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No balanço de mais um ano, e na procura
da melhor forma de descrever o trabalho
realizado, percebemos que ao fim de quase
10 anos no terreno o melhor seria darmos a
palavra a quem já nos conhece muito bem. A
quem, tendo começado por ser uma Grainha,
é hoje parte da família Bagos d’Ouro, fruto
de um caminho que fizemos em conjunto e de
que todos nos orgulhamos.
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MENSAGEM
DOS FUNDADORES

A Inês Rodrigues, natural de São João da
Pesqueira, tem 23 anos e é Mestre em
Psicologia Clínica e da Saúde, pela Faculdade
de Psicologia e de Ciências da Educação
da Universidade de Coimbra. Depois de ter
estudado fora, regressou ao seu concelho
onde está a realizar o estágio profissional de
acesso à Ordem dos Psicólogos Portugueses.
Perguntamos-lhe o que diria sobre a
importância da Bagos d’Ouro na sua vida e
entendemos que deveríamos partilhar com
todos as suas palavras:
“Conheci a Associação Bagos D’Ouro no
decorrer do ensino secundário, através de
uma amiga que sabia do meu receio acerca
da Universidade. Prosseguir com os estudos
no Ensino Superior foi, desde sempre, um
sonho que desejei cumprir. Preocupava-me,
sobretudo, a minha situação financeira pois
sabia que os meus pais não seriam capazes
de suportar todos os custos que estar na
Universidade envolve.
Este é, provavelmente, um dos maiores
receios de todos os jovens que conhecem a
Bagos D’Ouro. Não obstante, para todos os
que, tal como eu, têm o privilégio de fazer
parte desta grande família, asseguro que
todos trabalharão em prol da garantia das
condições necessárias para perseguirem os
seus sonhos.
Até ao 9º ano, aquele sonho era apenas isso
mesmo: um sonho, uma possibilidade. Foi em

2011 que conheci a Bagos D’Ouro e que o
sonho se tornou uma certeza! Durante o meu
percurso académico, além do empréstimo
financeiro que me proporcionaram até
ao resultado da Bolsa de Estudo estar
disponível, ofereceram-me vários livros
técnicos, permitiram-me melhorar o meu
inglês, através de um curso no Wall Street
English, e incentivaram-me a enriquecer
o meu currículo, através da realização de
estágios de verão. Por último, mas não menos
importante, todo o suporte emocional que me
foi sendo proporcionado ao longo do tempo
foi essencial na manutenção do meu foco e
determinação, principalmente no último ano
do curso, a prova de fogo pautada por um
stress contínuo.
Não foi um caminho fácil. Foi longo, com
altos e baixos, momentos de tristeza, raiva e
alegria. Mas sempre me disseram que tudo é
possível, basta acreditar. Hoje sou Psicóloga
e sei que este sonho apenas foi possível
de concretizar com a ajuda da Associação
Bagos D’Ouro! Faltar-me-ão sempre palavras
para descrever o quão grata estou pela
oportunidade que tive.”
Um caminho que Aquilino Ribeiro perseguiu
e eternizou na célebre máxima: Alcança
quem não cansa. Na Bagos d’Ouro estamos
verdadeiramente predispostos a cumprir esta
regra porque existe uma equipa que “não
cansa” e que mobiliza um número considerável
de voluntários que abraçam a nossa causa,
com o apoio incondicional de muitos parceiros
e Amigos que estão sempre ao nosso lado.
A todos, o nosso sincero Muito Obrigado!
Luisa Amorim
Pe. Amadeu Castro
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02

MENSAGEM
DA DIREÇÃO

Ao longo de uma década, a Bagos d’Ouro
tem vindo a consolidar um percurso de
crescimento e de consolidação da sua
atividade no apoio a crianças, jovens e
famílias, bem como no desenvolvimento
de programas sociais que envolvem um
crescente número de entidades e de pessoas
que acreditam neste projeto inclusivo, num
território deprimido como o Douro.
O histórico encravamento geográfico do
Douro torna difícil apagar a sua condição
de território periférico e marginal, face
a outros centros mais dinâmicos. Esta
condição, associada a um processo
generalizado de esvaziamento demográfico
e de envelhecimento, tem agravado as
disparidades de desenvolvimento económico
e social, colocando enormes desafios para
o futuro. Num mundo em mudança, somente
com educação, conhecimento e saber, é
possível combater as desigualdades societais
e geográficas.

Hoje, mais do que nunca, é preciso delinear
novos caminhos para o Douro, que passam
pela retenção de jovens, com competências
para a criação de valor na região. Assim,
após um período de implantação, a Bagos
d’Ouro alcançou já uma fase avançada de
apoio aos jovens durienses em dinâmicas que
vão desde a educação até à inserção vida
ativa, passando pela orientação vocacional e
a integração profissional.
Neste novo mundo, temos de colocar a ênfase
nas caraterísticas eminentemente humanas,
pois é na educação, na cultura e na inovação
que assenta o Futuro de uma qualquer
região e do Douro em particular.
Mantendo o lema de que “As grainhas de hoje
serão os Bagos d’Ouro de amanhã”, a Direção
mantém o compromisso de promover a
Educação como forma de inclusão social num
território desafiante.
A todos os que nos acompanham nesta missão,
expressamos um profundo reconhecimento.
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2019 EM TRAÇOS LARGOS

155

6

CRIANÇAS
E JOVENS

MUNICÍPIOS
ENVOLVIDOS

75

VOLUNTÁRIOS
ENVOLVIDOS

72%
PERCURSOS
DE SUCESSO

0%

10

DE ABANDONO
ESCOLAR PRECOCE

ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS

74%

72%

291

PESSOAS
ALCANÇADAS

4

JOVENS JÁ NO
MERCADO DE
TRABALHO

1403

SESSÕES DE
ACOMPANHAMENTO
INDIVIDUAL EM
ESCOLA

518

VISITAS DOMICILIÁRIAS
PARA INTERVENÇÃO
COM AS FAMÍLIAS

474

REUNIÕES DE
ARTICULAÇÃO COM
PROFESSORES

40

DO INVESTIMENTO
SOCIAL APLICADO
NO APOIO DIRETO
ÀS CRIANÇAS
E JOVENS

PERCURSOS
DE SUCESSO
(sem retenções
escolares)

CRIANÇAS
EM APOIO
AO ESTUDO

A atividade que desenvolvemos contribui
de forma direta para 3 dos objetivos de
desenvolvimento sustentável aprovados
pela Assembleia Geral das Nações Unidas
em 2015 - ODS 1, 4 e 10 - e impacta
indiretamente o último: parcerias para a
implementação dos objetivos (ODS 17).

93%
DE
APROVAÇÃO
ESCOLAR

64%

DE DESEMPENHO
BOM, MUITO BOM
E EXCECIONAL

84%

DOS ALUNOS
COMPROMETIDOS
COM O SEU
PERCURSO
ESCOLAR

A nossa atividade nos concelhos de Armamar e Murça é cofinanciada pelo Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego:
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DIGITALMENTE FALANDO…

MAIS DE 6600 FÃS NO FACEBOOK
MAIS DE 1200 SEGUIDORES NO INSTAGRAM
12 NEWSLETTERS ENVIADAS A MAIS DE 6700 CONTACTOS

• Mais de 6600 fãs no Facebook: chegamos a
uma média de 13200 pessoas a cada 28 dias,
com 23 003 interações e 724 novos fãs em 2019.
• Mais de 1200 seguidores no Instagram:
chegamos a uma média de 700 pessoas por
semana, com 8875 interações, 3544 visitas
ao perfil e 365 novos seguidores em 2019.
• Notícias Bagos d’Ouro: 12 newsletters
enviadas para uma base de dados com mais
de 6700 contactos.
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FOMOS FALAR DE NÓS

EM 2019 FIZEMOS NOVOS
AMIGOS BAGOS D’OURO
QUE ACOMPANHARAM
33 FAMÍLIAS AO LONGO DO ANO
Os Amigos Bagos d’Ouro são pessoas ou
empresas que apoiam regularmente uma
família e que acompanham de perto o
percurso pessoal e escolar das crianças ou
jovens, promovendo novas oportunidades
para um futuro de sucesso. São um suporte

Na “Praça da Alegria” a Raquel e o
Leonardo apresentaram a Bagos d’Ouro.
Divertimo-nos muito mas sobretudo

essencial da nossa atividade e permitem-nos
cumprir o compromisso de longo prazo que
temos com cada família.
Muito obrigado!

ficamos muito orgulhosos pelos seus
percursos de vida!

DIZ-ME OLHOS NOS OLHOS:
VAIS SER MEU AMIGO
E VAIS VIRAR A PÁGINA?
E na Antena 1 fomos explicar como atua
a Bagos d’Ouro e divulgar a Wine Party

2019 como o nosso principal evento de
angariação de fundos.

Vale a pena ser Amigo Bagos d’Ouro!
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QUEM NOS ACOMPANHA
NESTA MISSÃO?
As atividades e projetos que preenchem o
nosso ano só são possíveis de realizar graças
à generosidade e ao empenho de muitos
parceiros que acompanham de perto a missão
da Bagos d’Ouro e sabem que o investimento
na Educação das crianças e jovens tem um
enorme retorno para a sociedade.
Os diferentes tipos de donativos que
recebemos permitem-nos atrair mais
investimento social e, assim, multiplicar
o impacto na vida das famílias que
acompanhamos, mas também da região
do Douro, por cujo desenvolvimento
trabalhamos diariamente.
Os donativos dos
nossos parceiros
permitem-nos, ainda,
atuar de forma célere
no terreno, fazendo
face a necessidades
tantas vezes
diferentes de um mês
para o outro, mas
sempre essenciais
para a concretização
dos projetos de vida
das crianças e jovens
que acompanhamos.

