposta às suas necessidades, ao nível emocional e de os capacitar no 
desempenho das suas responsabilidades parentais. 

Com um compromisso a longo prazo e uma estratégia de proximidade, a intervenção 
da Bagos d’Ouro prevê um apoio escolar e familiar regular que assenta na definição 
de um Compromisso Anual Bagos d’Ouro e procura responsabilizar as crianças, 
jovens e seus pais na definição dos seus objetivos - pessoais, sociais, educativos e 
de orientação vocacional e profissional -  e comprometê-los com o trabalho para os 
alcançar. um trabalho realizado em plena articulação com pais, professores parceiros 
sociais e voluntários. 

A par deste acompanhamento, a Bagos d’Ouro desenvolve também projetos e 
atividades, adequados às diferentes idades e problemáticas, recorrendo a empresas 
e parceiros de referência.

METOdOLOGIA BAGOS dOuRO

Programa Educar  
para o Futuro
1º e 2º Ciclos

Programa Integrar  
no Território

3º Ciclo, Secundário 
e Superior

Programa de Apoio Social 
à Família



bagos d’ouro | R
ELATÓ

R
IO

 E C
O

N
TAS | 2016

26 27

PROGRAMA  
EduCAR PARA O FuTuRO

PRINCIPAIS RESuLTAdOS EM 2016

87% 
aprovação 

escolar

50% 
desempenho bom, 

muito bom, 
excecional

55% 
subiram ou 

mantiveram o 
quadrante* (positivo)
* Significa subida entre os níveis 

positivos Satisfatório/Bom/
Muito Bom/Excecional

100% 
aprovação escolar 

(Secundário e Superior)

 80% 
aprovação escolar 

(2º e 3º Ciclo)

distribuição das crianças e jovens apoiadas pelos diferentes níveis 

de desempenho Escolar (Ano letivo 2015/16) 

11%

37%

13%

29%

Excecional

Muito Bom

Satisfatório

Pouco satisfatório

11%

Bom

Dificuldade em comprometer os alunos do  

2º e 3º Ciclos. Pais pouco envolvidos com  

as questões escolares.
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No âmbito do 1º e 2º Ciclo procuramos, através de um acompanhamento próximo 
e regular, promover competências pessoais e sociais, monitorizar e acompanhar 
a situação escolar, trabalhando questões tão importantes como a assiduidade 
e pontualidade, a organização das matérias, a realização dos trabalhos de casa, 
os horários de estudo, bem como identificar os apoios ao estudo de que possam 
necessitar para poderem levar a cabo os seus objetivos. 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 uma preocupação em sinalizar cada vez mais cedo, para uma intervenção 
preventiva e atempada, no final do ano letivo 2015/2016 identificámos 10 novas 
crianças do 1º e 2º Ciclos, com falta de oportunidades educativas. Com o aumento 
do número de crianças neste nível de ensino aumentou, também, o número de alunos 
com insucesso escolar nos primeiros anos de escolaridade, resultante da falta de 
estimulação associada aos seus contextos de vida, desigualdades sociais que, com a 
ajuda de todos, a Bagos d’Ouro está empenhada em ultrapassar.
Para 2017 o desafio será desenvolver uma metodologia específica de intervenção no 
1º Ciclo, com maior envolvimento dos pais e com estratégias cognitivas e de auto- 
-regulação essenciais à promoção do sucesso escolar.  

INTERVENÇÃO 1º E 2º CICLO

Educação não é só 
andar na escola. Aprender 

é o que conta! 

SÍTIO DOS LIVROS CHALLENGE

A biblioteca virtual Sítio dos Livros, foi criada em 2013 pela equipa da Roff com o 
grande objetivo de dar a todas as crianças e jovens apoiadas pela Bagos d’Ouro iguais 
oportunidades de acesso à leitura, através do acesso gratuito a livros do seu interesse.

Hoje, o desafio que se impõe é ler!

Foi neste âmbito que em 2016, mais uma vez com o apoio da Roff, surgiu o Sítio 
dos Livros Challenge. um projeto orientado para as crianças mais novas e que 
pretendeu promover a cultura de leitura fora da escola. Ao longo do ano foram criadas 
vários momentos de leitura, onde as crianças e seus pais foram desafiados a entrar 
no mundo mágico da escritora infantil Adélia de Carvalho. um mundo de afetos e 
onde deram voz aos diálogos de “Era uma vez um cão”, “ A Crocodila Mandona” , “O 
lobo das Meias”., “O Mocho Comi”, “O Toiro Azul”, “Os dois Irmãos e a Bruxa” e “uma 
família em Nascimento”. No fim, fantásticos lobos e raposas, entre outros animais e 
personagens, nasceram das mãos dos nossos baguinhos e seus pais sob a forma de 
criativos fantoches e  ilustrações. Os trabalhos mais criativos foram premiados com 
um cabaz de fantásticos livros, mas todos levaram para a casa quatro fantásticos 
livros da autora, acreditando assim estar a contribuir para aumentar a biblioteca dos 
nossos meninos e claro incentivar a leitura de mais e mais livros!

PROJETOS COM OS MAIS NOVOS

30
famílias 

envolvidas
 
 +40

crianças
apoiadas

Jovem do 5º ano a elaborar um compromisso Bagos d’Ouro Jovem a receber o prémio pelo melhor reconto  
da história “O Mocho Comi”. 

Jovem na atividade de lançamento do  
Sítio dos Livros Challenge a ler o livro  
“O  Lobo das Meias“.
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PROJETO MENTOR

O projeto Mentor foi desenvolvido com 
o apoio da Jason Associates e decorreu 
ao longo dos últimos dois anos com 
6 Mentores e 6 crianças e jovens. 
Este piloto surgiu da necessidade de 
identificar na comunidade pessoas 
que, de forma informal e numa relação 
de um para um, nos ajudassem a 
acompanhar as crianças e jovens que 
apoiamos servindo como referência, 
promovendo valores e ajudando-as a 
conhecerem-se melhor. 

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

Em 2017 este projeto será alargado a 
novas crianças e jovens!

PROJETOS COM OS MAIS NOVOS

O Mentor é alguém que 

orienta, desafia, mas 

também ouve e dá colo 

sempre que necessita.

