A Bagos d’Ouro foi
fundada em 2010
por Luísa Amorim
e pelo Padre
Amadeu Castro

MISSÃO
Promover a Educação de crianças e jovens da região
do Douro, que vivem em situação de carência económica,
como forma de inclusão social no território.
Para que as grainhas de hoje sejam
os Bagos d’Ouro de amanhã!

PORQUÊ NO DOURO?

POBREZA E DESEMPREGO

ENVELHECIMENTO E ANALFABETISMO

PIB per Capita
(2016)

Taxa Desemprego
(2017)

PORTUGAL | 18.100 €

PORTUGAL | 8,9 %

PORTUGAL | 157,4

PORTUGAL | 5,2 %

NORTE | 15.300 €

NORTE | 9,8 %

NORTE | 156,4

NORTE | 5,01 %

DOURO | 13.100 €

DOURO | 14,6 %

DOURO | 225,9

DOURO | 8,65 %

Índice Envelhecimento
(2018)

Taxa Analfabetismo
(2011)

QUEM APOIAMOS?
DOS 6 AOS 25 ANOS...
Acompanhamos crianças e jovens desde o ensino básico
até à integração na vida ativa.
Que vivem em situação de carência económica.
Por vezes confrontados com situações de falta de
estrutura familiar, baixas competências parentais,
alcoolismo ou violência.
Todos eles com falta de oportunidades educativas
e escassas perspetivas futuras!

QUAL A IMPORTÂNCIA DO APOIO?
A Realidade das Famílias

71% das mães
e 52% dos pais em situação
de desemprego / emprego
precário

25% das famílias
são monoparentais

22% das famílias
revelam histórico de
consumo de substâncias
(álcool ou outras)

16% das famílias
com histórico de
comportamentos
de violência

NÚMEROS BAGOS D’OURO

10
Anos

+ de 390
Pessoas Apoiadas

6

Concelhos

+ de 100

Agregados Familiares

10

Membros
na Equipa

+ de 200
Crianças e Jovens

NÚMEROS BAGOS D’OURO
Distribuição do nº de crianças e jovens apoiados
por Idade e Sexo (AL 2018/19)

As Nossas Crianças/Jovens

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

1%
15%
Ensino
Secundário

Ensino
Profissional

13%
Ensino
Superior

1%
Integração
Profissional

57%
FEMININO
25%
3º ciclo

30%
1º ciclo

14%
2º ciclo

43%
MASCULINO

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

A Oportunidade
faz a diferença!

O QUE FAZEMOS?
CAPACITAMOS
Promovemos as competências pessoais, sociais e
educativas adequadas a cada idade e dotamos cada
criança/jovem de ferramentas essenciais para a
construção de um futuro de sucesso.
ACOMPANHAMOS (EM PROXIMIDADE)
Damos apoio nas diferentes fases da vida e de acordo
com as necessidades individuais de cada um, fomentando
um crescimento pessoal, social e familiar saudável.
ENCORAJAMOS
Desafiamos os nossos Bagos d’Ouro a quererem ser
sempre mais e melhores, para que nenhum sonho seja
impossível de alcançar.

COMO O FAZEMOS?
METODOLOGIA BAGOS D’OURO

FAMÍLIAS

1º AO 7º ANO

8º ANO E SUPERIOR

ÂMBITO DE
INTERVENÇÃO

Apoio Social às Famílias

Educar para o Futuro

Integrar no Território

INTERVENÇÕES
REGULARES

Visitas Domiciliárias

Sessões de Acompanhamento

Sessões de Acompanhamento

Sarilhos do Amarelo
(autorregulação do estudo)

Sítio dos Livros

PROJETOS DE
DESENVOLVIMENTO

(hábitos de leitura)

Enreda-te

Enreda-te
(tutoria/orientação no estudo)

Take Action
(soft skills e orientação vocacional)

(tutoria/orientação no estudo)

Mentores
(inspiração pessoal e profissional)

INICIATIVAS ESPECIAIS
TRANSVERSAIS

Apoio ao Estudo

Universidades de Verão

Estágios Curriculares e Profissionais

NÚMEROS BAGOS D’OURO
A Nossa Intervenção | Ano Letivo 2018/2019

1403

518

Sessões
Individuais

474

Visitas
Domiciliárias

Reuniões
Professores

Número de crianças/jovens por iniciativa…

140

Atividades Tempos
Livres

60

Sítio dos Livros

40

Apoio ao Estudo

34

Universidade de
Verão

23

Sarilhos
do Amarelo

Na Bagos d´Ouro
trabalhamos todos os
dias para promover
oportunidades educativas
iguais para TODOS!

