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MENSAGEM DOS FUNDADORES
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Num ano tão imprevisto e imprevisível,
e apesar de todos os constrangimentos,
podemos afirmar que 2020 foi um ano muito
bom na Bagos D’Ouro!
Foi um ano de celebração de uma década
de trabalho, mas sobretudo um ano de
uma equipa totalmente dedicada às nossas
crianças e jovens, garantindo que o percurso
educativo de cada um não fica comprometido,
num contexto socioeconómico que, mesmo
antes de toda a pandemia, já era difícil e
muito precário.
Estivemos, e estamos, próximos.
Sabemos que o futuro das mais de 200
crianças e jovens que acompanhamos
está também nas nossas mãos e a
responsabilidade é enorme.
E porque acreditamos na mudança, também
nós mudámos para celebrar estes 10 anos da
Bagos D’Ouro. Mudámos a nossa imagem e,
desde 2010, a vida de mais de 300 pessoas,
em 6 concelhos do Douro.
Foi ainda um ano de crescimento. Em
tempos difíceis recebemos a notícia de
que o crescimento da Bagos D’Ouro seria
possível, através de um financiamento pela
Portugal Inovação Social, no âmbito do
Programa das Parcerias para o Impacto,
pelo que concretizamos um novo processo
de sinalização e acrescentamos 73 novas
crianças e jovens à nossa família. Mais 73
novas grainhas!

Vivem-se tempos difíceis, mas ao mesmo
tempo desafiantes, com um impacto
económico e social para todos nós e, muito
especialmente, para as famílias mais
vulneráveis e expostas. A Bagos D’Ouro
precisa, mais do que nunca, da ajuda de todos
para continuar a apoiar e a proteger todos
aqueles que acompanha.
Mesmo depois de um ano letivo tão ativo e
exigente, onde as desigualdades sociais se
acentuaram, as nossas crianças, jovens
e famílias demonstraram que construir
percursos de sucesso através da educação
e mudar o futuro do Douro, é possível. E esta
é a motivação suficiente para continuarmos
a trabalhar na construção destes projetos de
vida, com energia redobrada.
A todos os membros dos órgãos sociais, equipa
fixa, voluntários, parceiros e amigos, o nosso
sincero muito obrigado por estarem connosco.
Há 10 anos a mudar a história das crianças
do Douro!

Luísa Amorim
Amadeu Castro
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MENSAGEM DA DIREÇÃO
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É já um lugar comum referir que o ano de
2020 figurará nos anais da História como o
ano da grande pandemia Covid 19, um ano
que, seguramente, muito pouca saudade
deixará. Sendo certo que, para a Bagos
D’Ouro, este ano representou um enorme
desafio, em vários planos, também poderemos
dizer que, inequivocamente, o ano de 2020
representou um marco importante na vida da
nossa Associação.
Desde logo pelo facto de terem decorrido 10
anos desde o nascimento deste projeto da
sociedade civil, pela vontade e pela mão dos
Fundadores Luísa Amorim e Padre Amadeu
Castro e que hoje se afirma, na Região
Demarcada do Douro, como um incontornável
ator nos processos de capacitação educativa
dos mais desprotegidos e como agente de
mudança no destino provável de muitas
crianças e jovens desta região económica e
socialmente deprimida do país. Com mais de
300 crianças e jovens que têm ou tiveram
contacto com a nossa organização, são
esmagadores os números do sucesso. A
título de mero exemplo, sete jovens estão
hoje inseridos profissionalmente e mais vinte
e seis frequentam o Ensino Superior, com
aproveitamento.
Também pelo facto de, perante condições
muito difíceis e tendo presente que o projeto
da Bagos D’Ouro assenta firmemente no
valor da Educação promovida em ambiente
escolar, como fator de desmantelamento das

desigualdades sociais e de nivelamento nas
condições de ascensão social, e também,
no acompanhamento próximo das nossas
crianças e jovens, a Bagos D’Ouro foi capaz
de se reinventar, num muito curto espaço
de tempo, e de demonstrar ser capaz,
paradoxalmente, de uma ainda maior
proximidade com as famílias, resultado
de termos uma equipa de profissionais
comprometidos e habilitados no combate
ao isolamento digital e na capacitação dos
nossos alunos à mudança necessária para
enfrentarem este novo mundo.
Fomos capazes de encontrar novas formas
de trabalho a todos os níveis, na Direção,
nas Equipas e no relacionamento com os
nossos Parceiros e Voluntários. O propósito
é o mesmo, desde o primeiro dia, mas novos
caminhos tiveram de ser encontrados.
Nada disto teria sido possível se não
tivéssemos percorrido, desde 2010, um
caminho sólido e focado. Um caminho que,
desde logo, passou pela construção de uma
equipa profissional, dedicada, totalmente
identificada com o ethos da Associação Bagos
d’ Ouro mas, sobretudo, totalmente focada em
tornar cada criança e cada jovem um caso de
sucesso. Para memória futura, aqui ficam os
seus nomes:
Ana Sofia Caramalho
Bárbara Queirós
Carla Sousa

Catarina Ramos Pinto
Eduardo Pinho
Lara Guerra
Mafalda Ferrão
Maria Inês Taveira
Mariana Neves
Susana Gama
Dez anos de compilação de um enorme
manancial de conhecimento que nos permitiu
construir, com a validação da Universidade
Católica e da Universidade do Minho, uma
estrutura identitária da nossa abordagem,
que veio a constituir o Manual de Metodologia
Bagos D’Ouro, um documento vivo e evolutivo,
e que tem vindo a merecer elogiosas
referências por parte de especialistas na área
da Educação.
Dez anos de rigor e de transparência nas
contas e na gestão prudente dos dinheiros
que nos são confiados e que hoje permitem
uma boa solidez financeira do nosso projeto
e, sobretudo, uma total independência
relativamente ao poder público.
Dez anos que nos permitem, com segurança
dizer, que venham os próximos dez, que
estamos preparados para os enfrentar.
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Acreditamos na mudança e, por isso, também nós
mudamos!

Acreditamos na mudança e, por isso,
também nós mudámos para celebrar esta
data tão especial: os 10 anos da Associação
Bagos D’Ouro.
Mudámos a nossa imagem e, desde 2010,
a vida de mais de 300 pessoas, em 6
concelhos do Douro.
Obrigado por estar connosco. Há 10 anos a
mudar a história das crianças do Douro!
Rebranding pela nossa tão estimada b+
comunicação.
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Quando começamos… e onde estamos hoje:

2010
2 concelhos envolvidos
10 famílias apoiadas
20 crianças e jovens
40 pessoas alcançadas
87% de aprovação escolar
62% dos alunos comprometidos com o seu

percurso escolar

2 membros de equipa fixa
50.026€

Valor do investimento social

2020
6 concelhos envolvidos
105 famílias apoiadas
204 crianças e jovens
389 pessoas alcançadas
100% de aprovação escolar
83% dos alunos comprometidos com o seu

(ano letivo 2019/2020)

percurso escolar

(ano letivo 2019/2020)

10 membros de equipa fixa
365.831€ Valor do investimento social
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A atividade que desenvolvemos contribui
de forma direta para os objetivos de
desenvolvimento sustentável 1, 4 e 10 e
impacta indiretamente o objetivo 17.