Parceiros Sociais Locais

Evolução do nº de Parceiros Corporate
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Como são aplicados os seus donativos?
1%
22%

3%

Comunicação |
Fundraising

Eventos

Estrutura | Gastos
Administrativos

Muito obrigado
a todos por
colaborarem
connosco!

74%
Apoio directo
às crianças e jovens

O verdadeiro trabalho social faz-se em rede.
Por isso, é para nós essencial saber que
contamos com o apoio dos parceiros sociais
locais dos seis concelhos onde atuamos e
com quem trabalhamos muito de perto.
AEP 21 – Escuteiros da Régua
Agrupamento de Escolas de Alijó
Agrupamento de Escolas de Armamar
Agrupamento de Escolas de Murça
Agrupamento de Escolas de Sabrosa
Agrupamento de Escolas de São João da
Pesqueira
Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Associação Centro de Dia de Sendim
Associação São Tiago de Vila Chã
Associação Social e Cultural de Sanfins do
Douro
Bombeiros Voluntários de Alijó
Bombeiros Voluntários de Armamar
Bombeiros Voluntários de Sabrosa
Centro Social e Paroquial de Trevões
Centro Social, Recreativo e Cultural de
Carlão
CNE Agrupamento 212 – Exploradores –
Escuteiros de Vila Real
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Alijó
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Armamar
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Murça
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Sabrosa
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de São João da Pesqueira
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Tabuaço
Escola de Hotelaria e Turismo do Douro –
Lamego
Escola Profissional de Moimenta da Beira
Espaço Miguel Torga
Esprodouro - Escola Profissional de São João
da Pesqueira
Esproser – Escola Profissional de
Sernancelhe

Grupo Social, Recreativo, Cultural e
Desportivo de Favaios
Lar Maria de Lurdes Barradas
Missão País
Município de Alijó
Município de Armamar
Município de Murça
Município de Sabrosa
Município de São João da Pesqueira
Município de Tabuaço
Museu do Vinho e da Vinha de São João da
Pesqueira
Pesqueira Amiga – Associação de
Solidariedade Social
Rede Social de Alijó
Rede Social de Armamar
Rede Social de Murça
Rede Social de Sabrosa
Rede Social de São João da Pesqueira
Rede Social de Tabuaço
Santa Casa da Misericórdia de Alijó
Santa Casa da Misericórdia de Tabuaço
Santa Casa da Misericórdia de São João da
Pesqueira
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Produtores d’Ouro
O apoio dos Produtores da região do Douro,
que tão bem conhecem as dificuldades
e as problemáticas das famílias que
acompanhamos, é absolutamente essencial
para o funcionamento da associação.
Aveleda - Quinta Vale D. Maria
Barão de Vilar
Churchill Graham
Duorum
Esporão - Quinta dos Murças
Gran Cruz
Lima Smith

Niepoort
Poças
Quinta da Pacheca
Quinta de S. José
Quinta do Crasto
Quinta do Portal
Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo
Rozès
Sociedade dos Vinhos Borges
Sogevinus Fine Wines
Sogrape
Symington Family Estates
Vallegre

Parceiros Corporate
A sustentabilidade da Bagos d’Ouro
assenta também no apoio financeiro de
várias empresas de diferentes setores
de atividade. Estas permitem, com o seu
investimento social, a continuidade a longo
prazo do nosso projeto.
ACA - Alberto Couto Alves
BA Glass Portugal
Delta Cafés
Fundação Albertina Ferreira de Amorim
Fundação Galp Energia
Fundação Manuel António da Mota
Fundação Maria Rosa Melo e Faro Carvalho
Borges da Gama e filhos
Incentives Portugal

Lankhorst Euronete Portugal
Município de Alijó
Município de Armamar
Município de Murça
Município de Sabrosa
Município de São João da Pesqueira
Município de Tabuaço
NOS Comunicações
OM Design
Pricewaterhousecoopers
Vicaima

Parceiros Pro Bono
É igualmente essencial para a nossa atividade
a colaboração dos parceiros pro bono que nos
apoiam no dia a dia com o seu tempo, produtos
e serviços. Todos eles vitais para assegurar o
bom funcionamento da Bagos d’Ouro.
APOIO À ATIVIDADE DE TERRENO
AB Projetos
AHP - Associação da Hotelaria de Portugal
Argoimage Productions, Lda
ATL de Vilarinho de São Romão
ATL UP Douro | Armamar
Banco BPI
Carpintaria Resende | Cederma
Centro de Estudos de Alijó
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto
Douro, EPE
Cerealis
Clínica de Medicina Dentária Cliarcos
Clínica de Medicina Dentária Dentereal
Clínica de Medicina Dentária Dr. Nuno
Cardoso
Clínica de S. Dinis
Clínica Médica Dentária Emília Pires
Coliseu Porto AGEAS
Continental Advanced Antenna Portugal
Deloitte
Douro Gás
EDP – Energias de Portugal
Elisabete Correia (Psicologia)
Essilor
Europcar
Firmo
Fundação Galp Energia
Ibersol Grupo
J. Pinto Leitão
José de Melo Saúde
Lactogal
Mercer Jason Lda
MGC Transportes
Multicare
Museu do Douro
Museu do Vinho de S. João da Pesqueira
Naturimont
Óptica Santos

Patronato de Nossa Senhora da Conceição
Pipadouro
Porto Editora
Roff
Sogenave
Sonae MC
Superatte (Sabrosa)
Super Bock Group
Tecamobil
Universidade Junior – Universidade do Porto
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro
Wall Street English
APOIO À ESTRUTURA
AON
Associação Comercial do Porto
Atlanticare
B+ comunicação
Caixa Crédito Agrícola
Casa da Música
CBM
Cision
Claranet
CNIS – Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade
Entreajuda
Fullscreen
Garrigues
Greca Artes Gráficas
Grant Thornton & Associados
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP
Kaizen Institute
Max Digital
POISE – Programa Operacional Inclusão
Social e Emprego
Porto Business School
Silver Lining
SLM design
Torrié – Grupo José Maria Vieira
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Campanhas
Em 2019 contamos com o apoio de empresas
que desenvolveram campanhas de
responsabilidade social, permitindo que uma
percentagem das respetivas vendas pudesse
reverter a favor da Bagos d’Ouro.
Castelbel
Corticeira Amorim
Enoteca clube de vinhos
Essência do Vinho
Imperial
Six Senses Douro Valley
Vila Galé Hotéis

Outros apoios especiais em 2019, essenciais na
concretização dos nossos eventos e atividades
3 XL - Segurança privada
50:50 Partytecture
Allcover
BBDouro
Bento Amaral
Bloom Flores e Eventos
Carla Queirós - Esteticista
Casa do Porco Preto - Barrancarnes
Douro Boys
Douro Marina (V.N. de Gaia)
Dj Tatá
Escola de Sol - Tabuaço
Essência do Vinho
Exército de Vila Real
Fabamaq
Filipe Muaze Guimarães
Guimaice
Ginásio Clube de Vila Real

Hotel Vila Galé Douro
Lactogal
Last2Ticket
MGC Transportes
Norte Padel
Paula Lima - Jornalista
Petibol
Porlogis
Portofesta
Primor Charcutaria
PSP Vila Real
Quinta do Tedo
Ride to Share
Sheraton Porto Hotel & Spa
Teresa Nunes - Fotógrafa
Todos os voluntários
Tosta Fina - Confeitaria
Vieira de Castro
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SE HÁ EDUCAÇÃO
HÁ ESPERANÇA

03

A NOSSA
ATIVIDADE

“Portugal é um dos países onde é mais forte a
correlação entre o estatuto socioeconómico
e cultural de pertença e os resultados
escolares. Uma razão frequentemente
apontada, decorre das baixas expectativas
que as famílias, as escolas e os próprios
alunos de meios socioculturais considerados
mais desfavorecidos alimentam relativamente
ao seu sucesso escolar e ao seu projeto de
vida. Os efeitos destas baixas expectativas
são altamente negativos (self fullfilling
prophecy) e com repercussões sobre a
vida pessoal (reproduzindo-se na geração
seguinte) e profissional destes alunos uma
vez adultos.”
(Estado da Educação, 2018)

É esta a nossa
missão! Quebrar
este ciclo de
desigualdades
sociais e promover
uma Educação
verdadeiramente
para TODOS!
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QUEM APOIAMOS
No ano letivo de 2018/19, a Bagos d’Ouro tocou o destino de 79 crianças e jovens em proximidade,
alcançando um total de 291 pessoas, com os seus pais e irmãos, nos seis concelhos onde atua.