Podemos
ser Amigos?

PODEMOS SER AMIGOS?
Na Bagos d´Ouro acreditamos que juntos não deixamos
nenhuma criança para trás.

Os Amigos Bagos d’Ouro apoiam, de forma regular, o
percurso escolar de uma criança/jovem, apoiando também
a sua família.
Através do feedback trimestral que a Bagos d’Ouro envia,
cada Amigo pode acompanhar de perto o desenvolvimento
destas crianças e sentir o impacto que tem nos seus
percursos.
Seja um Amigo Bagos d’Ouro e faça a diferença na vida de
uma criança!

COMO SER AMIGO?
Transforme a vida de uma criança
em apenas cinco passos

1. Sentir que quer fazer a diferença na vida de uma
criança/jovem

2. Definir que apoio financeiro pode disponibilizar neste
momento (ver slide seguinte)
3. Falar connosco para juntos percebermos que criança/
jovem gostaria de acompanhar
4. Fazer o seu donativo
5. Acompanhar a evolução e o crescimento
do seu novo amigo, que consigo
nunca ficará para trás!

COMO SER AMIGO?

Família com 1 criança
120€/mês

Família com 1 criança
+ 1 irmão | 180€/mês

Família com 1 criança
+ 2 irmãos | 240€/mês

CRIANÇA - 90€

IRMÃO - 60€

Família com 1 criança
+ 3 irmãos | 300€/mês

FAMÍLIA - 30€

Por regra assumimos o apoio ao longo de 12 meses consecutivos. Caso não faça sentido, pf fale connosco.
Valores de referência de gastos mensais da Bagos d’Ouro com cada criança/irmão/família.

COMO É INVESTIDO O SEU DONATIVO?

Somos uma IPSS de iniciativa exclusivamente privada, por
isso o nosso trabalho depende do apoio de AMIGOS que
também acreditam no nosso sonho...

...as receitas são destinadas, na esmagadora maioria,
ao apoio direto das nossas crianças e jovens, garantindo
um acompanhamento regular de proximidade.

Receitas Fixas (2019)

Gastos (2019)
3%
Eventos

1%
Comunicação |
Fundraising

27%
Financiamentos
U.E.

22%
Estrutura | Gastos
administrativos

22%
Amigos Bagos d’Ouro

51%
Parceiros Corporativos

74%
Apoio direto às
crianças e jovens

EM 2019, COM OS NOSSOS AMIGOS, FIZEMOS A DIFERENÇA!

0%

93%

de Abandono
Escolar Precoce

72%

Subida/Manutenção
do Desempenho
Escolar (Positivo)

72%

de Aprovação
Escolar

64%

Notas Boas, Muito
Boas e Excecionais

Percursos de
Sucesso

10

Alunos
Universitários

4

Jovens no Mercado
de Trabalho

TESTEMUNHOS

Andreia, Alijó

Inês R., S.J. Pesqueira

Leonardo, Alijó

Inês V., S.J. Pesqueira

“A Bagos d´Ouro ajudou-me
a procurar novos
horizontes e a concretizar
sonhos. Enquanto prestou
este apoio constante, a
Bagos d’Ouro preocupouse ainda com os meus pais,
ajudando-os na procura
ativa de emprego quando
foi necessário.”

“Embora não tenha sido
um caminho fácil, 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.”

“A Associação Bagos
d’Ouro potenciou algo que
me faltava: oportunidades.
Oportunidade, sobretudo,
para dar continuidade aos
meu estudos, e para que
agora possa estar numa
situação de emprego na
minha área, com algumas
perspetivas de uma carreira
estável. Sem esse apoio
imprescindível talvez a
minha história tivesse sido
bastante diferente.”

“Quem sonha, tudo alcança
e é essa uma das grandes
lições que podemos retirar
da família Bagos d’Ouro.
Com todo o
acompanhamento nestes
últimos anos, os limites
não existem. Basta
acreditar, e acima de tudo,
trabalhar para concretizar
todos os objetivos!”

SE HÁ AMIGOS
HÁ ESPERANÇA

geral@bagosdouro.com

-

351 223 399 098

-

bagosdouro.com

vimeo.com/bagosdouro - facebook.com/bagosdouro
instagram.com/bagosdouro - linkedin.com/company/associaçãobagosdouro