Em 2020:

75,7% Percursos diretos de sucesso
0% de Abandono Escolar Precoce
+26 jovens (84%) decidiram prosseguir estudos
7 jovens integraram o mercado de trabalho
+ de 90 voluntários envolvidos

(ano letivo 2019/20)

(sem completar a escolaridade obrigatória)

(depois dos 18 anos)

A nossa atividade nos concelhos de Alijó, Sabrosa, São João da Pesqueira e Tabuaço é cofinanciada pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.
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O mundo está cada vez mais digital e a Bagos D’Ouro
alargou a sua rede
Mais de 7500 fãs no Facebook
Mais de 1800 seguidores no Instagram
500 seguidores no Linkedin
10 newsletters enviadas a mais de 3400 contactos

• Mais de 7500 fãs no Facebook: chegamos
a uma média de 1356 pessoas por dia e
conseguimos 866 novos fãs em 2020.
• Mais de 1800 seguidores no Instagram:
alcançamos cerca de 9 mil interações
e 276.500 impressões durante o ano e
conseguimos 652 novos seguidores em 2020.
• Em março lançamo-nos no Linkedin
e terminamos 2020 com quase 500
seguidores e mais de 65.700 impressões
durante o ano.
• Notícias Bagos D’Ouro: 10 newsletters
enviadas para uma base de dados com mais
de 3400 contactos.

A comunicação faz parte integrante do
trabalho da Bagos D’Ouro. Queremos que
todos percebam o que fazemos, como
trabalhamos e como é possível ajudarem-nos
a mudar vidas!
Agradecemos à Onya tudo o que nos ensina!
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Andamos numa roda viva
Num ano de muita atividade e de tantos imprevistos fomos desafiados para darmos testemunho
do trabalho realizado ao longo dos meses. Andamos numa roda viva a falar das dificuldades
sentidas mas também de tudo o que foi alcançado!
Agradecemos à Silver Lining o tão longe que nos leva!

82 notícias alcançadas
4 presenças em TV
3 presenças em rádio
21 notícias em meios impressos
53 notícias em meios online

• TVI | Jornal da Uma

• SIC | Primeiro Jornal

Retorno de investimento de cerca
de

652 mil €

• RTP 1 | A Nossa Tarde
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• Porto Canal | Filhos e Cadilhos

• Observador
• Rádio Observador | Podcast Código Postal
• Rádio Comercial | Era o que faltava

• Sapo Lifestyle
• Visão

• Sábado

• Jornal de Notícias

• Rádio Renascença
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10 Anos a fazer amigos que nunca nos deixam
para trás!
Evolução do nº de Amigos Bagos D'Ouro
56
43

45

2018

2019

14

Até 2017

Graças à generosidade de tantas pessoas e
empresas temos conseguido acompanhar
de perto, ao longo de 10 anos, muitas
famílias Bagos D’Ouro, proporcionando às
suas crianças e jovens as oportunidades
educativas necessárias para um futuro de
sucesso no Douro.
Os Amigos Bagos D’Ouro apoiam
regularmente uma determinada família e
acompanham de perto o percurso pessoal
e escolar das crianças ou jovens. São um

2020

suporte essencial da nossa atividade e
permitem-nos cumprir o compromisso de
longo prazo que temos com cada família.
A verdade é que a Bagos D’Ouro
acompanha atualmente a educação de
mais de 200 crianças e jovens e precisa de
mais Amigos, porque não queremos deixar
ninguém para trás.
Junte-se a nós e seja um bom Amigo!
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Em tempos de grande dificuldade surpreendemo-nos
com a generosidade de tantos parceiros
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 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.

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 na região
do Douro, por cujo desenvolvimento
trabalhamos diariamente.

Ao fim de 10 anos, 40 parceiros corporate,

90 parceiros pro bono, 19 Empresas Amigas Bagos D’Ouro.

Num ano difícil e desafiante como foi
2020 fomos surpreendidos pela enorme
generosidade de tantas pessoas e
empresas que acreditaram no nosso
trabalho e que nos ajudaram a ajudar.
Muito obrigado a todos por colaborarem
connosco!
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Parceiros Sociais Locais
O verdadeiro trabalho social faz-se em rede.
Por isso, é para nós essencial saber que
contamos com o apoio dos parceiros sociais
locais dos seis concelhos onde atuamos e
com quem trabalhamos muito de perto.
ACES Armamar – Agrupamento de Centros de Saúde
ACES Murça - Agrupamento de Centros de Saúde
ACES São João da Pesqueira – Agrupamento de
Centros de Saúde
Unidade de Saúde de Cuidados Personalizados de
Sabrosa
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 Social e Cultural de Sanfins do Douro
ATL UPDouro |Armamar
ATL Palácio da Fantasia | Ervedosa - São João da
Pesqueira
Bombeiros Voluntários de Alijó
Bombeiros Voluntários de Armamar
Bombeiros Voluntários de Sabrosa
Casa do Povo de Pegarinhos
Centro Social e Paroquial de Trevões
Centro Social, Recreativo e Cultural de Carlão
CLDS 4G Milhões de Esperanças (Murça)
CLDS 4G Sabrosa
CLDS 4G Tabuaço

CLDS PI+PA 4G (São João da Pesqueira)
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
Cruz Vermelha de Murça
Cruz Vermelha de Sabrosa
Cruz Vermelha Portuguesa
Ecclesialis - Gestão Diocesana Unipessoal
Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego
Escola Profissional de Moimenta da Beira
Esprodouro - Escola Profissional de São João da
Pesqueira
Esproser – Escola Profissional de Sernancelhe
GIP Alijó - Gabinete de Inserção Profissional
GIP Armamar – Gabinete de Inserção Profissional
GIP Murça - Gabinete de Inserção Profissional
GIP Sabrosa - Gabinete de Inserção Profissional
GIP Tabuaço – Gabinete de Inserção Profissional
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
Núcleo Local de Inserção de Alijó
Núcleo Local de Inserção de Armamar
Núcleo Local de Inserção de Murça
Núcleo Local de Inserção de Sabrosa
Núcleo Local de Inserção de São João da Pesqueira
Núcleo Local de Inserção de Tabuaço
Pesqueira Amiga – Associação de Solidariedade
Social
Projeto OPTA (Orientar e Promover Trajetórias de
Aprendizagem) - E8G
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 Misericórdia de São João da Pesqueira
- Sentir Douro
XTO Alijó
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Produtores d’Ouro

Parceiros Corporate

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.