ANO LETIVO 2018/2019

6

79

CONCELHOS

155

CRIANÇAS E JOVENS
EM PROXIMIDADE

291

CRIANÇAS E JOVENS
ALCANÇADOS
(irmãos)

PESSOAS APOIADAS
(pais e irmãos)

Evolução do nº de crianças e jovens apoiados em proximidade, por concelho
(crianças, pais e irmãos)

79

66

13

13

11

10

14

12

12

51
44
33
20
10

5
6

40
13

10

10

10

12

9

8

13

12

14

10

11

12

11

5
5

10

11

12

10

13

11

15

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

S. João Pesqueira

Sabrosa

Alijó

Tabuaço

Armamar

Murça

Evolução do nº total de pessoas apoiadas
291
253
204
166
127

36

2011/12

155

71

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19
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AS NOSSAS CRIANÇAS E JOVENS
EM PROXIMIDADE
Distribuição do nº de crianças e jovens apoiados por Idade
e Sexo (AL 2018/19)

57%

AS SUAS FAMÍLIAS
Distribuição das famílias apoiadas segundo a idade da Mãe
e do Pai

> 18

18%

61 aos 70

15 a 17

18%

51 aos 60

6%

8%

31%

13%

FEMININO

43%
MASCULINO

12 a 14

41 aos 50

22%

10 a 11

31 aos 40

14%

6a9

29%

35

1%
15%

1º e 2º CICLOS

Ensino
Secundário

32

Ensino
Profissional

21 aos 30 3%

1%

Integração
Profissional

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

Superior

25%

Secundário

3º ciclo

30%

10

1º ciclo

18%

3º Ciclo

4%

28%

2º Ciclo

SUPERIOR

EM FASE DE
INTEGRAÇÃO
PROFISSIONAL

% Pais

13%
Ensino
Superior

PROFISSIONAL

+1

2%

BAIXOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE DA MÃE
E DO PAI

3º CICLO
E SECUNDÁRIO

1

20%

36%

% Mães

Distribuição do nº de crianças e jovens apoiados
por Nível de Ensino (ano letivo 2018/2019)

39%

43%

18%

18%

35%

14%
2º ciclo

1º Ciclo

Sem
escolaridade

Mães

30%

6%

6%

Pais

37%
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PRINCIPAIS PROBLEMÁTICAS
BAIXOS NÍVEIS DE RENDIMENTO
ECONÓMICO DAS FAMÍLIAS

25%

FAMÍLIAS
MONOPARENTAIS

• 71% das mães em situação de emprego precário ou
desemprego;
• 52% dos pais, em situação de emprego precário ou desemprego
• 88% das famílias vivem com rendimento mensal de referência
<429€ (1º e 2º escalões do abono)
• 51% vivem com apoios sociais

22%

COM PRÁTICAS
PARENTAIS
DESAJUSTADAS

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

Desemprego

43%

Emprego
Precário

16%

DAS FAMÍLIAS
REVELA HISTÓRIA DE
COMPORTAMENTOS
VIOLENTOS

22%

DAS FAMÍLIAS REVELA
HISTÓRIA DE CONSUMO
DE SUBSTÂNCIAS
(álcool ou outras)

28%

Emprego
Estável
Reforma

12%

22%

7%

Mães

26%

9%

Pais

DE FAMÍLIAS
INTERVENCIONADAS
POR ENTIDADES
DE PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E
JOVENS

40%

39%
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PRINCIPAIS RESULTADOS
EM 2019

JÁ SOMOS 9!
BEM-VINDA CATARINA!

Distribuição das crianças e jovens apoiados pelos diferentes
níveis de Desempenho Escolar (ano letivo 2018/19)
Excecional

93%
APROVAÇÃO
ESCOLAR

72%

SUBIRAM OU
MANTIVERAM O
DESEMPENHO
ESCOLAR (POSITIVO)

64%

DESEMPENHO
ESCOLAR BOM,
MUITO BOM OU
EXCECIONAL

84%

ALUNOS
COMPROMETIDOS
COM A BAGOS D’OURO

72%

PERCURSOS DE
SUCESSO (SEM
RETENÇÕES
ESCOLARES)

0%

ABANDONO
ESCOLAR PRECOCE

14%

Muito Bom

20%

Bom

30%

Satisfatório

24%

Pouco
satisfatório

12%

Ao longo dos anos temos verificado um cada vez maior
envolvimento escolar das crianças e jovens apoiados. Em
2018/19, 84% das crianças e jovens envolveu-se com o caminho e
alcançou o “seu sucesso”. Com ajuda de professores e voluntários
iniciámos, nos diferentes concelhos, a par ou em pequenos
grupos, sessões de apoio ao estudo para ajudar a colmatar
dificuldades, a fazer os TPC e a estudar antes de chegar a casa.
Um grande investimento de todos, mas com impactos visíveis na
promoção do sucesso escolar. Sinais positivos que nos mantêm
empenhados em reduzir o insucesso escolar e as desigualdades
sociais no Douro.
Comparação dos principais indicadores escolares obtidos
(ano letivo 2018/19 face ao ano letivo 2017/18)
Quantos se comprometeram
com a ABO

76%
84%

Taxa de aprovação escolar

Desempenho Bom,
Muito bom, Excecional

Subiram ou mantiveram o
quadrante (positivo)*

2017/2018

2018/2019

90%
93%

63%
64%

77%
72%

Cada um nas suas tarefas, juntos fazemos maravilhas!
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O QUE FAZEMOS
A intervenção da Bagos d’Ouro, desenhada
para os diferentes níveis de ensino, está
organizada em 3 tipos de programas: Educar
para o Futuro, um programa de continuidade,
orientado para acompanhar crianças
mais novas do 1º e 2º ciclos, com falta de
oportunidades educativas; o programa
Integrar no Território, direcionado a jovens
do 3º ciclo, Secundário e Superior com bons

“Andamos a par”
Intervenção de proximidade
resultados escolares e falta de recursos
financeiros para prosseguir estudos; e
um programa transversal de Apoio Social
à família, desenhado com o objetivo de
promover um maior envolvimento parental
no acompanhamento educativo dos seus
filhos e de os apoiar ao nível emocional e na
resposta às suas necessidades.

Com um compromisso a longo prazo e uma
estratégia de proximidade, a intervenção
da Bagos d’Ouro prevê um apoio escolar e
familiar regular que assenta na definição
de um Compromisso Anual Bagos d’Ouro
e procura responsabilizar as crianças,
jovens e seus pais na definição dos seus
objetivos (pessoais, sociais, educativos e
de orientação vocacional e profissional)
e comprometê-los com o caminho para os
alcançar. Um trabalho até à integração na
vida ativa realizado em plena articulação
com pais, professores, parceiros sociais e
voluntários. Tudo isto só é possível com o
apoio de uma equipa comprometida e um
grupo de voluntários e mentores que todos
os dias nos ajudam a fazer a diferença.

Programa Criança
Educar para o Futuro

PROJETOS DE VIDA
ACOMPANHADOS
Juntamente com pais,
professores e voluntários
trabalhamos de A a Z a vida
das crianças e jovens que
acompanhamos…

Programa Jovem
Integrar no Território
EM 2018/2019

Programa de Apoio
Social à Família

5

1403

NO APOIO DIRETO
ÀS CRIANÇAS
E JOVENS

PSICÓLOGOS

SESSÕES DE

518

474

75

VISITAS

REUNIÕES DE

VOLUNTÁRIOS

ACOMPANHAMENTO

DOMICILIÁRIAS

ARTICULAÇÃO COM

ENVOLVIDOS

INDIVIDUAL

PARA INTERVENÇÃO

PROFESSORES

EM ESCOLA

COM AS FAMÍLIAS
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PROXIMIDADE COM OS MAIS NOVOS

PROXIMIDADE COM OS MAIS VELHOS

Através de um acompanhamento próximo
e regular às crianças do 1º e 2º ciclos, é
preocupação da Bagos d’Ouro promover
competências pessoais e sociais, monitorizar
e acompanhar a situação escolar, trabalhando
questões tão importantes como assiduidade
e pontualidade, a organização dos materiais
e a realização dos trabalhos de casa, mas
também desenhar e testar estratégias
cognitivas, motivacionais e de autorregulação
do comportamento, essenciais à promoção do
sucesso escolar. Um trabalho realizado em plena
articulação com pais e professores e com o
apoio de uma rede de voluntários da comunidade
(professores e outros), disponíveis para os ajudar
através do apoio ao estudo ou explicações.

Com os estudantes mais velhos (3º ciclo,
secundário e superior) a aproximarem-se do
momento decisivo de escolha vocacional e
integração profissional, cresce a
preocupação de, para além de um
acompanhamento de proximidade focado na
motivação e monitorização escolar, promover
o seu autoconhecimento, o imaginário
profissional, orientar a escolha vocacional
quanto ao prosseguimento de estudos e
a aquisição de competências pessoais, de
empregabilidade e empreendedorismo que
facilitem a entrada no mercado de trabalho.

A definir o seu Compromisso com a Bagos d’Ouro!

A Inês a comprometer-se com o seu futuro e com o
caminho para o alcançar!

A planear e organizar o meu estudo!
No jogo “caminho do Sucesso”, que permite explorar
as variáveis do envolvimento escolar, a Mara
identificou, sem dificuldade, os comportamentos a
trabalhar!

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

PROXIMIDADE COM AS FAMÍLIAS
O trabalho com as crianças e jovens é
realizado a par de um acompanhamento
próximo às famílias, concretizado através
de um Compromisso anual com a Bagos
d’Ouro, visitas domiciliárias bimensais
e contactos telefónicos regulares. Tudo
isto com o objetivo de promover um maior
envolvimento parental no acompanhamento
educativo dos seus filhos, mas também de
os apoiar ao nível emocional e na resposta
às suas necessidades. Ao longo deste ano
a Bagos d’Ouro procurou apoiar as famílias

em períodos de crise, de forma pontual, na
resposta às suas necessidades básicas
e nomeadamente através do acesso aos
cuidados básicos de saúde, alimentação,
organização e higiene doméstica e apoio com
bens materiais e equipamentos domésticos.
Todo este trabalho foi realizado em
articulação com os Parceiros Sociais locais
(situações de risco social, habitação e
emprego) e com pessoas e empresas que, de
forma inteiramente gratuita, se envolveram
no apoio a estas famílias.