Brincadeiras entre Mentora e jovem acompanhado 

PROGRAMA INTEGRAR 
NO TERRITÓRIO
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Com os estudantes do 3º Ciclo, Secundário e Superior a aproximarem-se do momento 
decisivo de escolha vocacional e profissional, alguns dos quais sem grandes sonhos 
de futuro e até com um grande desconhecimento das profissões existentes na 
região do douro, cresce a preocupação de, para além da monitorização e motivação 
escolar, promover o seu auto-conhecimento, orientar a escolha vocacional quanto ao 
prosseguimento de estudos, o imaginário profissional e a aquisição de competências 
profissionais e soft skills essenciais para a futura integração profissional. 

Neste âmbito desenvolvemos o projeto Take Action| Realiza-te no Douro, uma 
candidatura proposta ao programa Mais para Todos, parceria LIdL/ SIC Esperança 
para o biénio 2016/2017 e que vencemos.  Este projeto foi desenhado com objetivos 
diferentes para os três níveis de ensino. desenvolvemos em 2016 a primeira de três 
etapas deste fantástico projeto com continuidade em 2017. 

Em 2016 os 7 estudantes universitários apoiados e a estudar em diferentes polos 
universitários tiveram a oportunidade de ultrapassar as suas dificuldades ao nível 
do inglês com o fantástico apoio de um ano de formação em Inglês apoiado pelos 
Centros Wall Street English (WSE) espalhados pelo país. Nas férias de Verão,  todos 
realizaram um estágio de verão de um mês numa área do seu interesse.

INTERVENÇÃO 3º CICLO,  
SECuNdÁRIO E SuPERIOR

57%
vontade de  

prosseguir estudos 
depois do 9º ano 

 
 43%

curso orientado 
para mercado 

de trabalho

“The difference betwen small 
things and big things!
desde a primeira vez que entrei 
no WSE Saldanha me apercebi da 
energia que pairava, um ambiente 
de estudo rigoroso, mas leve e 
alegre. (…) “as pequenas coisas 
de hoje podem ser as grandes 
coisas de amanhã, por isso dê-lhes 
valor”. Ora, para mim, aprender 
inglês não se trata apenas de uma 
grande oportunidade do dia de 
hoje, mas também de uma grande 
oportunidade para o meu futuro. 
um muito obrigado, cheio de 
gratidão genuína e sincera. 
 
(Estudante universitário a frequentar 
WSE, Saldanha)

TAKE ACTION I DESPERTAR EMPRESAS 
Em 2016, os jovens de 8º e 9º 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 necessidades e oportunidades de emprego na região e claro para o 
percurso pessoal e profissional até lá. 

Nesta viagem, puderam explorar o seu “Eu” e as escolhas vocacionais (Jason 
Associates) e conhecer, na uTAd, oportunidades formativas do seu interesse: as 
Ciências Agrárias e Veterinárias, Comunicação e Multimédia, Enologia; bem como 
os cursos da Escola de hotelaria e Turismo douro-Lamego. Seguimos viagem pela 
Quinta do Seixo-Sogrape, Hotel Six Senses Douro Valley, Hospital de Vila Real, Quinta 
do Bonfim, Symington, Centro de produção EDP e barragem da Régua; Kathrein 
Automotive, Parque Industrial de Vila Real. Por fim, para além de um  momento de 
reflexão sobre o programa de visitas, terminaram inspirados com a ação motivacional 
“Porquê ser  bom quando posso ser excelente?”.

PROJETOS COM OS MAIS VELhOS

“Esta semana foi acima da média da Bagos d’Ouro”

“Saí ainda com mais vontade de concluir o secundário  
e ingressar na universidade” 
(testemunhos de dois jovens participantes no projeto Take Action - Realiza-te no douro)
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TUTORES DE INGLÊS

Conhecidas as dificuldades dos nossos jovens ao nível do Inglês, em 2016, a Bagos 
d’Ouro desenhou um modelo de parceria com o Colégio Luso-Internacional de Braga 
– CLIB – onde alunos de idades semelhantes aos jovens apoiados pela Bagos d’Ouro 
se tornaram seus tutores de inglês. O grande objetivo deste projeto solidário foi criar 
laços entre jovens da mesma idade para que se sentissem à vontade para esclarecer 
dúvidas ao nível do inglês ou de outros temas.
 
A primeira ação desta iniciativa foi o English Camp, que decorreu em Braga, na pausa 
escolar do Carnaval - de 6 a 10 de fevereiro - com um grupo de 15 jovens do 8º ao 
10º ano de escolaridade. Durante o dia, foram organizadas por alunos e professores 
atividades e visitas sempre em inglês, à noite foram convidados a dormir em casa 
dos seus tutores para se conhecerem melhor. Em Julho foi a vez do CLIB vir ao douro 
para conhecer a beleza do Alto douro Vinhateiro. um dia de descobertas, correrias e 
muito calor, mas sobretudo de reforço da relação!

PROJETOS COM OS MAIS VELhOS

“Adorei esta semana, a escola, a família 
que me acolheu e gostaria de um 
dia voltar. Nunca irei esquecer estes 
momentos felizes!”
Marco Ventura

“Thank you for all this amazing 
experience you gave me. I’ll remember 
it for a long time!” 
Milene Ramos 

ATIVIDADES 
E APOIOS EduCATIVOS
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27
diplomas

 
 3

prémios  
de mérito

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS

depois de um ano de trabalho foi tempo de reconhecer o esforço e dedicação dos 
nossos Baguinhos! Para tal, no dia 23 de Julho a Bagos d’Ouro realizou, no Espaço 
Miguel Torga em Sabrosa, a Cerimónia de Entrega de diplomas e Prémios de Mérito, 
onde entregou 27 diplomas, às crianças e jovens que cumpriram o seu compromisso 
escolar e 3 Prémios de Mérito a três alunas com um desempenho excecional! 

um dia de muita emoção em que contamos com a presença de pais, avós, familiares, 
amigos e parceiros da Bagos d’Ouro. E que terminou em festa ao som dos magníficos 
– Bombos Com Alma – e com um maravilhoso lanche! 

ATIVIdAdES E APOIOS EduCATIVOS
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ATIVIdAdES E APOIOS EduCATIVOS

VERÃO BAGOS D’OURO

Sendo as crianças e jovens apoiados pela Bagos d’Ouro oriundos de famílias 
carenciadas e residentes numa região com muito poucas oportunidades ao nível do 
lazer e tempos livres, é nossa preocupação proporcionar experiências que permitam 
ajudar a conhecer outras realidades e a alargar o quadro de referências de cada um, 
ocupando os períodos de pausas letivas.
 