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.

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
Wine & Soul

ACA - Alberto Couto Alves
BA Glass Portugal, S.A.
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, S.A.
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 – Ind. de Madeiras e Derivados, S.A.

Empresas Amigas
Bagos D’Ouro
Estas empresas apoiam regularmente
uma determinada família e acompanham
de perto o percurso pessoal e escolar das
crianças ou jovens, através do feedback
regular que enviamos. São um suporte
essencial da nossa atividade e permitem-nos
cumprir o compromisso de longo prazo que
temos com cada família Bagos D’Ouro.
Advanced Way Unipessoal, Lda
Ascendi Grande Lisboa, Auto Estradas da Grande
Lisboa, S.A
Base Determinante - Negócios e Gestão, Lda
Bosch Car Multimedia Portugal, S.A.
CHPV, Lda
Claranet II Solutions, S.A.
Confraria do Vinho do Porto
Cork Supply Portugal, S.A.
Fundação Ageas - Agir com o Coração
Fundação Galp Energia
Fundação Manuel Sampaio Couto
Jerónimo Martins SGPS, S.A.
Jet Cooler - Águas e Cafés, S.A.
Laserbuild, Lda
Linde Global Services Portugal, Unipessoal Lda
MDM - Gestão e Tecnologia, Lda
Olivebrook, Lda
Pathena, S.A.
Vale & Rangel, Lda

Relatório e Contas 2020

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
Herdade da Aldeia de Cima
Argoimage Productions, Lda
ATL ABC Douro
Banco BPI
Blip.pt
Carpintaria Resende I Cederma
Centro de Estudos de Alijó
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro,
EPE
Cerealis - Produtos Alimentares, S.A.
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
Claranet Portugal, S.A.
Cleva Inetum
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
Clínica Médico-Dentária Drª Helena Figueiredo,
Unip. Lda
Coliseu Porto AGEAS

Continental Advanced Antenna Portugal
Deloitte
Dourogás Natural ,S.A.
EDP – Energias de Portugal
EDP – Gestão de Produção de Energia, S.A.
Elisabete Correia (Psicologia)
Essilor Portugal – Soc. Industrial de Ótica, Lda
Europcar Internacional – Aluguer de Automóveis, S.A.
Farfetch Portugal
Firmo – AVS Papéis e Papelaria, S.A.
Fundação Ageas – Agir com Coração
Fundação Galp Energia
Ibersol - Hotelaria e Turismo, S.A.
Imperial-Prod. Alimentares, S.A.
Ikea Industry Portugal, S.A.
Grupo Bel
Grupo J. Pinto Leitão
José de Mello Saúde
Lactogal Produtos Alimentares, S.A.
Linde Global Services Portugal, Unipessoal Lda
MGC Transportes
Multicare
Museu do Douro
Museu do Vinho de S. João da Pesqueira
Natixis Portugal
Naturimont – Desporto, Aventura e Turismo, Lda
Ordem de Malta Portugal
Óptica Santos
Patronato de Nossa Senhora da Conceição
Porto Editora, S.A.
Pricewaterhousecoopers
Primavera BSS

Primor – Charcutaria Prima
Recheio - Cash and Carry, S.A.
Sogenave
Sonae MC
Superatte (Sabrosa)
Tecamobil – Mobilidade e Transportes, S.A.
Texas Instruments Portugal
Universidade Junior – Universidade do Porto
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Vestas Portugal, S.A
Wall Street English
APOIO À ESTRUTURA
Agilus Consulting, S.A.
AJNET, Lda
AON Portugal – Corretores de Seguros, S.A.
Associação Comercial do Porto
Atlanticare – Serviços de Saúde, S.A.
B+ Comunicação
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Douro e Côa, C.R.L.
Camarc – Carpintaria e Marcenaria de Arouca, Lda
Casa da Música
Cision Portugal
CNIS – Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade
Entreajuda
Essência do Vinho
Fullscreen
Garrigues
Grant Thornton & Associados
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP
Kaizen Institute
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Lidergraf – Artes Gráficas, S.A.
Max Digital – Impressões Digitais, Lda
Onya , UNIP, Lda
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e
Emprego
Porlogis – Trânsitos e Logística, Lda
Porto Business School
Silver Lining
Torrié – Grupo José Maria Vieira
Vouguembal

Campanhas

Outros apoios

Em 2020 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. Estes
valores são diretamente aplicados em vários
dos nossos projetos e programas educativos.

Outros apoios especiais em 2020, essenciais
na concretização dos nossos eventos e
atividades:

Amorim & Irmãos
Castelbel – Artigos de Beleza, S.A
Enoteca Clube de Vinhos
Firmo – AVS Papéis e Papelaria, S.A.
Imperial- Produtos Alimentares, S.A.
Martha’s Group
Manoel D. Poças Júnior, Vinhos S.A
Pure Travel, Lda
Rosarinho Cruz Joias
Six Senses Douro Valley
Vila Galé Hotéis

Dott – MKTPlace Comércio Elestrónico, S.A.
Drivers Club
Palácio do Correio Velho
Porlogis – Trânsitos e Logística Lda
Revista Vinhos Grandes Escolhas – Reserva
Especial, Edições e Eventos, Lda
Revista de Vinhos – Essência do Vinho
Rádio Universidade. FM
Tiago Godmess
Vinhos a descobrir
Voluntários d’Ouro
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Campanhas especiais em 2020
Num ano de comemorações contamos também com a participação de muitas pessoas, hóteis e empresas na concretização das seguintes
campanhas especiais:
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.
E não custa nada.
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.

Campanha “Douro de braços abertos”

Para ajudar a mudar a história das crianças
do Douro de A a Z, comece pelo X!
Foi com este mote que apelamos a todos os
contribuintes.
Com a ajuda de muitos Técnicos Oficiais de

Assim como o Douro recebe os seus visitantes
de braços abertos, iniciamos uma campanha
junto de hotéis e enoturismos para apelar
a que os seus visitantes possam, com a sua
contribuição, abrir as portas para o futuro às
nossas crianças e jovens.
Um gesto simples que, no final de cada estadia
ou visita, pode fazer toda a diferença.
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Campanha “Caderno Solidário Firmo”
Para assinalar os 10 anos da Bagos D’Ouro
a Firmo criou uma edição especial do
icónico “Caderno Azul”, inspirada na cor do
Vinho do Porto.
Um artigo comemorativo, 100% português, e
cujas vendas revertem em 50% para a nossa
missão. Já tem o seu?
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Campanha “A casa do João”
Há 4 anos fomos tocados pela história do
João.
Um jovem especial, com um percurso de
vida de grande dificuldade, mas que desde

cedo aprendeu a não desistir.
Com uma história de vida difícil o João e a
sua família viram-se obrigados a sair da
sua zona de residência e encontraram no
Douro o acolhimento merecido.
Embora com uma situação de grande

fragilidade económica, esta família
sempre prezou pela educação como
porta de entrada para um futuro de
sucesso, valores que desde sempre foram
transmitidos aos seus filhos.
Por tudo isto, e principalmente porque o
João e a Margarida são uns lutadores, que
dão sempre o seu melhor apesar deste
contexto tão adverso, este ano decidimos
juntar-nos a esta causa e fazer tudo o
que nos era possível para angariar os
fundos necessários para que a família não
passe outro Inverno numa “casa” que não
garante as condições mínimas para uma
vida digna.
Com a colaboração especial da Rosarinho
Cruz e do Albano Jerónimo e a ajuda de
tantas pessoas e empresas… conseguimos!
As obras vão arrancar!
A todos o nosso Muito Obrigado por
continuarem a acreditar no nosso trabalho!
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04
A NOSSA ATIVIDADE
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2020