A par da intervenção de proximidade a
Bagos d’Ouro desenvolve a sua metodologia
também ao nível de projetos com vista à
capacitação das crianças e jovens apoiados
através da promoção das competências
adequadas às diferentes idades recorrendo
a empresas e parceiros de referência que
nos seus campos de conhecimento nos
ajudam a trabalhar competências pessoais
e sociais, hábitos de leitura, vocações,
empreendedorismo e empregabilidade.
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CAPACITAMOS OS MAIS NOVOS
PROJETO SARILHOS DO AMARELO

23

CRIANÇAS
ENVOLVIDAS

43

PESSOAS
ALCANÇADAS
(pais)

A Bagos d’Ouro deu início ao Sarilhos do Amarelo, um programa
de 18 sessões aplicado semanalmente às crianças do 3º, 4º
e 5º anos e seus pais, individualmente ou em grupo, e que
pretende trabalhar, através de uma narrativa, competências
de autorregulação (emoções, comportamento, aprendizagem);
apoiar a transição para o 2º ciclo; e promover o envolvimento
escolar e a capacitação parental com vista à promoção da
valorização escolar.
A partir da estória das cores do arco-íris e das suas aventuras os
nossos Bagos d’Ouro são desafiados a refletir sobre os processos
e as estratégias de aprendizagem utilizadas pelos protagonistas da
estória, enquanto treinam a sua aplicação na escola e na sua vida.

PROJETO SÍTIO DOS LIVROS CHALLENGE
Com a leitura como prioridade de intervenção, em 2019 demos
continuidade ao Sítio dos Livros Challenge, um projeto desenvolvido
em parceria com a Roff para os alunos de 1º e 2 º ciclo e seus pais,
com a grande missão de promover uma cultura de leitura fora da
escola e dar a todas crianças apoiadas pela Bagos d’Ouro iguais
oportunidades de acesso a livros do seu interesse.

CRIANÇAS
ENVOLVIDAS

80

Este programa desenhado pelo Grupo Universitário de
Investigação em Autorregulação (GUIA) da Escola de Psicologia
da Universidade do Minho foi adaptado aos alunos da Bagos d’Ouro
- “Bagos Amarelos”- com a supervisão do Edy&Co (Spin-Off da
mesma universidade).

23

PESSOAS
ALCANÇADAS
(pais)

O autor David Machado apadrinhou esta iniciativa e esteve connosco no dia
11 de Maio, em Murça, onde nos transportou para o mundo mágico da sua
“História dos Animais Inventados” e nos ajudou a dar o pontapé de saída
para mais uma série de desafios à volta da leitura. Ao longo deste ano, a
60 crianças integradas neste projeto e os seus pais foram desafiados a ler
uma série de quatro livros e a responder em conjunto às palavras cruzadas
sob o mote: descobre onde a leitura te pode levar! De acordo com as idades
puderam ler: “O tubarão na banheira”, “Eu acredito”, “Uma noite caiu uma
estrela” e “Não te afastes”, de David Machado; “O incrível rapaz que comia
livros”, de Oliver Jeffers e “ O Menino-Estrela”, de Oscar Wilde.

LIVROS

ENTREGUES

Onde se meteu afinal o desaparecido Amarelo? Este programa arrancou
no dia 12 de Outubro, no Museu do Vinho em São João da Pesqueira, onde
as crianças e seus pais foram desafiados a embarcar na aventura do livro
“Sarilhos do Amarelo” através da leitura dramatizada do primeiro capítulo e
assim se deu o mote para o trabalho que decorre semanalmente em escola.

60

No fim, saíram orgulhosos com os seus livros autografados!

180
LIVROS

ENTREGUES
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CAPACITAMOS OS MAIS VELHOS
TAKE ACTION II - APROXIMAÇÃO
À PROFISSÃO
Com os estudantes do secundário a aproximarem-se do momento
decisivo de escolha vocacional, alguns dos quais ainda muito
indecisos e até com um grande desconhecimento das profissões
existentes na região do Douro, cresce a preocupação de, para além
de um acompanhamento de proximidade focado na motivação e
monitorização escolar, promover o seu imaginário profissional,
através de oportunidades de contacto com o mercado de trabalho
individualizadas e facilitar o processo de tomada de decisão quanto
ao futuro escolar e profissional a seguir.
Numa viagem intensiva de cinco dias, 13 jovens do 10º, 11º e 12º
anos tiveram oportunidade de se conhecer um pouco melhor
(O que faço bem? O que gosto de fazer? O que me imagino a
fazer no futuro?) e de passar três dias com profissionais de
referência em áreas do seu interesse, observar o dia a dia das
diferentes profissões e perceber o caminho para lá chegar. Foram
proporcionadas experiências em áreas como: Saúde, Educação,
Informática, Gestão, Hotelaria e Turismo, Restauração, Farmácia,
Segurança, Comunicação, Estética, Genética, Direito, Engenharia,
Serviço Social, História e Geografia, Enologia/ Engª Agrícola,
Desporto, entre outras. A semana terminou com um dia mais
inspiracional, de reflexão sobre o que aprenderam e projeção do
futuro, que acabou com uma música e vídeo, desenvolvido por
todos, para simbolizar esta semana memorável.

60%
DOS JOVENS

INDECISOS QUANTO
AO SEU FUTURO
PROFISSIONAL

76%

QUER PROSSEGUIR
ESTUDOS PARA A
UNIVERSIDADE

12%

QUER SEGUIR PELA
VIA DO ENSINO
PROFISSIONAL

12%

QUER INGRESSAR
NO MERCADO
DE TRABALHO
(após terminar
a escolaridade
obrigatória)

Gostei do Take Action pois permitiu-me ter mais conhecimento
sobre diferentes profissões de que gosto e ter uma ideia
melhor do que quero. Também proporcionou diversão, interação e amizade e
acima de tudo um gosto e gratidão pela Bagos d'Ouro (Luís Ribeiro)
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ESTÁGIOS DE VERÃO

Criamos oportunidades

Todos os anos a Bagos d’Ouro incentiva os seus jovens mais
velhos (secundário e universitários) a realizar um estágio de
observação durante as férias de Verão com o grande objetivo
de os ajudar na tomada de decisão quanto ao seu futuro
profissional, a desenvolverem competências nas suas áreas
de interesse e criarem a sua própria rede profissional.

VERÃO BAGOS D’OURO
Com o fim das atividades letivas é
preocupação da Bagos d’Ouro encontrar
oportunidades de tempos livres para as
crianças e jovens apoiados e seus irmãos
criando assim experiências que os ajudem
a conhecer outras realidades e a alargar o
seu quadro de referências, ocupando-os o
maior tempo possível durante o período de
pausa letiva.
Neste âmbito, em 2019, para além de
apoiarmos a inscrição em atividades de tempos
livres locais, voltámos a proporcionar a 34
crianças e jovens, durante o mês de julho, a
oportunidade de passarem cinco divertidos
dias na Universidade Júnior de Verão, na UTAD
em Vila Real e na Universidade Júnior, no Porto.
Para todos uma excelente oportunidade de
crescimento pessoal, convívio com jovens de
diferentes regiões e contacto com diferentes
áreas do conhecimento: Ciências, Engenharia,
Letras, Belas Artes, Desporto, em ambiente
universitário.

140

CRIANÇAS EM
ATIVIDADES
TEMPOS LIVRES
LOCAIS

34

CRIANÇAS/JOVENS
NA UTAD JÚNIOR
E UNIVERSIDADE
JÚNIOR

“À semelhança dos anos
anteriores a ABO temme proporcionado a
oportunidade de fazer um
estágio de observação
durante o Verão e desta vez
foi a própria a dar-me “casa”.
Foi-me dada abertura para
expor as minhas opiniões, tive
oportunidade de acompanhar
o planeamento e discussão
do novo projeto “Sarilhos do
Amarelo”; e pude ainda ajudar
na preparação dos materiais
escolares a entregar já
no próximo regresso às
aulas. Semanas bastante
produtivas que me ajudaram
a crescer. Agradeço ainda
por me ter acolhido e por
fazer a diferença na vida de
tantas crianças.” Cristiana
Moitinho, estudante finalista
da Licenciatura de Psicologia,
na Universidade de Aveiro.

Os irmãos, Fernando e
Rodrigo, alunos do 12º ano,
tiveram oportunidade de
acompanhar o PT do Six
Senses Douro Valley e assim
perceber a abrangência
profissional desta área do
desporto e a sua aplicação
aos serviços hoteleiros; bem
como conhecer os serviços e
áreas profissionais presentes
no Six Senses Douro Valley
Hotel. Nas suas palavras,
sentiram-se acolhidos “numa
grande casa, num ambiente
natural fantástico e rodeado
de pessoas a um alto nível!”
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OPEN DAY’s
A terminar o 12º ano, mas ainda indecisos
quanto à sua escolha profissional 6 jovens
do secundário puderam participar no Dia
Aberto da UTAD e viver experiências novas
entre os Drones, os laboratórios de biologia,
o departamento de Gestão e os estúdios de
comunicação.
Obrigada à ABO e à UTAD pela oportunidade
que me deram. Gostei muito de ir ao Dia
Aberto e das atividades. Para além disso,
fiquei a saber mais sobre algumas das
profissões que gostava de exercer no futuro
de uma forma divertida. OBRIGADA!
(Lara Silva, Ciências e Tecnologias)

UM DIA INSPIRACIONAL COM BENTO
AMARAL
“Qual o campeonato mais difícil que ganhei?
(…) o da vida, da realização e da felicidade.
A maior parte das vezes as regatas
ganham-se com ventos adversos (…) e
isto acontece na nossa vida. Quando nos
preparamos bem estamos muito mais
capazes para enfrentar as dificuldades e
aí sim é que se vê quem é capaz...
Os nossos estudantes do 9º ano, a sonhar com o
futuro no Open Day da Escola de Hotelaria e Turismo
do Douro-Lamego. Puderam participar em atividades
de Cozinha e Pastelaria, Gastronomia, Restauração e

Bebidas e Hotelaria e Alojamento e assim contactar
com as diferentes áreas que podem encontrar na
Escola de Hotelaria e Turismo de Lamego.