Para além de apoiarmos a inscrição de algumas crianças em atividades de tempos 
livres locais, voltamos a proporcionar a 22 crianças e jovens, durante o mês de julho, a 
oportunidade de passarem cinco dias fantásticos na universidade Júnior, no Porto, e 
na universidade Júnior de Verão da uTAd, em Vila Real. Se para alguns foi mais difícil 
por ser a primeira experiência fora de casa, para outros foi o ponto alto das férias de 
verão! Para todos uma excelente semana de crescimento pessoal e de contacto com 
diferentes áreas de conhecimento.

O NATAL DA FAMÍLIA BAGOS D’OURO 
É a família que faz brilhar mais alto e mais forte o espírito de Natal! Por isso, este 
Natal convidamos todas as crianças e jovens que apoiamos e suas famílias para o 
Natal da família Bagos d’Ouro!

um dia preparado ao pormenor por toda a equipa e um grupo de empenhados 
voluntários que tudo fizeram para proporcionar verdadeiros momentos de amor e 
alegria. Contámos com a presença das crianças, jovens, pais, voluntários, mentores e 
parceiros que, entre outros momentos, puderam contar com a presença da escritora 
Adélia Carvalho que lhes leu um magnífico conto de Natal, enfeitar a árvore de Natal 
Bagos d’Ouro, tirar divertidas fotos em família, fazer pinturas faciais e, claro, saborear 
um delicioso lanche recheado de guloseimas!

E porque é Natal, antes do regresso a casa o Nosso Pai Natal – bastante bem 
disposto - encantou pequenos e grandes ao distribuir os presentes e um cabaz com 
os produtos essenciais para uma ceia de Natal mais recheada!

52
cabazes  
de Natal

 
 118

presentes  
de Natal

ATIVIdAdES E APOIOS EduCATIVOS



40 41

APOIOS EduCATIVOS EM 2016

Material Escolar
A Firmo ofereceu a 97  crianças e jovens apoiadas pela Bagos d’Ouro um cabaz recheado 
com material escolar essencial para um ano letivo em pleno. 

Livros Escolares
A Bagos d’Ouro apoiou financeiramente a aquisição dos manuais escolares para o ano 
letivo de 2016/17. As famílias foram apoiadas no pagamento do valor remanescente 
não comparticipado pelos apoios sociais. No total foram apoiadas 36 crianças e jovens. 

APOIOS EduCATIVOS EM 2016

um regresso 
às aulas 

mais feliz!

Bolsas Escolares
Ajudando a cumprir o sonho de prosseguir estudos, a Bagos d’Ouro apoiou os seus 
dez estudantes universitários e uma estudante do ensino profissional através do apoio 
no pagamento de despesas não comparticipadas pela Bolsa do Social do Estado: 
alimentação, transporte, livros técnicos, bolsas de estágio, entre outros. Apoiou também 
a integração de quatro estudantes em colégio (em regime de internato) que, por falta 
de acompanhamento familiar e práticas parentais desajustadas, começaram a revelar 
problemas de comportamento associados a uma diminuição do rendimento escolar. 

Este apoio só foi possível graças ao empenho de diferentes parceiros institucionais 
e de generosos “padrinhos” em nome individual que nos têm ajudado a suportar 
estes custos.

11
bolsas

escolares
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 APOIO À SAÚdE

Pais e filhos juntos pela saúde no Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Cuidados de higiene, consumo de substâncias nocivas e primeiros socorros, 
automedicação e farmácia básica foram os principais temas abordados no dia de 
Saúde, em abril, uma iniciativa promovida pela Bagos d’Ouro, em parceria com a equipa 
de enfermagem da CuF Porto. Estiveram presentes nesta iniciativa 53 crianças e 
jovens e seus pais.
 

Médica dentista, no âmbito da iniciativa viver saúde a “olhar a saúde oral dos nossos meninos”

Embora com um foco na 
Educação, é nossa preocupação 
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 SOCIAL 
À FAMíLIA

O trabalho com as crianças e jovens foi realizado a par de um acompanhamento próximo 
às respetivas famílias, concretizado através de visitas domiciliárias bimensais. O objetivo 
deste acompanhamento é ajudar na resposta às suas necessidades e apoiar ao nível 
emocional e no desempenho das suas responsabilidades parentais (acompanhamento 
escolar dos filhos, criação de regras e rotinas, interações pais-filho, etc).

Ao longo deste ano a Bagos d’Ouro procurou apoiar estas famílias em períodos de 
crise, de forma pontual, na resposta às suas necessidades básicas e nomeadamente 
através do acesso aos cuidados básicos de saúde, alimentação, organização e 
higiene doméstica e apoio com bens materiais e equipamentos. Todo este trabalho 
foi realizado em articulação com os Parceiros Sociais locais (situações de risco 
social, habitação e emprego) e com empresas que, de forma inteiramente gratuita, se 
envolveram no apoio a estas famílias. 
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VIVER SAÚdE, TABuAçO
uma ação humanitária ao serviço da comunidade! 

Este ano no âmbito da iniciativa Viver Saúde, 68 crianças e jovens apoiados pela 
Bagos d’Ouro e seus pais, cerca 110 pessoas, tiveram a oportunidade de receber 
cuidados de saúde diferenciados. Médicos de família, Pediatras, Oftalmologistas, 
Médicos Dentistas, Enfermeiros e muitos outros profissionais de saúde, dedicaram 
o seu dia à saúde dos que mais precisam. uma iniciativa que juntou dezenas de 
profissionais voluntários da área da Saúde, ao serviço da comunidade. Uma parceria 
entre o Município de Tabuaço, o PAdIS 24 - Programa de Alta direção de Instituições 
de Saúde, a Associação Bagos d’Ouro e a Rede Social Saúde e que decorreu na Escola 
Básica e Secundária de Tabuaço.

110
pessoas 

envolvidas
 
 68

crianças  
e jovens

OuTROS APOIOS À SAÚdE

Apoio Oftalmológico CUF
Este ano, com o apoio da equipa de Oftalmologia do  hospital da CuF Porto, 68 crianças 
e jovens foram rastreados e 12 reavaliados. um olhar atento à saúde dos olhos dos 
nossos meninos e que faz a diferença no seu bem estar e até rendimento escolar! 
Para completar este generosos apoio só o contributo da Essilor com as lentes para 
os óculos de 17 destes meninos!