Um ano de pernas para o ar
mas cheio de oportunidades!
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Quem apoiamos
No ano letivo de 2019/20, trabalhamos em
proximidade com 74 Bagos D’Ouro, nos seis
concelhos onde atuamos, alcançando um
total de 147 crianças e jovens, uma vez que
integramos os seus irmãos em todas as
oportunidades educativas.

Crescemos!
Mesmo num ano tão difícil, em Outubro de
2020, acrescentamos 73 grainhas à família
da Bagos D’Ouro.

Nº de crianças e jovens apoiados pela
Bagos D’Ouro, face ao total em situação
de fragilidade económica ( 1.º, 2.º e 3.º
escalões do abono de família)
404
343

6

72

CONCELHOS

74

FAMÍLIAS

147

CRIANÇAS E JOVENS
EM PROXIMIDADE

CRIANÇAS E JOVENS
ALCANÇADOS
(irmãos)

276

PESSOAS APOIADAS
(pais e irmãos)

301

• A Bagos D’Ouro apoia, em média, 11% das
crianças e jovens em situação de fragilidade
económica (com rendimentos de referência
mensais entre os 254 e os 762,58 euros) nos
concelhos onde atua.
• O apoio a 51 crianças e jovens dos concelhos
de Alijó, Sabrosa, São João da Pesqueira
e Tabuaço é cofinanciada pelo Programa
Operacional Inclusão Social e Emprego”.

266

255

33

34

Alijó

Murça

36

35

35

Sabrosa Armamar Tabuaço

Crianças c/1º, 2º e 3º Escalões do abono

260

31

SJP

Crianças c/Apoios ABO
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Evolução do nº total de crianças e jovens apoiados, por concelho
204
155
137
24
102
81

18

70

65

28

25
36

19

17

10
17

11
9

19

19

19

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

20

S. João Pesqueira

19
18

26

25

24

35

26

29

25

35
33

19

27

31

27

24

24

27

26

31

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

17

27

16
2015/16

15

34

22

23

21

22

147

36

18

Sabrosa

Alijó

Tabuaço

Armamar

Evolução do nº total de pessoas apoiadas em 10 anos

Murça

389
291
276

253
204
166
127

36

2011/12

155

71

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21
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As nossas crianças e jovens
ANO LETIVO 2019/20

73

52

74

CRIANÇAS E JOVENS

CRIANÇAS E JOVENS

---

---

49,7%

1º e 2º CICLOS

54

50,3 %

MASCULINO

3º CICLO E SECUNDÁRIO

FEMININO

6

PROFISSIONAL

4%

Distribuição do nº de crianças e jovens
apoiados por Idade e Sexo (AL 2019/20)
> 18

28%

18%

Ensino
Profissional

9%
Ensino
Superior

Pré-Escolar

10 a 11
6a9

Distribuição
do nº de crianças
e jovens apoiados
por Nível de Ensino
(AL 2019/20)

18%

21%
10%

20%
19%

0a5

12%

11%
Masculino

23%

24%

1º Ciclo

3º Ciclo

4%
Feminino

+1

EM FASE DE INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL

18%

22%

12 a 14

SUPERIOR

11%

14%
Secundário

15 a 17

13

1%
Integração
Profissional

13%
2º Ciclo
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As suas famílias
Distribuição das famílias apoiadas segundo
a idade da Mãe e do Pai (ou principais
responsáveis)
42%

N/A 4%
61 aos 70

7% 4%

51 aos 60

15%

19%
42%

41 aos 50

31%

31 aos 40
21 aos 30

24%
11%

DAS MÃES COM IDADES ENTRE OS 31 E OS 50 ANOS

DOS PAIS COM IDADES COMPREENDIDAS ENTRE 41 E OS 60 ANOS

PAIS NÃO FORAM AVALIADOS PORQUE TÊM POUCO OU NENHUM
CONTACTO COM OS SEUS FILHOS

1%

% Mães

% Pais

Distribuição das famílias apoiadas segundo
o nível de ensino da Mãe e do Pai (ou
principais responsáveis)

Secundário

Estudantes universitários Bagos D’Ouro são a 1ª geração de universitários nas suas famílias

BAIXOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE DAS FAMÍLIAS

Superior 0%
17%

2%

3º Ciclo

26%

2º Ciclo

25%

1º Ciclo

26%

4 3
76%
90%
MÃES E

21%
38%
31%

PAIS SEM ESCOLARIDADE

DAS MÃES COM ENSINO BÁSICO (ATÉ 9º ANO)

DOS PAIS COM ENSINO BÁSICO (ATÉ 9º ANO)

S/ Escolaridade 6% 7%
% Mães

72%
43%
20

% Pais
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Distribuição das famílias apoiadas de
acordo com a situação profissional da Mãe
e Pai (ou principais responsáveis)
39%

Desemprego
Emprego
Precário
Emprego
Estável

14%

32%
24%

Principais problemáticas sociais

36%
43%

28%

FAMÍLIAS
MONOPARENTAIS

22%

COM PRÁTICAS PARENTAIS
DESAJUSTADAS

Reforma 4% 7%

% Mães

% Pais

BAIXOS NÍVEIS DE RENDIMENTO ECONÓMICO DAS FAMÍLIAS

72%
50%
93%

DAS MÃES, EM SITUAÇÃO DE EMPREGO
PRECÁRIO OU DESEMPREGO

15%

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

DOS PAIS, EM SITUAÇÃO DE EMPREGO
PRECÁRIO OU DESEMPREGO

DAS FAMÍLIAS VIVEM COM RENDIMENTO
MENSAL DE REFERÊNCIA (< 508 € /MÊS | 1º
E 2º ESCALÕES DO ABONO DE FAMÍLIA)

NO 1º CONFINAMENTO PASSAMOS DE 58% PARA
DE FAMÍLIAS COM APOIOS SOCIAIS

72%

18%

DE FAMÍLIAS
INTERVENCIONADAS
POR ENTIDADES DE PROTEÇÃO
DE CRIANÇAS E JOVENS
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10 Anos de compromisso Bagos D’Ouro
• ACOMPANHAMOS (em proximidade) com
uma equipa de psicólogos especializados
no terreno, as crianças e jovens e seus pais
dando apoio nas diferentes fases da vida e de
acordo com as necessidades individuais de
cada um. Este trabalho assenta na definição
de um Compromisso Anual Bagos D’Ouro e
procura responsabilizar as crianças, jovens
e seus pais na definição dos seus objetivos
anuais (pessoais, sociais, educativos e
de orientação vocacional e profissional)
e comprometê-los com o caminho e as
oportunidades para os alcançar.