Se querem ser bons têm que estar
preparados. Há alturas que vão ser difíceis,
mas, não desistam, vão aprender coisas que

vos vão ser úteis para o futuro. É preciso
lutar. E isso depende de cada um de vocês!”
(excerto da palestra de Bento Amaral)
Em Setembro, 17 jovens do jovens do
secundário tiveram oportunidade de se
desafiar numa primeira experiência de
barco à vela e de ouvir o grande amigo Bento
Amaral, campeão paraolímpico de vela e que,
numa inspiradora partilha, nos contou parte
da sua história de vida marcada pela sua
capacidade de superação e de adaptação à
adversidade. Um dia desafiante a diferentes
níveis e que seguramente terá eco na vida de
cada um dos nossos jovens!
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS
Fomos muito bem acolhidos em São João da
Pesqueira (onde nasceu a Bagos d’Ouro!)
e o local escolhido foi perfeito para este
dia de convívio entre toda a família Bagos
d’Ouro. Um dia especial - e até comovente onde tivemos oportunidade de reconhecer
o esforço e dedicação de 90 crianças
e jovens. Saímos de alma reforçada ao
sentir o orgulho destes jovens e dos seus
pais por verem reconhecidos os sucessos
alcançados pelos seus filhos!
A Cerimónia de entrega de Diplomas e
Prémios de Mérito decorreu no dia 13
de julho, na Mata do Cabo, em São João
da Pesqueira. Neste dia foram atribuídos
Prémios de Mérito a 15 alunos que
revelaram um desempenho escolar
Excecional, registando total assiduidade às
aulas e um comportamento exemplar em
casa e na escola. E 75 diplomas (Ouro ou
Prata) às crianças e jovens que cumpriram
na íntegra ou parcialmente os seus
compromissos escolares.

Fizemos ainda um reconhecimento a todos
os pais que têm colocado a Educação dos
seus filhos como prioridade, mesmo sabendo
que tantas vezes é tão difícil fazê-lo.
Um dia mágico num local perfeito!
Contamos com a presença de mais de 150
pessoas entre pais, avós, familiares e Amigos
da Bagos d’Ouro.
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NA BAGOS D’OURO
O NATAL É EM FAMÍLIA

O TRENÓ DO PAI NATAL
LEVOU-NOS AO CIRCO!

Na Bagos d’Ouro o Natal é em família e este
dia em que juntamos a nossa é mais um
momento que nos enche de alegria!

No dia 20 de Dezembro, 73 crianças e jovens
viajaram de trenó até ao Coliseu do Porto
Ageas – com uma paragem especial no
Burger King de Paredes e Penafiel, onde os
elfos de Natal ofereceram um almoço mágico
- para assistir ao Circo Natal organizado pelo
Coliseu. Uma viagem especial a diferentes
países e culturas, que arrancou gargalhadas
e suspiros, dando-lhes a oportunidade de
viver a verdadeira magia desta época festiva.
Dos palhaços, ao trapézio, nos saltos ou
malabarismo, viveram cada momento como se
fosse o próprio.

No dia 7 de dezembro, Tabuaço recebeu-nos
de braços abertos e proporcionamos aos mais
novos - mas também aos mais velhos - uma
tarde de brincadeira, convívio e de alegria
para todos, onde não faltou o Pai Natal, muita
música cantada e tocada pelos alunos da
Escola de Sol, um colorido conto de Natal,
muitas atividades e claro, um lanche muito
doce! Uma tarde encantada no Agrupamento
de escolas de Tabuaço com as crianças e
jovens que apoiamos, seus pais, voluntários,
mentores e muitos dos que nos ajudam no
dia a dia. No final da festa cada família levou o
seu cabaz e os agasalhos, para um Natal mais
reconfortante e quentinho. Com a ajuda de
todos fez-se magia este Natal!!

Através da campanha “Ajude-nos a aquecer este
Natal” conseguimos, com a participação de dezenas
de pessoas, entregar a todas as crianças e jovens
um casaco ou umas botas bem quentinhas para o
inverno rigoroso do Douro.

145
CRIANÇAS
E JOVENS

78

CABAZES

DE NATAL
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Apoiamos
UM REGRESSO ÀS AULAS MAIS FELIZ!
Material Escolar
Com o grande apoio da Pwc e da Firmo,
em 2019, as crianças e jovens apoiadas pela
Bagos d’Ouro arrancaram mais um ano com
material escolar essencial para um ano letivo
em pleno. Este apoio chegou a 116 crianças e
jovens, um valor investido de 1992€.

ou em grupos, sessões de apoio ao estudo
depois da escola. Um apoio que chegou já a 40
crianças e jovens, com a colaboração de 15
voluntários e um total investido de 9008€. Um
grande investimento para a Bagos d’Ouro mas
que acreditamos trará bons resultados para
as nossas crianças e jovens.

Manuais Escolares
No regresso às aulas de 2018/19, a Bagos
d’Ouro apoiou ainda a aquisição de alguns
manuais escolares essenciais, através do
pagamento do valor remanescente não
comparticipado pelos apoios sociais.
No total foram apoiadas 40 crianças e
jovens, um investimento social de 3551€.

1992€
EM MATERIAL
ESCOLAR

3551€
EM LIVROS

ESCOLARES
APOIO AO ESTUDO DEPOIS DAS AULAS
Com vista a promover rotinas e hábitos de
estudo e colmatar as dificuldades sentidas
por alguns dos nossos Bagos d’Ouro, pedimos
ajuda de professores e voluntários, e
iniciámos nos diferentes concelhos, a par

9008€
APOIO AO ESTUDO
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BOLSAS WALL STREET ENGLISH
Em 2019, mais uma vez, os estudantes universitários apoiados e a
estudar em diferentes polos universitários tiveram a oportunidade
de ultrapassar as suas dificuldades ao nível do inglês com o
fantástico apoio de mais um ano de formação em Inglês nos
Centros Wall Street English (WSE) espalhados pelo país.

APOIO HABITACIONAL
Este ano, com o apoio da Ride to Share conseguimos por em marcha
a operação “Querido Mudei a Casa” e apoiar o conforto habitacional
de 3 famílias. Estas obras permitiram dar uma cara nova aos
quartos de 4 crianças.

REMODELAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESTUDO
O início do ano de 2019 foi marcado pela
ação de Remodelação dos Espaços de
Estudo das crianças e jovens que apoiamos,
com o objetivo de criarmos nas suas casas
um espaço verdadeiramente seu e onde
estejam motivados e concentrados a estudar.
Através de um apoio solidário da Deloitte e
Claranet que nos ofereceram os materiais e
equipamentos necessários, nomeadamente:
secretárias, cadeiras, candeeiros e
estantes, demos resposta às necessidades
identificadas em cada concelho.
Remodelamos 19 espaços de estudo nos
concelhos de Murça, Alijó, Sabrosa, Armamar
e Tabuaço, com a ajuda de 26 voluntários:
da Missão País (estudantes da Faculdade de
Medicina da Universidade do Porto (FMUP),
do Instituto Português de Administração de
Marketing) (IPAM) e de colaboradores da
Claranet e da Deloitte.

APOIO ALIMENTAR

Confrontados com as parcas condições
habitacionais e de humidade de duas das casas
apoiadas, arregaçámos as mangas e com rolos e
pincéis demos uma cara nova aos quartos e às casas
dos nossos Bagos d’Ouro.

Em 2019 entregamos 10 cabazes alimentares a famílias em
situação de desemprego ou com muito baixos rendimentos
económicos. Um apoio pontual dado em situações de extrema
fragilidade social.

APOIO À SAÚDE
Embora com o foco na Educação, é 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 OFTALMOLÓGICO

BOLSAS UNIVERSITÁRIAS BAGOS D’OURO
Ajudando a cumprir o sonho de prosseguir
estudos, a Bagos d’Ouro apoiou os seus
estudantes universitários através do
apoio no pagamento de despesas não
comparticipadas pela Bolsa do Estado:
alimentação, transporte, livros técnicos,
bolsas de estágio, entre outras. Este apoio só
foi possível graças ao empenho de diferentes
parceiros institucionaise de generosos
Amigos Bagos d’Ouro que permitem aos
nossos jovens concretizar os seus sonhos.

A equipa de Oftalmologia do Hospital da CUF Porto, acompanha,
todos os anos, as crianças e jovens apoiados pela Bagos d’Ouro
com dificuldades de visão. Um olhar atento que faz a diferença no
bem-estar dos nossos meninos e claro, no seu rendimento escolar!
Para completar este apoio contamos também com os contributos
da Essilor e Ótica Santos através, respetivamente, do apoio com as
lentes e armações para os óculos dos nossos Bagos d’Ouro.

APOIO SAÚDE ORAL
Graças ao enorme apoio e dedicação de um grupo de médicos
dentistas preocupados em responder às enormes necessidades de
saúde oral das crianças e jovens apoiadas, em 2019 apoiámos mais
49 crianças com problemas a este nível. Todos juntos a trabalhar
estes sorrisos d’Ouro!

4

QUARTOS
REMODELADOS

1165€
INVESTIDOS EM
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

10

CABAZES
ALIMENTARES

1430€
APOIO EM GÉNEROS
ALIMENTARES

3357€
CONSULTAS DE
ESPECIALIDADE,
MEDICAMENTOS
OU EXAMES

9

CONSULTAS
DE OFTALMOLOGIA

4

PARES DE ÓCULOS
APOIADOS

49

CONSULTAS APOIADAS

1328€
VALOR INVESTIDO
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Incentivamos agentes
da comunidade!
E TU ENREDAS-TE?
A equipa todo o terreno, nos dias dos
Agrupamentos das Escolas de Alijó,
Sabrosa, São João da Pesqueira, Tabuaço
e Armamar, a dar a conhecer aos alunos
a Missão da Bagos d´Ouro e incentivá-los
a tomarem consciência das dificuldades
da sua comunidade escolar e a serem,
eles próprios, agentes de mudança nas
suas comunidades. Este ano, com o grande
envolvimento dos nossos estudantes Bagos
d’Ouro chegamos ainda a mais jovens!