Saúde Oral com a Multicare
Este ano, a Multicare reforçou o seu donativo com 108 novas consultas de saúde oral. 
Com este apoio a Bagos d’Ouro iniciou em 2016 um programa, com continuidade em 
2017, de apoio às 71 crianças e jovens com mais necessidades a este nível.
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OuTROS APOIOS SOCIAIS

Apoio Alimentar
Graças ao grande envolvimento da Sogenave contámos com a distribuição mensal de 
alimentos às famílias mais carenciadas. um apoio pontual às famílias em situação de 
desemprego ou de baixos rendimentos. Em 2016 apoiamos 13 famílias carenciadas.

Apoio habitacional 
Com o generosos apoio da Missão País, em 2016 , conseguimos substituir as camas 
de 5 famílias de Alijó, restituindo as condições necessárias a um sono restaurador.

EVENTOS
E CAMPANhAS
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ESSêNCIA dO VINhO  
Edição de 2016

—

Em fevereiro voltamos à Essência 
do Vinho Porto. Este ano com 
várias novidades: a venda dos 
dropstopers Bagos d’Ouro e a prova 
solidária “Grandes Vinhos do douro”, 
organizada pelo IVdP apenas com 
vinhos topo de gama dos  
Produtores nossos parceiros e cuja 
receita reverteu na íntegra para a 
nossa causa.   
A parceria com a Essência do 
Vinho permitiu angariar uma 
receita de 1.875€, valor que muito 
agradecemos.

MOdTíSSIMO E PORTuGAL  
FAShION Edições de 2016

—

Em 2016 a Bagos d’Ouro teve a 
oportunidade de divulgar o seu 
trabalho junto de novos públicos 
através da presença nos principais 
eventos de moda da cidade 
do Porto: Portugal Fashion e 
Modtíssimo Porto Fashion Week.

Com a ajuda da 
Castelbel e dos 
seus saquinhos 
perfumados muitas 
pessoas passaram 
a conhecer a 
associação e ainda 
contribuíram para 
a nossa causa ao 
comprarem os 
saquinhos. 

GRANdE CONFERêNCIA “A SORTE 
NÃO ACONTECE POR ACASO”

—

O dinamismo do Nuno Fontes 
conduziu à realização da Grande 
Conferência “A Sorte não Acontece 
por Acaso”, que também teve uma 
importante vertente solidária.
O donativo que recebemos permite 
continuarmos  a ajudar os nossos 
jovens a encontrarem a sua Sorte.

FÓRuM dE ENÓLOGOS  
Edição de 2016

—

Em 2016 o Fórum de Enólogos, 
através de 3 dos seus membros 
– Álvaro van Zeller, José Manuel 
Sousa Soares e Miguel Pessanha  
– e com o contributo das empresas 
J.h. Andresen, Barão de Vilar, 
C. da Silva Porto & douro Wine 
Experiences, Caves Ferreira e 
Niepoort Vinhos, criaram um Porto 
10 Anos Branco de excelente 
qualidade e, sobretudo, muito 
solidário.

As receitas da venda 
desta edição limitada 
revertem a favor 
da Bagos d’Ouro e 
significaram, em 
2016, um valor global 
de  3.000 €.
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NO PISCA TOdOS SE JuNTARAM 
PELA BAGOS d’OuRO

—

dando continuidade aos jantares 
vínicos solidários que temos vindo  
a organizar, foi a vez de desafiarmos 
o restaurante Pisca a associar-se à 
nossa causa.
O resultado foi um jantar muito 
animado, em que metade do valor 
reverteu para a Bagos d’Ouro, para 
além do montante angariado com  
o leilão da garrafa de Legado 
oferecida pela Sogrape. 
Esta iniciativa permitiu angariar 
2.042 €.

NIEPOORT  
PORTAS ABERTAS

—

Na edição de 2016 do Niepoort 
Portas Abertas, este produtor, nosso 
parceiro desde o início do ano, 
demonstrou claramente como está 
comprometido com a Bagos d’Ouro.  

 

PROVA dE VINhOS SOLIdÁRIA 
BAGOS d’OuRO COM A VINI  
PORTuGAL 

—

Em 2016 a prova de vinhos 
solidária Bagos d’Ouro contou 
com a colaboração de dois novos 
parceiros: a Vini Portugal, que nos 
cedeu gratuitamente a sala de 
provas do Porto e se encarregou 
de toda a logística, e o Engº Vasco 
Magalhães, que captou a atenção 
de todos os participantes ao contar 
a sua experiência de descida do rio 
douro num barco a remos.  
Foi empolgante!

demos também 
início a um novo 
modelo de prova, 
com um número 
menor de produtores 
de cada vez, de 
forma a que os 
participantes 
possam conhecer 
e experimentar, em 
pormenor, cada 
quinta e cada vinho.  
Esta iniciativa 
permitiu angariar o 
valor de 450 €.

CORRIdA WALL STREET ENGLISh

—

Em 2016 recebemos mais uma 
boa notícia: o Wall Street English 
escolheu a Bagos d’Ouro como 
uma das entidades beneficiárias da 
corrida solidária We Run realizada 
no dia 11 de setembro. 
Aos atletas que, a passo de corrida 
ou a caminhar, apoiaram a nossa 
causa, o nosso muito obrigado 
por terem permitido angariar o 
montante de 5.661 €, tão  
importante para a sustentabilidade 
da Bagos d’Ouro! 

A equipa da Niepoort 
representou-nos 
muito bem e 
angariou, numa 
tarde, o valor de 488€ 
através do donativo 
pedido a cada 
pessoa que levantava 
o seu copo.
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O•PORT•UNIDADE 
The Port Project

—

Com o incansável apoio do IVdP 
foi possível assinalar, no dia 10 
de setembro, o encerramento do 
projeto O-Port-unidade dinamizado 
pela World of Port e por Axel Probst.
No âmbito das comemorações do 
Port Wine Day foi entregue à Bagos 
d’Ouro o cheque com o valor global 
angariado e que nos permite crescer 
e apoiar novas Grainhas. Foi mesmo 
um dia mágico para nós!

A todos os 
produtores 
envolvidos o nosso 
muito obrigado! 