Ao longo destes dez anos de intervenção no
terreno a Bagos D’Ouro aperfeiçoou a sua
metodologia de intervenção que está cada
vez mais forte e direcionada às diferentes
idades e suas necessidades. O que fazemos?

• DESAFIAMOS os nossos Bagos D’Ouro
a quererem ser sempre mais e melhores,
para que todos os sonhos sejam possíveis
de alcançar. Criamos as oportunidades e
experiências educativas fundamentais para
enriquecer os seus percursos pessoais e
profissionais (apoio ao estudo; experiências
vocacionais com profissionais de referência,
estágios, tutorias).
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• CAPACITAMOS: Com recurso a parceiros
de referência a metodologia da Bagos
D’Ouro e reforçada através de programas
de desenvolvimento e aceleração de
competências que nos ajudam a trabalhar
competências pessoais, sociais e
educativas, adequadas às diferentes idades
e que nos permitem e dotar cada criança/
jovem com as ferramentas essenciais
para a construção de um futuro de
sucesso. Ex: desenvolvimento emocional/
comportamental; autorregulação da
aprendizagem (Sarilhos do Amarelo);
leitura (Sítio dos Livros); soft skills,
orientação vocacional, empregabilidade e
empreendedorismo (Take Action); digitais
(em construção).
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Os nossos resultados em proximidade
em casa; da dedicação de professores,
parceiros sociais e voluntários; e de uma
equipa totalmente comprometida, com uma
enorme capacidade de adaptação, sentido
de missão, muita criatividade e claro, a
persistência certa!
Sabemos bem as tantas aprendizagens
que ficaram por fazer, com efeitos para já
incalculáveis, mas estamos empenhados
em delinear novas estratégias que nos
ajudarão a reduzir estas assimetrias.

Num ano de pernas para o ar e tão
desafiante para todos e em especial
para as nossas crianças e jovens na
sua maioria sem as condições físicas,
de equipamentos e tantas vezes até de
estrutura e organização necessárias para
uma aprendizagem efetiva, os nossos Bagos
D’Ouro superaram e tiveram 100% de
aprovação escolar. Um resultado que advém
de um maior envolvimento dos pais no
acompanhamento educativo dos seus filhos

ANO LETIVO 2019/20

Retenção Escolar (%)

1º Ciclo

2º ciclo

3º Ciclo

Secundário

0%

0%

0%

0%

Envolvimento Escolar (compromisso ABO) (%)

85%

83%

85%

89%

Subriram ou mantiveram o Desempenho Escolar
(positivo) (%)

75%

74%

85%

100%

Desempenho Escolar Bom, Muito Bom e
Excecional

70%

69%

80%

89%

2

1

2

0

85%

73%

70%

78%

Saíram do Insucesso Escolar (N)

Percursos Diretos de Sucesso (sem retenções
escolares) (%)

Resultados globais de todos
os alunos no ano letivo 2019/20

74
100%
83%

CRIANÇAS E JOVENS EM PROXIMIDADE

APROVAÇÃO ESCOLAR

ALUNOS COMPROMETIDOS COM A
Bagos D’Ouro

72%
72%
72%
0%
5
+8

SUBIRAM OU MANTIVERAM O
DESEMPENHO ESCOLAR (POSITIVO)

DESEMPENHO ESCOLAR BOM, MUITO
BOM OU EXCECIONAL

PERCURSOS DIRETOS DE SUCESSO (SEM
RETENÇÕES ESCOLARES)

ABANDONO ESCOLAR PRECOCE

CRIANÇAS SAÍRAM DO INSUCESSO ESCOLAR

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
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Trocaram-nos as voltas mas nós demos a volta!
Em março chegou a pandemia e a nossa
vida e o nosso trabalho ficaram de pernas
para o ar. Trocam-nos as voltas mas nós
demos a volta!

Portugal não só está ainda quase
no final da tabela no que respeita à
percentagem de famílias com acesso
à internet - 81% em 2019 face a uma
média de 90% na UE - como é dos mais
desiguais na comparação entre cidades
e áreas rurais: nas primeiras há internet
na casa de 87% dos agregados, nas
segundas esta realidade só abrange
70%. (Eurostat, 2020)
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No Douro há “anjos” que combatem o
“isolamento digital” dos jovens
Lutamos contra o isolamento social e digital,
distribuímos mais de 55 computadores e
tablets, instalamos routers de acesso à
internet, vivemos semanas em modo de
assistência técnica e informática. Para que
ninguém fique para trás!

Com as aulas por videochamada surgiram
múltiplas novas dificuldades, nomeadamente:
pôr todas as crianças/jovens online (em
aldeias isoladas e sem rede) e com os
dispositivos certos para acompanhar os
seus professores e as suas turmas. 14%
das nossas famílias não tinha (março 2020)
acesso à internet e 59% das nossas crianças
não tinham computador ou tablet.
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As famílias da Bagos D’Ouro têm baixa
escolaridade e muito poucas competências
digitais pelo que o arranque das aulas por
videoconferência se revelou uma grande
fonte de ansiedade e stress, sobretudo para
os pais das nossas crianças mais novas. A
nossa equipa desdobrou-se entre múltiplos
contactos para os ajudar em todo este
processo de: instalar os computadores,

baixar as aplicações necessárias para
as videochamadas (em plataformas,
muitas vezes diferentes de professor para
professor); criar emails ou outros canais
para receber os trabalhos. A certeza é de
que se a Bagos D’Ouro não existisse nestas
vidas seguramente muitas destas crianças
iriam ter muita dificuldade em PARTICIPAR
nas aulas como as outras crianças!