O Júnior Vilela (aluno ABO do 11º ano) e a nossa
equipa, no dia 8 de março em Alijó, no dia da Escola
em Movimento do Agrupamento de Escolas D.
Sancho II, a desafiar os seus colegas do 8º ao 12.º
ano a tomar consciência das dificuldades na sua
comunidade escolar e a desafia-los para dar uma
hora da sua semana e ajudar uma criança a estudar.
“E tu, enredas-te?”

Em Sabrosa e São João da Pesqueira os
alunos escreveram carinhosas mensagens
de afeto para os idosos integrados em lares.

A Susana e a nossa Inês Vasques (aluna ABO
11º ano), no dia 5 de abril de 2019, nas Jornadas
Culturais do Agrupamento de Escolas de São João da
Pesqueira a desafiar os alunos do 6º ano a pensar

no seu papel ativo enquanto agentes de mudança.
Conseguimos levar mais de 50 mensagens aos Lares
de idosos desta comunidade.

A nossa equipa, no dia Dia do Agrupamento de
Escolas Miguel Torga, em Sabrosa, deixa-nos a
seguinte mensagem: “Foi inspirador sentir a forma
como estas crianças e jovens, desde os pequenos da
pré-escola até os mais velhos, acolheram o desafio
e se empenharam a fazer a diferença, e por um
bocadinho que fosse, ajudar a diminuir o isolamento
social dos mais velhos. Estas cartas chegaram a 90
idosos. O que nos deixou felizes? Saber que a alegria
dos idosos ao receber as cartas foi tanta quanto a
dos alunos ao escrever as mensagens!

“COMO TORNAR O TEU MUNDO MELHOR?”
Em Armamar e Tabuaço, o envolvimento
dos alunos superou todas as expectativas
e as respostas ao desafio “Como tornar o
teu mundo melhor?” resultaram num papel

de cenário completamente preenchido com
as principais preocupações e soluções dos
alunos em temas tão importantes como o
ambiente, a comunidade, a família e a escola.
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CRESCEMOS ENQUANTO EQUIPA!
O TRABALHO COM O INSTITUTO KAIZEN
Com a colaboração do Instituto kaizen
montámos a nossa Sala de Missão. Contruímos
ferramentas e organizamos os nossos
processos, sempre de forma visual, para
sermos mais eficazes. Não conhecemos equipa
mais dedicada à melhoria contínua do que a
Equipa de Terreno Bagos d’Ouro!
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01
JANEIRO

Começamos o ano encantados com o
Concerto de Reis organizado pela Porto
Business School na Igreja dos Clérigos, com
a atuação das Leading Voices e do Coral de
Letras da Universidade do Porto. Solidários
com a nossa missão, cantaram também por
todas as crianças e jovens Bagos d’Ouro.

04

02

FEVEREIRO

EVENTOS
E CAMPANHAS

Em fevereiro voltamos a marcar presença na
Essência do Vinho. Graças à generosidade da
Essência dos Eventos, do Instituto dos Vinhos do
Douro e Porto, do Bento Amaral e de muitos dos
Produtores d’Ouro, realizamos a prova de vinhos
solidária “Grandes Vinhos do Douro”, que enche
os sentidos de quem participa e experimenta os
vinhos topo de gama que são dados à prova.

03
MARÇO

Emoções e velocidade já em plena primavera!
A Ride to Share organizou o 2º Passeio
Motard Solidário, com a participação de
mais de 160 motos. O valor das inscrições
no passeio reverteu para a Bagos d’Ouro e o
montante angariado permitiu fazer pequenas
intervenções nas casas de 3 das nossas
famílias, que melhoraram substancialmente
as suas condições de habitabilidade.
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UMA DELICIOSA HARMONIZAÇÃO

04
ABRIL

05
MAIO

06
JUNHO

ENTRE ABRIL E JUNHO, APOSTAMOS EM
DIVERSAS CAMPANHAS:

Já perto da Páscoa a Imperial lançou uma
campanha solidária a favor da Bagos
D’Ouro, tendo criado uma edição especial do
Pantagruel 70% cacau. Parte das receitas
da venda da tablete de chocolate culinário
reverteu para a nossa missão e permitiu
a várias crianças e jovens frequentarem
diferentes atividades pedagógicas e educativas
durantes os meses das férias de verão.

Em harmonia com o chocolate, a Symington
lançou a edição limitada de um dos seus
melhores Portos Graham’s Colheita 1982 para
comemorar o casamento do Príncipe Harry
com Meghan Markle. Com a comercialização
desta edição especial, a Symington doou 5
mil euros à Bagos D’Ouro, reforçando o seu
compromisso com a região do Douro.
Muito obrigado por tornarem mais doces as
vidas das nossas famílias!

QUEM ACREDITA NESTA CAUSA MARCA UM X!
Foi com estes sorrisos que apelamos a todos
os contribuintes!
Com a ajuda de muitos Técnicos Oficiais de
Contas e de muitos dos nossos parceiros,
transmitimos a mensagem de que é fácil
consignar 0,5% do IRS e, desta forma, investir
na Educação das crianças e jovens do Douro.
Muito Obrigado a todos os que colaboraram
connosco nesta campanha, uma das
principais fontes de receita da Bagos
d’Ouro e cada vez mais essencial na nossa
sustentabilidade financeira.

09

SETEMBRO

Em tempo de vindimas e de regresso às aulas,
a animação regressou ao Douro também com
o festival Wine&Music Valley.
Entre concertos, provas de vinhos, live
cooking shows e degustações, foi lançado um
desafio de cariz solidário aos festivaleiros
através do perfil de Instagram da Bagos
d’Ouro (@bagosdouro) que apelou à partilha
de um sticker de donativos, assim como à
utilização de um filtro alusivo à associação.
Foi mais uma excelente oportunidade de
divulgação da nossa missão!

60 61

Associação Bagos d’Ouro Relatório e Contas 2019

10

OUTUBRO

O Six Senses Douro Valley Hotel foi o
local escolhido pelos Douro Boys para a
celebração do seu 15º aniversário, com a
realização de mais um memorável leilão.
Nesta edição os Douro Boys associaram-se à
nossa missão e o produto do lote 47 foi doado

à Bagos d’Ouro. Este valor foi utilizado para
suportar o custo de diferentes tipos de apoio
ao estudo (em grupo e individuais) a cerca de
33 crianças e jovens dos 6 concelhos onde
trabalhamos, durante o 1º período do ano
letivo 2019/2020.

e pelos seus convidados.
A vertente solidária do evento estendeu-se ao
mundo da joalharia, com uma participação
especial da designer de joias Rosarinho Cruz.
Um sonho antigo transformado numa joia “linda
de morrer”, que foi apresentada pela primeira
vez na Wine Party e cujas vendas revertem
na íntegra para a Associação. Aliando a sua
paixão pela criação de joias e pela pintura
a aguarela, Rosarinho Cruz desenhou uma
medalha com um cacho de uvas, símbolo da
região e da produção de vinho, onde se pode
ler que “Tudo começou com um sonho”, e
que nos remete para a concretização de uma
vontade comum, que serviu de mote à criação
da Bagos d’Ouro e que nos faz trabalhar todos
os dias com maior afinco.
A todos os que colaboraram na organização
da festa e a todos os que estiveram
presentes, o nosso Muito Obrigado!

12

DEZEMBRO

Já perto do final do ano a Norte Padel quis
contribuir para a festa de Natal da Bagos
d’Ouro e doou-nos uma parte do valor das
inscrições no Torneio de Natal. Foi uma
ajuda fundamental nesta altura do ano, que
muito agradecemos.

11

NOVEMBRO

Com o outono chegou um dos momentos mais
esperados do ano: a Bagos d’Ouro Wine Party.
Esgotamos a lotação da Casa de Montevideu,
em plena Foz do Porto e com uma vista
privilegiada sobre o mar, e juntamos quase
500 amigos da Bagos d’Ouro, à volta de
muitas dezenas de vinhos do Douro e Porto e
ao som da boa música escolhida pelo DJ Tatá

DURANTE TODO O ANO ACOMPANHARAM-NOS OUTRAS CAMPANHAS MUITO
IMPORTANTES E QUE JÁ FAZEM PARTE DA HISTÓRIA DA BAGOS DOURO:
• CAMPANHA HOTÉIS DO DOURO
• VISITAS ÀS INSTALAÇÕES DA AMORIM &IRMÃOS
• CASTELBEL | PORTUS CALE RUBY RED
• A ENOTECA CLUBE DE VINHOS: O Porto 10 Anos branco Bagos d’Ouro e os famosos
jantares vínicos.
A todos o nosso Muito Obrigado por continuarem a acreditar no nosso trabalho!
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O resultado líquido apurado em 2019 foi no
valor positivo de 107.621,20 (cento e sete
mil seiscentos e vinte e um euros e vinte
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 2019.

Porto, 25 de maio de 2020

05

A Direção da Associação Bagos d’Ouro:

PROPOSTA
DE APLICAÇÃO
DE RESULTADOS

Luisa Alexandra Ramos Amorim
Pe. Amadeu da Costa e Castro
Sara Teixeira Rego de Oliveira Balonas
António Jorge Marquez Filipe
Rui Jorge Teixeira de Carvalho Pedroto
António Augusto Fontainhas Fernandes
Maura Martins Marvão Simões da Costa
Jorge Francisco de Oliveira Maia e Queiroz
Machado
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06

MENSAGEM
DO CONSELHO
FISCAL

A leitura do presente Relatório e Contas de
2019 proporciona-nos uma dupla satisfação:
Pelos indicadores contabilísticos e
financeiros aí divulgados, a satisfação de
vermos confirmadas a solidez, resiliência
e sustentabilidade financeiras, o rigor e
transparência na gestão e a avaliação
criteriosa dos resultados da atividade.