WINE PARTy 2016: uM NOVO  
FORMATO NuM NOVO ESPAçO

—

Em 2016 o espaço do restaurante 
Casa da Música permitiu mudar o 
formato da Wine Party e fazer uma 
festa diferente: esgotamos a Top 
Magnum Bottle Party e a Disco Wine 
Party foi muito animada. 
Mais de 450 pessoas juntaram-se  
a nós no principal evento de 
angariação de fundos organizado 
diretamente pela Bagos d’Ouro e  
que resultou numa receita líquida  
de 8.057 €.
Foi uma oportunidade única de 
conhecer diferentes vinhos em 
formato Magnum de 17 dos 
Produtores Bagos d’Ouro.

CAMPANhA  
IRS SOLIdÁRIO

—

Com uma nova imagem saímos 
à rua durante os meses de março 
e abril para darmos a conhecer 
a Bagos d’Ouro e a possibilidade 
de cada contribuinte se associar 
à nossa missão através da 
consignação de 0,5% do IRS.
Foi uma excelente oportunidade 
para falarmos diretamente com 
muitas pessoas que levaram 
consigo uma pulseira Bagos d’Ouro 
para não se esquecerem de nós!
Em 2016, com a sua ajuda, o valor 
resultante da consignação de IRS 
foi novamente uma das principais 
fontes de receita da associação.

NOITE dE FAdOS SOLIdÁRIA dA 
AEFduP

—

A Associação de Estudantes 
da Faculdade de direito da 
universidade do Porto (AEFduP), 
parceira de longa data da Bagos 
d’Ouro, organizou no dia 17 de 
Novembro, no Museu Soares dos 
Reis, uma Noite Solidária com a 
participação de vários grupos  
de Tunas. 
Com esta iniciativa foi angariado o 
valor de 328 €. 

PORTuS CALE  
RuBy REd

—

Intimamente ligado ao douro, este 
produto da Castelbel continua 
associado à Bagos d’Ouro desde 
2013, revertendo para a associação 
5% do valor das respetivas vendas.
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CABAZ dE NATAL VISTA ALEGRE

—

Em 2016 mantivemos o apoio da 
Vista Alegre Atlantis através do 
donativo de 5,00€ por cada Cabaz 
de Natal vendido.
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VISITAS AMORIM & IRMÃOS

—

dando seguimento à sua política de 
Responsabilidade Social, a Amorim 
& Irmãos manteve 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 Amorim 
(3,00€ por visitante).

CAMPANhA hOTÉIS dO dOuRO

—

Com muito empenho iniciamos 
em 2016 uma campanha de 
sensibilização junto de diversos 
hotéis da região do douro e foi 
com enorme satisfação que vimos 
a imediata adesão do Six Senses 
Douro Valley e do Vila Galé Douro ao 
desafio lançado pela Bagos d’Ouro.
Reverte a favor da associação uma 
percentagem do fundo social criado 
por cada empresa, constituindo uma 
importante fonte de receita para a 
Bagos d’Ouro.
Em 2017 daremos continuidade  
a esta campanha e contamos  
com todos! QUEM NOS ACOMPANHA 

NESTA MISSÃO?
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CPCJ	SABROSA	

PARCEIROS SOCIAIS LOCAIS

O verdadeiro trabalho social faz-se em rede. Por isso, é para nós um enorme privilégio podermos contar com o apoio dos parceiros 
sociais locais dos quatro concelhos onde atuamos (São João da Pesqueira, Tabuaço, Alijó e Sabrosa) e com quem trabalhamos 
de perto.

PROduTORES d’OuRO

O apoio dos Produtores da região do Douro, que tão bem conhecem as dificuldades e as problemáticas das crianças e famílias 
que acompanhamos, é absolutamente essencial para o nosso funcionamento. Foi com grande satisfação que em 2016 vimos 
juntarem-se a este projeto 4 novos produtores, através de um protocolo anual, assente num apoio financeiro, fundamental para  
a continuidade da nossa missão.

Parceiro Bago

Parceiro Grainha

Parceiro Raiz
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Parceiro Raiz

Apoio à Estrutura

PARCEIROS CORPORATE

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

PARCEIROS PRO BONO

Ao longo do ano contamos ainda com várias empresas que nos apoiam em regime pro bono, através da oferta de produtos e 
serviços, todos eles absolutamente essenciais para o nosso funcionamento.

Apoio ao terreno Parceiro Videira d’Ouro

Parceiro Grainha

Parceiro Bago

ABPROJECTOS 
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CAMPANhAS

durante o ano de 2016 continuamos a contar com o apoio de empresas que desenvolveram campanhas de Responsabilidade 
Social, permitindo assim que uma percentagem das vendas pudesse reverter a favor da Bagos d’Ouro.

APOIOS PONTuAIS

OuTROS APOIOS ESPECIAIS EM 2016

•  AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS: D. SANCHO II (ALIJÓ),  
ABEL BOTELhO (TABuAçO), MIGuEL TORGA (SABROSA)  
E SÃO JOÃO dA PESQuEIRA

• BLOOM
• CASA DO PORCO PRETO
• COLEP
• DJ JOANA BLU
• DJ PEDRO LAGOÁ
• FILMESDAMENTE
• GUIMAICE
• MARBELA
• PETIBOL

• PRIMOR
• SOM DE LISBOA
• TALES OF LIGHT By RICARDO SILVA
• TORRIÉ
• UNICER
• VIEIRA DE CASTRO
• WINE IN MODERATION
• ZOV
• TODOS OS PARCEIROS SOCIAIS LOCAIS
• TODOS OS VOLUNTÁRIOS
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QuEM NOS ACOMPANhA NESTA MISSÃO 

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

Evolução do Nº de Amigos ABO

QuEM NOS ACOMPANhA NESTA MISSÃO 

    Evolução dos Custos

2011

13

2012

15

2014

28

2016

34

2013

20

2015

30

2011

10

2012

15

2014

41

2016

50

2013

21

2015

38

2011

12

2012

10

2014

13

2016

14

2013

11

2015

14

Evolução da Receita

2013

125 472€

2014

159 090€

2015

162 398€

2016

174 656€

Evolução da Receita Fixa

2013

170 681€

2014

179 297€

2015

228 037€

2016

267 825€
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distribuição da Receita 2015/2016

Outros produtos solid.