Todos os meninos estão agora
a realizar tarefas escolares
por Teams, por e-mail ou
através das fichas impressas
com o apoio dos professores
e respetivos agrupamentos de
escolas, câmaras municipais ou
juntas de freguesia.
(relatos da equipa de terreno
via Whatsapp)
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6

PSICÓLOGOS NO APOIO DIRETO ÀS CRIANÇAS E JOVENS

1965

SESSÕES DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL EM
ESCOLA E ONLINE

883

VISITAS DOMICILIÁRIAS OU VÍDEOCHAMADAS PARA
INTERVENÇÃO COM AS FAMÍLIAS

668

REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO COM PROFESSORES

Ao “entrarmos em casa” por videochamada
conseguimos estar mais próximos de toda a
família – crianças e pais. Isto é muito bom e tem
dado muito alento a toda a equipa que todos os
dias recebe imagens de como foi o dia em muitas
das famílias. Destacamos todo este tempo uma
proximidade com os professores e parceiros
sociais (CM e Agrupamentos de escolas) num
apoio muito próximos às nossas crianças e seus
pais (computadores, refeições)
(relatos da equipa de terreno via Whatsapp)

Sempre muito próximos dos nossos Bagos
D’Ouro e mais do que nunca de toda a
família!
Em tempos de estudo em casa a equipa
Bagos D’Ouro intensificou os seus contactos
e passou a estar semanalmente online com
as suas crianças e jovens e com os seus pais.
Um canal aberto que nos aproximou ainda
mais de toda a família, permitindo-nos antes
de mais sensibilizá-los para as medidas

individuais e familiares de prevenção;
mas também que partilhassem angústias
e preocupações inerentes a todo este
desconhecido e às dificuldades financeiras
que se começavam a sentir; e uma ajuda
na orientação e estruturação do dia a dia,
garantindo algum tempo de trabalho e estudo
aos seus filhos, mas também de apoio às
atividades domésticas e de lazer (sozinho e
em família).
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Para ajudar os nossos Bagos D’Ouro
a estarem verdadeiramente “online”,
acompanhamos muito de perto as suas
novas rotinas escolares trabalhando
questões tão importantes como: a
assiduidade e pontualidade nas aulas
síncronas, a organização e cuidado com
os materiais (tê-los sempre próximos),
a realização das tarefas propostas
(entrega a horas) e o estudo autónomo.
Reformulamos os seus compromissos com
objetivos específicos para esta temporada
e definimos planos semanais de estudo,
que monitorizamos regularmente, testando
estratégias cognitivas, motivacionais e
de autorregulação do comportamento,
essenciais à promoção do sucesso
educativo. 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.
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Fomos um grupo!
Na rede social Facebook criámos o grupo
VAMOS TODOS FICAR BEM, com desafios
diários, desde exercício físico à leitura,
para pais e filhos fazerem em conjunto, e
com o qual se pretendeu criar um espírito
de comunidade e verdadeira partilha com
o objetivo de os fortalecer em tempos tão
desafiantes e a criar interações saudáveis
em família.
Para os diferentes dias da semana foram
desenhadas propostas diferentes: a missão
em pijama, para reforçar hábitos e as

rotinas de acordar, dormir e de higiene
(lavagem das mãos), mas também cuidados
especiais nesta fase de quarentena; o
dia da música, porque “quem canta seus
males espanta!”; o exercício físico, para
iniciar o dia com “mente e o corpo sãos!”;
trocas de receitas e propostas para o dia
da alimentação saudável (e claro, algumas
bolachinhas maravilhosas à mistura) e
muitos desafios de leitura! Para os fins de
semana, muitas brincadeiras em família e
atividades ao ar livre.
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Alguns milagres em tempos de Covid
Mensagens da equipa
ABO trabalha de casa e, por incrível que
pareça, os miúdos aderem super bem!!! A
Bruna Pinto com a devida precaução vai
começar a correr todas as manhãs, às
7h30!!! A família Mesquita vai iniciar um
torneio de dominó familiar!! E a Jessica
Martins, tendo trabalhos de faculdade,
estará mais direcionada para o trabalho
virtual!!! Vamos baguitos!!!!

💪💪💪

(Susana Gama, Gestora de Concelho)

A Madalena não baixa os braços e mesmo
com a escola fechada tem organizado o
seu tempo de forma a conseguir manterse a par de todas as disciplinas e fazer os
trabalhos que os professores vão pedindo!
O desafio desta semana vai ser ver o
Harry Potter com legendas em inglês para
poder treinar a língua! O Matias, sendo fã
do Harry Potter também, não a vai deixar
esquecer!

😅

(Catarina Pinto, Gestora de Concelho)

O Afonso tem assistido as aulas on-line,
mas admite já ter saudades da escola e dos
amigos. O grande objetivo dele é terminar
o 5.° ano sem negativas e assim ganhar a
aposta que fez com a madrinha!

Primeira sessão por vídeo chamada
com o Pedro Freitas, em Armamar. Para
compensar o sinal de rede tivemos a
motivação e empenho na estruturação do
plano semanal de estudo!!

(Catarina Pinto, Gestora de Concelho)

(Bárbara Queirós, Gestora de Concelho)

😂

Esta semana os
atendimentos
virtuais continuam! O
Tomás e o Salvador
de Murça passaram
a semana entre
trabalhos da escola,
desenhos, leituras
e brincadeiras no
pátio! E sempre sem
sair de casa.

💪

(Lara Guerra,
Gestora de Concelho)

💪

A Mara continua a cumprir o seu plano
de estudo mantendo as rotinas da Escola,
mostrando que o pijama não é a farda
oficial da quarentena! Um exemplo de
foco e determinação!

💪
😉

(Bárbara Queirós, Gestora de Concelho)

Sessão de balanço com o Gonçalo
Barradas. A mãe tem sido peça
fundamental para a motivação e supervisão
na realização das tarefas. Por sua vez as
competências de informática são já uma
conquista que tem permitido até ter aulas
via zoom. O Gonçalo e a mãe estão mesmo o
dar o seu melhor!

💪

(Bárbara Queirós, Gestora de Concelho)
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Enreda-te digital, uma resposta inovadora e adaptativa à situação de pandemia!

Primeiros encontros online de partilha com os dois grupos de voluntários. Foi maravilhoso sentir a motivação e a entrega de cada um a este projeto pioneiro da Bagos D’Ouro.

“Dê uma hora do seu tempo e ajude uma
estrela a brilhar”!
Em tempos de estudo em casa cresceram as
dificuldades escolares dos nossos alunos,
sobretudo dos mais pequenos e com maior
dificuldade em regular o seu estudo, muitas
vezes com pais com dificuldade em ajudálos a este nível. Sabemos como os meios
digitais são uma grande ferramenta para
os alunos mais envolvidos e autónomos

(podendo usar por exemplo a escola virtual)
mas também que os alunos com maior
dificuldade e sobretudo os mais novos,
desistem mais facilmente se não tiverem um
ensino presencial/orientado.
Para reforçar competências e regular o
estudo em casa criámos o Projeto Enredate Digital, um programa através do qual
voluntários, de diferentes idades e regiões
do país, ajudam crianças e jovens de 1º, 2º
e 3º ciclos a estudar, numa base contínua e
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Medição de Impacto do Enreda-te
Digital feito pela Aplixar – spin off da
Universidade do Porto (Ano letivo
2019/20)
Participaram neste estudo 23 crianças e
jovens dos 8 aos 15 anos, distribuídos pelos 6
concelhos dos Bagos D’Ouro. 21 Encarregados
de Educação, dos 27 aos 55 anos, e 18
voluntários, dos 18 aos 31 anos.