Resta-nos, em face dos resultados do
exercício, mas, sobretudo, em face da
excelente maturação de muitos Bagos do
“nosso” Douro, agradecer sentidamente
a todos os atores da Bagos d’Ouro –
fundadores, direção, colaboradores,
voluntários e parceiros – por tudo o que dão
à mítica região do Douro.

Pelo vasto conjunto de projetos e iniciativas
aí elencados, a superior satisfação de
perceber o real impacto positivo da Bagos
d’Ouro na vida de tantos jovens do “nosso”
Douro.

Por último, e como se compreenderá, o
Conselho Fiscal apresenta um agradecimento
muito especial aos nossos Revisor Oficial de
Contas e Técnico Oficial de Contas, pelo seu
espírito de missão e trabalho em prol desta
causa comum.

São dois aspetos da vida da associação que
têm de caminhar lado a lado. E o Conselho
Fiscal permite-se realçar que o primeiro, o
das contas certas, é condição sine qua non
para a geração da confiança e segurança
necessárias à crescente adesão de novos
parceiros que, generosamente, seja
financeiramente ou com o seu saber em
regime de Pro Bono, viabilizam o fim último da
associação – mudar para melhor o destino à
partida provável de muito jovens durienses.
Este é um aspeto que assume uma
importância acrescida no contexto de
crise pós-pandémica que atualmente
vivemos. Estamos, no entanto, certos, que
a prática da cidadania, da solidariedade
e da responsabilidade social assumem
uma crescente prioridade na mente dos
empreendedores que têm o Douro, nas suas
mais variadas potencialidades, como parte
nuclear das suas atividades.

António Lima Costa
Presidente do Conselho Fiscal
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A SUSTENTABILIDADE
DA BAGOS D’OURO
Evolução dos Gastos Globais
345 343€

400 000€

452 962€

500 000€

289 039€

300 000€
200 000€

Evolução da Receita Global

400 000€

347 658€
267 825€

300 000€

174 656€ 182 425€

207 130€

200 000€

100 000€

100 000€

0€

0€
2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

Evolução da Receita Fixa

2017

Amigos Bagos d’Ouro

2018

Parceiros Corporate

Subs. Estado

255 303€
68 524€

130 669€

56 110€

60 215€

113 086€

49 753€

113 024€

93 150€

10 070€

2016

9 804€

0€

0€

100 000€

8 485€

200 000€

97 400€

300 000€

105 885€

400 000€

223 054€

500 000€

2019
Total

Como é financiado o nosso trabalho?
Parceria
Corporate

130 669€
113 086€

Donativos
Pontuais

80 594€
40 054€

Campanhas

76 431€
54 297€

Subsídios
Estado

68 524€
60 215€

Amigos
Bagos d’Ouro
Eventos

56 110€
49 753€
22 547€
28 950€

2019

2018
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BALANÇO ANALÍTICO
EM 31 DE DEZEMBRO
RUBRICAS

NOTAS

DATAS
2019

2018

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos intangíveis

5

Outros créditos e ativos não correntes

10,16
3.565,86

2.602,42

3.565,86

2.612,58

Ativo corrente
Inventários

6

11.187,42

11.373,74

Créditos a receber

9

94.022,69

148.882,48

2.804,29

2.746,93

478.486,16

386.737,27

586.500,56

549.740,42

590.066,42

552.353,00

429.553,88

370.934,40

3.242,52

3.242,52

Resultado líquido do período

107.621,20

58.619,48

Total dos fundos patrimoniais

540.417,60

432.796,40

854,21

9.810,92

10.964,01

9.537,33

5.595,75

74.179,90

32.234,85

26.028,45

49.648,82

119.556,60

49.648,82

119.556,60

590.066,42

552.353,00

Diferimentos

07

Caixa e depósitos bancários

DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

12

Total do ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Resultados transitados
Ajustamentos / outras variações
nos fundos patrimoniais

Passivo
Passivo não corrente

Passivo corrente
Fornecedores

9

Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros passivos correntes

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

9
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
POR NATUREZAS EM 31 DE DEZEMBRO
RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração

NOTAS

7
7, 8

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO

PERÍODOS

RUBRICAS

2019

2018

654,08

839,07

451.951,30

373.866,61

2018

693,33

842,43

145.860,36

133.125,73

199.991,41

164.241,24

(345.158,44)

(296.524,54)

(15.246,47)

(3.011,86)

(360.404,91)

(299.536,40)

963,44

882,42

8,89

486,48

(954,55)

(395,94)

400.427,15

321.206,81

52.681,20

16.947,80

453.108,35

338.154,61

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

91.748,89

38.222,27

Caixa e seus equivalentes no início do período

386.737,27

348.515,00

Caixa e seus equivalentes no fim do período

478.486,16

386.737,27

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes

6

(186,32)

(254,82)

Fornecimentos e serviços externos

7

(143.343,86)

(135.215,35)

10

(201.281,82)

(175.395,08)

358,37

463,50

(520,39)

(3.084,88)

107.631,36

61.219,05

(10,16)

(2.599,57)

Resultado operacional (antes de gastos
de financiamento e impostos)

107.621,20

58.619,48

Resultado antes de impostos

107.621,20

58.619,48

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

Resultado líquido do período

107.621,20

58.619,48

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação
e de amortização

4, 5

DATAS
2019

Custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas

Gastos com o pessoal

NOTAS

Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

10

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Recebimentos provenientes de:
Juros e rendimentos similares

Recebimentos provenientes de:
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

72 73

Associação Bagos d’Ouro Relatório e Contas 2019

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
1.1. Dados de identificação
A Associação Bagos d”Ouro, tem a sua sede
em Portugal, no Adro de Santa Maria nº 5,
5130-333 São João da Pesqueira, concelho
de S. João da Pesqueira, tendo como
objetivo promover a educação de crianças
e jovens que vivem em situação de carência
económica, na região do DOURO, como forma
de inclusão no território.
O âmbito de ação da Associação compreende
os concelhos da região do Douro, conforme
NUT III (Nomenclaturas de Unidades
Territoriais para fins Estatísticos).
Para a concretização do seu objetivo social
a Asociação depende das contribuições
de particulares e empresas, que não
são vinculativas nem obrigatórias, e
das atividades complementares para a
angariação de fundos.
Constituem órgãos da Associação Bagos
d’Ouro a Assembleia Geral e respetiva mesa,
a Direção e o Conselho Fiscal.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE
PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
2.1. Referencial contabilístico utilizado
As demonstrações financeiras foram
preparadas de acordo com as normas
que integram o Sistema de Normalização
Contabilística (SNC), as quais contemplam
as Bases para a Apresentação de
Demonstrações Financeiras, os Modelos de
Demonstrações Financeiras, o Código de
Contas e as Normas Contabilísticas de Relato

Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi
utilizada a Norma das Entidades do Sector
Não Lucrativo (ESNL).
Na preparação das demonstrações
financeiras tomou-se como base os seguintes
pressupostos:
Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram
preparadas no pressuposto da
continuidade das operações e a partir dos
livros e registos contabilísticos da entidade,
os quais são mantidos de acordo com
os princípios contabilísticos geralmente
aceites em Portugal.
Regime da periodização económica
(acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos
e ganhos à medida que são gerados,
independentemente do momento do seu
recebimento ou pagamento. As quantias
de rendimentos atribuíveis ao período e
ainda não recebidos ou liquidados são
reconhecidas em “Devedores por acréscimos
de rendimento”; por sua vez, as quantias
de gastos atribuíveis ao período e ainda
não pagos ou liquidados são reconhecidas
“Credores por acréscimos de gastos”.
Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam
materialmente relevantes são agregadas a
outros itens das demonstrações financeiras.
A Entidade não definiu qualquer critério de
materialidade para efeito de apresentação
das demonstrações financeiras.
Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e
os gastos foram relatados separadamente
nos respetivos itens de balanço e da
demonstração dos resultados, pelo que
nenhum ativo foi compensado por qualquer
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passivo nem nenhum gasto por qualquer
rendimento, ambos vice-versa.
Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de
mensuração adotados a terça-feira, 31 de
dezembro de 2019 são comparáveis com os
utilizados na preparação das demonstrações
financeiras em segunda-feira, 31 de
dezembro de 2018.