P. Corporate

Livros

Juros

Eventos

donativo Pontual

Campanhas

Amigo ABO

0€ 20 000€ 40 000€ 60 000€ 80 000€ 100 000€ 120 000€
2015 2016

  Comunicação| Fundraising
  Eventos 

  Estrutura | Gastos administrativos 
  Apoio direto às crianças e jovens  

8 520€

8 485€

76 944€

102 939€

19 061€

23 239€

30 664€

32 300€

1 934€

1 282€

1 414€

825€

1 356€

89 500€

97 400€

Natureza dos Custos em 2016

74,3%

0,8%
6%

18,9%

  Amigo Bagos d’Ouro   P. Corporate   Total
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PROPOSTA dE APLICAçÃO dE RESuLTAdOS 4

O resultado líquido apurado em 2016 foi no valor positivo de 93.169,33 (noventa e seis mil cento e sessenta e nove euros e trinta e 
três 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 2016.

Porto, 21 de março de 2017
A Direção da Associação Bagos d’Ouro,

Luisa Alexandra Ramos Amorim 

Pe. Amadeu da Costa e Castro

Sara Teixeira Rêgo de Oliveira Balonas

António Jorge Marquez Filipe

Rui Jorge Teixeira de Carvalho Pedroto

António Augusto Fontainhas Fernandes

Maura Martins Marvão Simões da Costa 

Jorge Francisco de Oliveira Maia e Queiroz Machado
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Dois mil e dezasseis ficará seguramente 
marcado pelo significativo reforço 
da presença e da atividade da Bagos 
d’Ouro no terreno, promovendo-se, 
deste modo, o cumprimento da sua 
Missão e demonstrando-se também 
o seu compromisso para com as 
crianças e jovens desfavorecidos da 
Região demarcada do douro, reforço 
esse consubstanciado no acolhimento 
de 14 novas famílias, deste modo 
elevando para 51 o total de crianças e 
jovens apoiados, ou de 204 pessoas, se 
incluirmos as respetivas famílias. 
Um resultado muito significativo, a 
crédito de uma equipa dedicada e 
focada nos objetivos desafiantes que 
lhes têm vindo a ser colocados. 
Este crescimento implicou 
necessariamente a reavaliação da 
configuração da estrutura interna 
da entidade, o que se traduziu num 
aumento dos Custos Operacionais, 
nomeadamente em resultado da 
admissão de novos colaboradores. 
Porém, este aumento dos Custos 
foi mais do que compensado pelo 
acréscimo de Proveitos, sendo de 
destacar o facto de que o número de 
Parceiros Corporate, que contribuem de 
uma forma regular, tenha aumentado 
de 30 para 34, e que o número de 
Parceiros Pro Bono tenha aumentado 
de 38 para 50. um resultado deveras 
significativo, num contexto social e 
económico bastante adverso. 
Como referido em relatórios anteriores, 
a solidez financeira e a segurança 
institucional continuam a ser, não os 
únicos, mas pilares fundamentais 

para a o sucesso deste projeto. Neste 
sentido apraz-nos registar que o 
resultado líquido do exercício de dois 
mil e dezasseis tenha ascendido a 
93.169 Euros, um crescimento de 42% 
relativamente ao exercício anterior. 
Sendo certo que atingir resultados 
financeiros elevados não é fim último 
da Bagos d’Ouro, é importante para a 
credibilidade do projeto e do conforto 
dos doadores, que se prossiga no 
caminho do reforço da solidez e da 
sustentabilidade da associação. Assim 
é reconfortante verificar que a Bagos 
d’Ouro tenha registado um reforço 
assinalável nos Fundos Patrimoniais 
que passaram de 256.303 euros em 
dois mil e quinze para 349.472 Euros 
em dois mil e dezasseis.
Em nome do Conselho Fiscal, resta-me  
agradecer a todos aqueles que nos 
apoiaram, desinteressadamente, 
na consolidação deste projeto, 
durante o corrente ano, desejando as 
maiores felicidades ao novo Conselho 
Fiscal que em 2017 assegurará o 
cumprimento das funções que lhe 
serão, estatutariamente, cometidas. 
Adicionalmente e em particular, 
expresso o meu agradecimento 
reconhecido ao nosso Revisor 
Oficial de Contas, Dr. Manuel Pires de 
Matos, e à nossa Técnica Oficial de 
Contas, drª Júlia Proença, pelo apoio 
incondicional e solidário com que nos 
têm distinguido.

António Marquez Filipe

Presidente do Conselho Fiscal

“… a solidez financeira 
e a segurança 
institucional 
continuam a ser, não 
os únicos, mas pilares 
fundamentais para 
a o sucesso deste 
projeto...”

MENSAGEM dO CONSELhO FISCAL  5
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dEMONSTRAçÕES FINANCEIRAS 6
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RUBRICAS  NOTAS DATAS
 2016 2015
ATIVO
Activos fixos tangíveis   3 262 €   5 770 € 
Activos intangíveis   30 €   40 € 
Investimentos financeiros   1 034 €   452 € 
Activo não corrente   4 326 €   6 262 € 
   
   
Inventários  4  13 188 €   13 188 € 
Clientes   21 644 €   24 543 € 
Estado e outros entes públicos 5  - €   - € 
Outras contas a receber   7 213 €   7 969 € 
Diferimentos   1 071 €   376 € 
Caixa e depósitos bancários 6 342 977 € 236 443 € 
Activo corrente   386 092 €   282 518 € 
TOTAL DO ACTIVO   390 418 €   288 780 € 
   
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO   
   
FUNDOS PATRIMONIAIS   
   
Resultados transitados   253 060 €   187 421 € 
Outras variações nos fundos patrimoniais   3 243 €   3 243 € 
   - €   - € 
Resultado líquido do período   93 169 €   65 639 € 
TOTAL DE FUNDO DE CAPITAL   349 472 €   256 303 € 
   
PASSIVO   
   
Fornecedores 7  918 €   8 478 € 
Estado e outros entes públicos 5  3 870 €   2 915 € 
Diferimentos   17 590 €   3 360 € 
Outras contas a pagar 8  18 560 €   17 724 € 
Passivo corrente   40 938 €   32 477 € 
TOTAL DO PASSIVO   40 938 €   32 477 € 
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMANIAIS E DO PASSIVO   390 410 €   288 780 € 

BALANçO ANALíTICO EM 31 dE dEZEMBRO
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dEMONSTRAçÃO dE RESuLTAdOS 
POR NATuREZAS EM 31 dE dEZEMBRO