95.7%

das crianças e
jovens consideram que as sessões com os
voluntários os ajudou a serem melhores
alunos. Destacam a disponibilidade dos
voluntários e referem que gostariam muito de
continuar a ter apoio no próximo ano.

•

sistemática, com uma lógica individualizada
de “um-para-um”. Desenhado originalmente
para decorrer presencialmente em contexto
escolar, o ENREDA-TE transformou-se numa
resposta à distância, via digital, garantindo
assim o acesso e o apoio a crianças, jovens
e famílias da Bagos D’Ouro.
Hoje, estes voluntários são já pessoas
de referência nas suas vidas (com um
impacto que acreditamos os acompanhará
a longo prazo). Um “amigo mais velho”, uma
oportunidade de contacto com um mundo
de enormes desafios e experiências. Alguém

com quem estão uma a duas vezes por
semana (1 a 2 horas), que lhes pergunta
como está a correr a escola e que os ajuda
a criar rotinas de estudo, a promover
a sua autonomia no digital e a reforçar
aprendizagens em conteúdos específicos.
Tivemos voluntários a ler com as nossas
crianças, outros a estudar matemática
ou mesmo a ensinar programação.
Contactos que chegaram para ficar e que
se mantiverem mesmo em período de férias.
Está a ser uma experiência com enorme
impacto na vida dos nossos Bagos D’Ouro!

90.5%

dos Encarregados de
Educação consideram que as sessões com
os voluntários ajudaram os seus filhos a ser
melhores alunos.

•

• Os voluntários, de uma
maneira geral, consideram
que o projeto ENREDA-TE
DIGITAL contribui muito para a
promoção do sucesso escolar
e bem-estar das crianças e
jovens acompanhados e para
uma educação mais inclusiva.
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Outros projetos no digital
PROJETO SARILHOS DO AMARELO em digital
No decorrer de 2019/20 a Bagos D’Ouro
implementou o programa Sarilhos do Amarelo
com as crianças do 3º, 4º e 5º anos e seus
pais. Um programa de 18 sessões aplicado
semanalmente e que pretende trabalhar,
através da narrativa “Sarilhos do Amarelo”,
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 foram
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.
Identificaram sentimentos, estabeleceram
objetivos CRAVA (concretos, realistas,
avaliáveis), reconheceram o papel do esforço
e empenho no processo de aprendizagem,
aprenderam a pedir ajuda e a aplicar as
três fases do processo autorregulatório
da aprendizagem Planificação, Execução
e Avaliação (PLEA), a situações do seu
dia a dia. Sem deixar de analisar alguns
comportamentos que afetam todo este
processo e aprender a controlá-los.

Em Março, com o primeiro confinamento, este
projeto foi adaptado para o online e fez mesmo
todo o sentido! Que bom poder trabalhar todos

estes conceitos e poder aplicá-los a esta altura
com tantos desafios e dificuldades e ajudar a
regular o dia a dia das nossas crianças.

23
43
23
Terminamos o Sarilhos do Amarelo de forma muito divertida com os nossos Bagos
D’Ouro e Famílias. Em 4 salas virtuais dinamizamos desafios, reflexões, a leitura
dramatizada do último capítulo. No final aprendemos que quando nos juntamos
para pensar como fazer e cada um executa a sua tarefa tudo funciona melhor!

CRIANÇAS ENVOLVIDAS

PESSOAS ALCANÇADAS (pais)

LIVROS ENTREGUES

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).
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PROJETO SÍTIO DOS LIVROS (grupo de
Facebook)
Neste período em que a distância foi a regra
para o bem-estar de todos, reinventamos
o Sítio dos Livros, um projeto desenhado
para promover uma cultura de leitura fora
da escola e através do Grupo de Facebook
utilizamos a leitura como uma forma de nos
fortalecermos e passarmos tempo juntos.
Através de desafios semanais lemos muito,
partilhamos livros de infância e construímos
histórias em conjunto.
Mas não ficamos por aqui. Em tempo de
férias desafiamos os nossos Bagos D’Ouro
a ler!
Ao longo de quatro semanas (10 de Julho
a 07 de Agosto de 2020), as crianças
e famílias tiveram a oportunidade de
conhecer a história do Principezinho e
desta personagem tão querida, e ajudá-la a
concretizar semanalmente alguns desafios
especiais que envolveram muita criatividade
e esforço. Para fomentar a participação,
todos os trabalhos apresentados foram
a votação do público geral através do
Facebook da Bagos D’Ouro. Os vencedores
receberam como prémios livros e um
relógio, para lembrar a importância de
existir sempre tempo para ler!

O Principezinho levou as nossas crianças e
respetivas famílias numa viagem maravilhosa,
cheia de aprendizagens e aventuras, que
diminuiu a distância entre todos e criou
um sentimento de união e partilha na
grande família ABO. No final, o balanço
feito pelas crianças e famílias não podia
ser mais positivo, com todos a mostraremse agradecidos pela oportunidade de
conhecerem a magia que se esconde por
detrás do Mundo do Principezinho.

O Projeto Sítio dos Livros, foi desenvolvido em
parceria com a Roff Inetum 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.
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TAKE ACTION | CONVERSAS VOCACIONAIS
ONLINE
Com os estudantes do secundário a
aproximar-se do momento de candidatura ao
Ensino Superior e este ano impossibilitados
de realizar o nosso programa Take Action
| Realiza-te no Douro com experiências
in loco e um contacto direto e presencial
com entidades e profissionais das mais
diversas áreas, desenhamos este formato
de conversas vocacionais online, pedindo
a pessoas de referência e em áreas
do interesse dos nossos jovens que os
inspirassem partilhando os seus percursos
formativos e profissionais, as suas
principais aprendizagens e esclarecessem
as suas dúvidas.

Conversas Vocacionais à volta da Gestão e da Economia com a Sandra Mota e as
alunas Lara Silva e Lara Almeida, ambas do 12º ano.

Conversas Vocacionais à volta da Engenharia com José António Sarsfield Cabral, Professor do departamento de Engenharia e Gestão Industrial da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, e o aluno Júnior Vilela.