3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS,
ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS
CONTABILÍSTICAS E ERROS
3.1. Principais políticas contabilísticas
As principais bases de reconhecimento e
mensuração utilizadas foram as seguintes:
Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que
proporcionem informação adicional sobre
condições que existiam nessa data são
refletidos nas demonstrações financeiras.
Caso existam eventos materialmente
relevantes após a data do balanço, são
divulgados no anexo às demonstrações
financeiras.
Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se
registados ao custo de aquisição, deduzido
das depreciações e das perdas por
imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas, após o início
de utilização dos bens, pelo método da linha
reta em conformidade com o período de vida
útil estimado para cada classe de ativos.
Não foram apuradas depreciações por
componentes.
As despesas com reparação e manutenção
destes ativos são consideradas como gasto
no período em que ocorrem. As beneficiações
relativamente às quais se estima que gerem
benefícios económicos adicionais futuros são
capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Ativos intangíveis
À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os
ativos intangíveis encontram-se registados
ao custo de aquisição, deduzido das
amortizações e das perdas por imparidade
acumuladas. Observa-se o disposto na
respetiva NCRF, na medida em que só são
reconhecidos se for provável que deles
advenham benefícios económicos futuros,
sejam controláveis e se possa medir
razoavelmente o seu valor.
As amortizações de ativos intangíveis com
vidas úteis definidas são calculadas, após o
início de utilização, pelo método da linha reta
em conformidade com o respetivo período
de vida útil estimado, ou de acordo com os
períodos de vigência dos contratos que os
estabelecem.
Os ativos intangíveis sem vida útil definida
são amortizados num período máximo de
10 anos.
Imposto sobre o rendimento
A Associação Bagos d”Ouro, por se tratar
de uma instituição de utilidade pública, está
isenta de Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas (IRC), de acordo com o
artigo 10º do código do IRC. No entanto,
nas atividades complementares para
angariação de fundos, o imposto é calculado
e provisionado quando aplicável, de acordo
com as normas fiscais vigentes.
Inventários
Os Inventários encontram-se valorizados
ao custo de aquisição, o qual é inferior ao
valor de realização, pelo que não se encontra
registada qualquer perda por imparidade por
depreciação de inventários.
Clientes e outros valores a receber
As contas de “Clientes” e “Outros valores
a receber” estão reconhecidas pelo seu
valor nominal diminuído de eventuais
perdas por imparidade, registadas na conta
de “Perdas por imparidade acumuladas”,
por forma a que as mesmas reflitam a sua
quantia recuperável.

Caixa e depósitos bancários
Este item inclui caixa, depósitos à ordem e
outros depósitos bancários. Os descobertos
bancários são incluídos na rubrica
“Financiamentos obtidos”, expresso no
“passivo corrente”.
Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros
credores, que não vencem juros, são
registadas pelo seu valor nominal, que
é substancialmente equivalente ao seu
justo valor.
Subsídios
Os subsídios do governo são reconhecidos ao
seu justo valor, quando existe uma garantia
suficiente de que o subsídio venha a ser
recebido e de que a Entidade cumpre com
todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido
para o financiamento ativos fixos tangíveis
e intangíveis estão incluídos no item de
“Outras variações nos capitais próprios”.
São transferidos numa base sistemática
para resultados à medida em que decorrer
o respetivo período de depreciação ou
amortização.
Os subsídios à exploração destinam-se à
cobertura de gastos, incorridos e registados
no período, pelo que são reconhecidos em
resultados à medida que os gastos são
incorridos, independentemente do momento
de recebimento do subsídio.
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4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
4.6.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

DESCRIÇÃO

TERRENOS
E RECURSOS
NATURAIS

EDIFICIOS
E OUTRAS
CONSTRUÇÕES

EQUIPAMENTO
BÁSICO

EQUIPAMENTO
DE TRANSPORTE

EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMENTOS
BIOLÓGICOS

OUTROS
AFT

AFT
EM CURSO

ADIANTAMENTOS
AFT

TOTAL

Valor bruto no início

5.100,00

7.150,13

12.250,13

Depreciações acumuladas

5.100,00

7.150,13

12.250,13

Valor bruto no fim do período

5.100,00

7.150,13

12.250,13

Depreciações acumuladas
no fim do período

5.100,00

7.150,13

12.250,13

Saldo no início do período
Variações do período
Total de aumentos
Total diminuições
Saldo no fim do período
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5. ATIVOS INTANGÍVEIS
5.10.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS

TRESPASSE

PROJETOS
DESENVOLVIMENTO

PROGRAMAS DE
COMPUTADOR

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

OUTROS ATIVOS
INTANGÍVEIS

ATIVOS INTANGÍVEIS
EM CURSO

ADIANTAMENTOS AT.
INTANGÍVEIS

TOTAL

Valor bruto total no fim do período

5.959,27

100,00

6.059,27

Amortizações acumuladas totais no fim do período

5.959,27

100,00

6.059,27

Valor bruto no início

5.959,27

100,00

6.059,27

Amortizações acumuladas

5.959,27

89,84

6.049,11

10,16

10,16

(10,16)

(10,16)

Amortizações do período

10,16

10,16

Total diminuições

10,16

10,16

VIDA ÚTIL INDEFINIDA
Saldo no início do período
Valor líquido no fim do período
VIDA ÚTIL DEFINIDA

Saldo no início do período
Variações do período
Total de aumentos

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

DESCRIÇÃO

MERCADORIAS

MAT. PRIMAS E SUBSID.

TOTAL PERÍODO

MERCADORIAS PER. ANTERIOR

MAT. PRIM. E SUB. PER. ANTERIOR

TOTAL PER. ANTERIOR

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS
Inventários iniciais

11.373,74

11.373,74

Compras

13.062,00

13.062,00

Reclassificação e regularização de inventários

(1.433,02)

(1.433,02)

Inventários finais
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
OUTRAS INFORMAÇÕES

11.187,42

11.187,42

11.373,74

11.373,74

186,32

186,32

254,82

254,82
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7. RENDIMENTOS E GASTOS
7.1. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

DESCRIÇÃO

VALOR PERÍODO

V. PERÍODO ANTERIOR

Serviços especializados

10.246,06

13.743,85

Trabalhos especializados

4.971,28

9.139,85

Publicidade e propaganda

2.910,72

3.905,34

Honorários

63,96

Conservação e reparação

2.300,10

698,66

Materiais

2.892,54

3.483,41

391,42

1.100,85

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Livros e documentação técnica
Material de escritório
Energia e fluidos
Eletricidade
Combustíveis

11,00
2.501,12

2.371,56

11.348,92

7.929,39

380,98
10.967,94

7.929,39

Deslocações, estadas e transportes

4.273,43

5.580,84

Deslocações e estadas

4.273,43

5.580,84

114.582,91

104.477,86

31.612,16

18.615,89

2.341,15

2.125,69

Seguros

674,41

535,29

Contencioso e notariado

154,35

Serviços diversos
Rendas e alugueres
Comunicação

Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços
Total

1,99

16,90

79.798,85

83.184,09

143.343,86

135.215,35

7.2. Subsídios, doações e legados à exploração

NOME
Donativos Regulares

VALOR
186.779,97

Donativos Pontuais

83.994,39

Donativos em espécie

14.023,37

Donativos Campanhas / Eventos

39.741,11

Donativo "Consignação IRS"

58.888,31
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8. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS
8.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

DESCRIÇÃO

DO ESTADO
VALOR ATRIB.
PER. ANT

DO ESTADO
VALOR ATRIBUÍDO
PERÍODO

DO ESTADO
VALOR IMPUTADO
PERÍODO

OUTRAS ENT.
VALOR ATRIB.
PER. ANT.

OUTRAS ENT.
VALOR ATRIBUÍDO
PERÍODO

OUTRAS ENT.
VALOR IMPUTADO
PERÍODO

DAS QUAIS UE
VALOR ATRIB.
PER. ANT.

DAS QUAIS UE
VALOR ATRIBUÍDO
PERÍODO

DAS QUAIS UE
VALOR IMPUTADO
PERÍODO

Subsídios ao investimento
Para ativos fixos tangíveis
Para ativos intangíveis
Para outras naturezas de ativos
Subsídios à exploração

140.837,96

68.524,15

140.837,96

68.524,15

Valor dos reembolsos efetuados no período
De subsídos ao investimento
De subsídos à exploração
Total

9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

9.2. Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço

9.1. Outras contas a receber

9.2.1. Dívidas a fornecedores

NOME

VALOR

NOME

VALOR

Clientes

21.721,21

Outros

854,21

Outros devedores

72.401,48

Quadro comparativo (período anterior)
Quadro comparativo
NOME
NOME

VALOR

Devedores por acréscimos rendimentos

290,20

Outros devedores
Clientes
Total

124.239,54
24.352,74
148.882,48

VALOR

Inovamais-Serviços Consultoria

7.933,50

Argoimage Productions, lda

1.783,50

Outros

93,92
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11. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

9.2.2. Outras contas a pagar

11.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições
NOME

VALOR

Credores por acréscimo de gastos

32.234,85

Outros devedores e credores

DESCRIÇÃO

100,00

SALDO
DEVEDOR

SALDO
CREDOR

SALDO DEVEDOR
PERÍODO ANTERIOR

SALDO CREDOR
PERÍODO ANTERIOR

Imposto sobre o rendimento

Quadro comparativo

NOME

VALOR

Pessoal

68,99

Credores por acréscimos de gastos

25.737,28

Outros devedores e credores

Retenção de impostos
sobre rendimentos

3.393,50

3.005,00

Imposto sobre o valor
acrescentado (IVA)

61,94

15,59

Contribuições para
a Segurança Social

7.404,69

6.433,79

Outras tributações

103,88

82,95

10.964,01

9.537,33

Total

222,18

Total

26.028,45

12. FLUXOS DE CAIXA
12.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

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

DESCRIÇÃO
DESCRIÇÃO

VALOR PERÍODO

V. PERÍODO ANTERIOR

Gastos com o pessoal

201.281,82

175.395,08

Remunerações do pessoal

160.809,19

148.198,50

36.806,69

25.447,58

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

1.300,94

879,00

Outros gastos com o pessoal, dos quais:

2.365,00

870,00

Encargos sobre as remunerações

Caixa

SALDO INICIAL

DÉBITOS

5.236,49

Depósitos à ordem

175.750,78

Outros depósitos bancários

205.750,00

Total

386.737,27

CRÉDITOS

SALDO FINAL

980,77

4.255,72

92.729,66

268.480,44
205.750,00

92.729,66

980,77

478.486,16
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Palácio da Bolsa
Rua Ferreira Borges | 4050-253 Porto
T. +351 223 399 098 | TM. +351 924 407 134
www.bagosdouro.com
Siga-nos em:
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https://vimeo.com/bagosdouro
www.linkedin.com/company associaçãobagosdouro
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