RENDIMENTOS E GASTOS  NOTAS PERÍODOS
 2016 2015
Vendas e serviços prestados 9 825 € 2 395 €
Subsídios, doações e legados à exploração 10 338 045 € 268 789 €
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas 11 0 € -981 €
Fornecimentos e serviços externos 12 -107 331 € -83 680 €
Gastos com o pessoal 13 -127 032 € -117 831 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  -3 150 €
Outros rendimentos e ganhos  1 282 € 1 934 €
Outros gastos e perdas  -4 084 € -3 353 €
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÃO, GASTOS DE FINANCIMENTO E IMPOSTOS  98 554 € 67 274 €
   
Gastos/reversões de depreciação e de amortização  -5 385 € -1 635 €
   
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIMENTO E IMPOSTOS)  93 169 € 65 639 €
   
Juros e rendimentos similares obtidos   
Juros e gastos similares suportados   
   
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS  93 169 € 65 639 €
   
Imposto sobre o rendimento do período  0 € 0 €
   
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO  93 169 € 65 639 €

dEMONSTRAçÃO dOS FLuxOS dE CAIxA 
EM 31 dE dEZEMBRO

RUBRICAS NOTAS PERÍODOS
 2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo   
Recebimentos de clientes e utentes   315 647 €   260 922 € 
Pagamentos a fornecedores  -58 616 €  -39 117 € 
Pagamentos ao pessoal  -96 995 €  -90 826 € 
                                                                                           Caixa gerada pelas operações   160 035 €   130 979 € 
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento     
Outros recebimento/Pagamentos  -52 885 €  -47 628 € 
                                                                                           Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   107 151 €   83 351 € 
   
Fluxos de caixa das atividades de investimento   
Pagamentos respeitantes a:   
Ativos fixos tangíveis  -2 145 €    
Ativos intangíveis   
Recebimentos provenientes de:   
Ativos fixos tangíveis       
Juros e rendimentos similares   1 528 €   1 881 € 
                                                                                           Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)  -617 €   1 881 € 
   
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   106 533 €   85 232 € 
Efeito das diferenças de câmbio   
Caixa e seus equivalentes no início do período   236 443 €   151 211 € 
Caixa e seus equivalentes no fim do período   342 977 €   236 443 € 
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1. NOTA INTROduTÓRIA

A Associação Bagos d’Ouro tem a sua sede em Portugal, no Adro de Santa Maria, nº 5, 5130-333 São João da Pesqueira, concelho 
de S. João da Pesqueira, tendo como objetivo promover a Educação de crianças e jovens carenciados do douro, como forma 
de inclusão social no território. O âmbito de ação da Associação Bagos d’Ouro compreende os concelhos da região do douro, 
conforme NUT III (Nomenclaturas de Unidades Territoriais para fins Estatísticos).
Para a concretização do seu objeto social a Associação Bagos d’Ouro depende das contribuições de particulares e empresas, que 
não são vinculativas nem obrigatórias, e das atividades complementares para angariação de fundos.
Constituem órgãos da Associação Bagos d’Ouro a Assembleia Geral e respetiva Mesa, a direção e o Conselho Fiscal.
Neste Anexo apenas são referidas as notas aplicáveis à Associação, em 31 de dezembro de 2016. Exceto quando mencionado, os 
valores monetários referidos nestas Notas são apresentados em euros (€).

2.  REFERENCIAL CONTABILíSTICO dE PREPARAçÃO  
dAS dEMONSTRAçÕES FINANCEIRAS

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

3. RESuMO dAS PRINCIPAIS POLíTICAS CONTABILíSTICAS
As principais políticas contabilísticas usadas na preparação das demonstrações financeiras apresentam-se em seguida.
 
a) Bases de Apresentação
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos 
contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com o regime da normalização contabilística para as entidades do setor não 
lucrativo (ESNL). 
 
b) Reconhecimento e Mensuração
Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização de 
exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. Os gastos e rendimentos cujo valor real 
não seja conhecido são estimados. Os gastos e rendimentos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas 
ocorrerão em períodos futuros, bem com as despesas e receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão 
imputados aos resultados de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde, são registados nas rúbricas de diferimentos.

NOTAS ÀS CONTAS PARA O ExERCíCIO  
FINdO EM 31 dE dEZEMBRO

c) Imparidade
A Associação Bagos d’Ouro verifica em cada data de balanço se existe evidência objetiva de imparidade de ativos. Se existir tal 
evidência, é efetuado um teste de imparidade e se o mesmo refletir uma perda por imparidade, a mesma é imediatamente reconhecida.

d) Inventários
Os Inventários encontram-se valorizados aos valores de aquisição. O custo de aquisição engloba o respetivo preço de compra, 
adicionado dos gastos suportados direta e indiretamente para colocar o bem no seu estado atual e no local de armazenagem. O 
valor líquido de realização corresponde ao preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos de venda. 
Sempre que o valor líquido de realização é inferior ao custo de aquisição ou de produção, essa diferença é expressa pelo ajustamento 
para depreciação de inventários, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram.
As quantidades existentes no final do exercício foram determinadas a partir dos registos contabilísticos confirmados por contagem 
física. As saídas e existências de mercadorias e consumos são valorizadas ao custo específico de aquisição. 

e) Clientes e Outras Dívidas a Receber
As dívidas de clientes (fundamentalmente livros e donativos) e outras a receber são registadas pelo seu valor nominal, ajustadas 
subsequentemente por eventuais perdas por imparidade de modo a que reflitam o seu valor realizável. As referidas perdas são 
registadas na conta de resultados no exercício em que se verifiquem.
No final de cada exercício é realizada uma análise à qualidade dos créditos sobre clientes. Dadas as características da atividade 
com o objetivo de angariação de fundos, é considerado que os saldos vencidos até 120 dias não são suscetíveis de registo de 
imparidade. Os saldos vencidos entre 120 e 180 dias são considerados como podendo gerar uma imparidade de cerca de 60%. 
Todos os saldos vencidos há mais de 180 dias, bem como todos os saldos considerados duvidosos darão origem a uma imparidade 
total. Esta regra não se sobrepõe à análise de cada caso específico. 

f) Caixa e Depósitos Bancários
O montante incluído em “Caixa e depósitos bancários” inclui os depósitos à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria com 
vencimento a curto prazo, e para os quais os riscos de alteração de valor não são significativos.
 
g) Imposto Sobre o Rendimento
A Associação Bagos d’Ouro, por se tratar de uma instituição de utilidade pública, está isenta de IRC de acordo com o artigo 10º do 
código de IRC. No entanto, nas atividades complementares para angariação de fundos, o imposto sobre o rendimento das pessoas 
coletivas (IRC) é calculado e provisionado quando aplicável, de acordo com as normas fiscais vigentes.
 
h) Acréscimos e Diferimentos
de acordo com o princípio da especialização ou do acréscimo, os rendimentos e os gastos são reconhecidos quando obtidos ou 
incorridos, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.
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4. INVENTÁRIOS
  
 31.Dez.16 31.Dez.15
Livros  13 188 € 13 188 €
Materiais diversos  
Total  13 188 € 13 188 €

7. FORNECEDORES

  
 31.Dez.16 31.Dez.15
Fundação Casa da Música  
Assoc. Comercial do Porto   5 000 €
OSI - Sist. Inform. e Electrónicos, Lda.   2 264 €
Salasianos de Poiares - Colégio  540 € 529 €
Fornecedores diversos  378 € 684 €
Fornecedores  918 € 8 478 €5. ESTAdO E OuTROS ENTES PÚBLICOS

  
 31.Dez.16 31.Dez.15
 Saldo devedor Saldo credor Saldo devedor Saldo credor
IRC  6 €  32 €
Retenção de impostos  1 278 €  920 €
Segurança Social  2 527 €  1 918 €
FCT e FGCT  58 €  46 €
Saldo final 0 € 3 870 € 0 € 2 915 €

8. OuTRAS CONTAS A PAGAR
  
 31.Dez.16 31.Dez.15
 Passivos Passivos não 

Total
 Passivos Passivos não 

Total
 correntes correntes  correntes correntes
Pessoal 54 €  54 € 168 €  168 €
Credores por acréscimos de gastos 18 506 €  18 506 € 17 356 €  17 356 €
Outros devedores e credores   0 € 200 €  200 €
Total 18 560 € 0 € 18 560 € 17 724 € 0 € 17 724 €6. EQuIVALENTES dE CAIxA

Em 31 de dezembro de 2016 o saldo da rubrica de “Caixa e Equivalentes” era o seguinte:

  
 31.Dez.16 31.Dez.15
Numerário e cheques por depositar  924 € 68 €
Cartões e vales de oferta  957 € 5 853 €
Dep. bancários imediatamente mobilizáveis  341 096 € 230 523 €
Disponibilidades constantes do balanço  342 977 € 236 443 €
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11. CuSTO dAS MERCAdORIAS VENdIdAS E MATÉRIAS CONSuMIdAS
  
 31.Dez.16 31.Dez.15
 Mercadorias Mat. Primas Total Mercadorias Mat. Primas Total
Existências iniciais 14 169 € 0 € 14 169 € 14 169 € 0 € 14 169 €
Compras   0 €   0 €
Regularização de existências   0 €   0 €
Existências finais 14 169 € 0 € 14 169 € 13 188 € 0 € 13 188 €
Gasto no exercício 0 € 0 € 0 € 981 € 0 € 981 €

12. FORNECIMENTO E SERVIçOS ExTERNOS
  
 2016 2015
Trabalhos especializados  8 603 € 1 346 €
Publicidade e propaganda  18 € 1 194 €
Honorarios  
Conservação e reparação  2 062 € 3 365 €
Livros e documentação técnica  45 € 92 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido  
Material de escritório  2 481 € 2 321 €
Combustíveis  5 725 € 6 715 €
Deslocações e estadas  3 923 € 4 029 €
Transportes de mercadorias  
Rendas e alugueres  18 554 € 18 744 €
Comunicação  2 201 € 2 294 €
Seguros  367 € 338 €
Contencioso e notariado  
Despesas de representação   10 €
Limpeza, higiene e conforto  290 € 199 €
Outros fornecimentos e serviços  1 804 € 1 462 €
Serviços bancários  231 € 201 €
Serviços apoio à Infância  61 028 € 41 370 €
Fornecimentos e serviços externos     107 331 € 83 680 €

10. SuBSídIOS, dOAçÕES E LEGAdOS À ExPLORAçÃO
  
 2016 2015
Donativos regulares  105 885 € 98 020 €
Donativos pontuais  64 476 € 38 670 €
Donativos em espécie  32 286 € 22 688 €
Donativos eventos  30 931 € 27 623 €
Donativos campanhas  104 466 € 77 254 €
Subsidios Estado - IEFP/Município  0 € 4 534 €
Subsídios, doações e legados à exploração  338 045 € 268 789 €

NOTA: Estão ainda por contabilizar os valores  referentes à consignação do IRS respeitante ao ano de 2015 uma vez que os montantes eventualmente consignados não nos foram ainda 
comunicados pela Autoridade Tributária.

9. VENdAS E PRESTAçÕES dE SERVIçOS
  
 Livros  Total 
Vendas 2016  825 € 825 €
Vendas 2015  2 395 € 2 395 €

  
 2016 2015
Eventos / Jantares  
Serviços prestados  0 € 0 €
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Porto, 21 de março de 2017
A Direção da Associação Bagos d’Ouro,

Luisa Alexandra Ramos Amorim 

Pe. Amadeu da Costa e Castro

Sara Teixeira Rêgo de Oliveira Balonas

António Jorge Marquez Filipe

Rui Jorge Teixeira de Carvalho Pedroto

António Augusto Fontainhas Fernandes

Maura Martins Marvão Simões da Costa 

Jorge Francisco de Oliveira Maia e Queiroz Machado

O Técnico Oficial de Contas

Júlia Cristina Almeida Proença
 

13. GASTOS COM O PESSOAL
A rubrica de “Gastos com pessoal” no exercício de 2016 tem a seguinte composição:

  
 2016 2015
Remunerações do pessoal  104 460 € 94 282 €
Encargos sobre remunerações  21 888 € 19 328 €
Seguros de acidentes de trabalho  644 € 545 €
Indemnizações  
Outros gastos com o pessoal  40 € 3 676 €
Gastos com o pessoal  127 032 € 117 831 €

NOTA: Durante o exercício de 2016 a Associação Bagos d’ Ouro teve ao seu serviço, em média, 6 colaboradores, tendo terminado o ano com o mesmo número.



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

www.bagosdouro.com

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

relatório
e contas

2016