Sou aluna do 12° ano e, dentro de alguns dias, vou
ter de me candidatar a um curso na Universidade.
Apesar de já estar segura em relação à minha
escolha, há sempre algumas dúvidas que surgem e,
por isso, ontem tive a oportunidade de falar com a
Sandra Mota, Diretora da Comunicação da NOS.
Foi uma conversa muito esclarecedora e
inspiradora. Com a sua simpatia e boa disposição,
a Sandra para além de ter respondido a todas as
nossas questões também nos incentivou a seguir
os nossos sonhos e a trabalharmos para alcançar
os nossos objetivos.
Por tudo isto, gostava de agradecer, não só à
Bagos D’Ouro por ter proporcionado este momento,
mas também à Sandra Mota por ter despendido
parte do seu tempo para nos ajudar nesta fase de
tomada de decisão. Obrigada!
Lara, estudante do 12º ano

Foi uma reunião muito importante e rica em
aprendizagens. Percebi que ainda tenho muito para
aprender com os outros, e que não devo ficar com
as minhas dúvidas, mas sim esclarecê-las. Percebi
também quais as melhores opções de escolha que
tenho para o meu futuro universitário, e que nada
será como planeado, já que a vida dá muitas voltas.
Por fim, posso agradecer pela disponibilidade que
tiveram comigo pois foi me dada informação muito
importante que me ajudou a clarear as minhas
ideias e decisões. Terá sido um dos melhores
momentos de conversa sobre o meu percurso
académico, fico contente por me terem apoiado e
deixado mais confiante para o futuro!!!
Júnior Vilela, estudante do 12º ano
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NOVAS OPORTUNIDADES NUM MUNDO EM
MUDANÇA
Apoio ao estudo online
Num mundo em total mudança surgiu
também a oportunidade de apoio ao estudo
online, em áreas específicas tantas vezes
tão difíceis de conseguir, sobretudo para
os alunos mais velhos às portas de fazer
exames nacionais.
Um apoio que chegou já a 33 crianças e
jovens, num total investido de 8392€.
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De volta ao terreno! A nossa missão é, e será sempre, junto das famílias!
Gradualmente, cumprindo todos as medidas
de segurança, regressámos ao terreno
e fomos, casa a casa sentir, agora olhos
nos olhos e sem problemas de rede como
estavam as nossas crianças e o que tinham
para nos contar. As saudades eram muitas!!
Os miúdos estavam gigantes!

O que nos mostraram?
Deixamos o testemunho da Carla Sousa na
visita a casa do nosso Nuno Carvalho e que
relata tão bem este momento.
Na visita de aproximação ao Nuno houve tempo
para tudo... voltar a olhar olhos nos olhos... mesmo
que com máscara (andava a pedinchar à mãe
uma máscara comunitária e adorou a surpresa
da Terra dos Sonhos e nunca mais a tirou durante
toda a visita!). Mostrar orgulhosamente os seus
trabalhos escolares realizados durante este
período em casa (e tão bem que ele trabalhou!).
Mostrar como já está ágil a manusear o seu novo
computador! E ainda houve tempo para cheirar a
Santos Populares num manjerico plantado por ele
e pela mãe com muito carinho! Que super mãe esta,
sempre à altura dos desafios!

A Susana, Gestora de Concelho de São João da Pesqueira no primeiro
contacto com a Alexandra

O Eduardo, Gestor de Concelho de Tabuaço no primeiro contacto com a Carla
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Entrega de Diplomas e Prémios de Mérito
Em julho, no final de mais um ano letivo
reconhecemos o esforço e dedicação dos
nossos Super Heróis!
Mesmo impedidos de realizar a habitual
Cerimónia de Entrega de Diplomas e
Prémios de Mérito, fomos casa a casa
fazer o balanço deste ano tão difícil
com as crianças e jovens e seus pais.
Entregamos Prémios de Mérito a 14 alunos
que revelaram um desempenho escolar
Excecional e 69 diplomas (Ouro ou Prata) às
crianças e jovens que cumpriram na íntegra

ou parcialmente os seus compromissos
escolares. Para reforçar este momento
pedimos a pessoas de referência nas suas
vidas que gravassem uma mensagem de
reconhecimento pela sua capacidade de
superação neste ano tão desafiante e que
lhes mostramos em cada visita.
Foram momentos verdadeiramente
emocionantes. Saímos de alma reforçada
ao sentir o orgulho destes jovens e dos seus
pais por verem reconhecidos os sucessos
alcançados pelos seus filhos neste ano tão
desafiante! Estão mesmo todos de parabéns!
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Neste regresso às aulas tão especial pintamos pela mudança!
Pintamos murais e espalhamos cor no
regresso às aulas.
No ano em que comemoramos o 10º
aniversário da Bagos D’Ouro quisemos
celebrar o papel chave da educação com
a pintura de dois murais comemorativos,
em cada um dos concelhos fundadores da
Bagos D’Ouro. Pintámos e demos cor a São
João da Pesqueira e a Sabrosa!
Contamos com o apoio do street artist
GODMESS, da Câmara Municipal de São
João da Pesqueira e de Sabrosa, do Centro
Escolar de São João da Pesqueira, do
Agrupamento de Escolas Miguel Torga e
da CIN, que ofereceu todas as tintas para a
pintura do mural.

O Futuro é Aqui!
Porque o futuro passa por aqui: pela preservação do
Douro, pela escola como motor de desenvolvimento, por
um cada vez maior envolvimento da Bagos D’Ouro com
a comunidade. Aqui deixamos o testemunho de 10 anos
de crescimento orgânico, onde o futuro das crianças
e jovens foi, e continuará a ser, o ponto de partida e de
chegada.
Entre a beleza dos socalcos vamos marcando as vidas
dos bagos onde intervimos, derrubando barreiras,
construindo sonhos.
Para que as grainhas de hoje sejam os Bagos D’Ouro de
amanhã!
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Remodelação dos Espaços de Estudo

UM REGRESSO ÀS AULAS AINDA MAIS
FELIZ!
O regresso às aulas foi vivido com muita
intensidade e foi muito bom voltarmos à
escola e às sessões com os nossos Bagos
D’Ouro!

Material Escolar
Com o apoio de material escolar doado
pela Firmo, pela Blip e pela PwC Portugal
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 179 crianças e
jovens, um valor investido de 4242€.

Manuais Escolares

Em Armamar, a Ana Rita, o Rui Pedro e o Raúl preparam-se para regressar à
escola e matar saudades de professores e amigos!

No regresso às aulas de 2020/21, 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 59 crianças e jovens, um
investimento social de 2786€.

Preocupados em assegurar que todas as
crianças têm um espaço verdadeiramente
seu onde possam estar motivados e
concentrados a estudar, em Setembro, no
regresso às aulas de 2020/21 realizamos
mais uma ação de Remodelação dos Espaços
de Estudo e equipamos 20 espaços de estudo
com secretárias, cadeiras, candeeiros e
estantes para 20 crianças e jovens Bagos
D’Ouro! Este ano os nossos estudantes mais
velhos ofereceram-se como voluntários
nesta iniciativa!
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Para que nenhum aluno fique para trás
Neste Regresso às Aulas mais oito jovens
Bagos D’Ouro ingressaram no ensino
superior! Passamos assim a apoiar 26
estudantes universitários no ano letivo de
2020/21.

Bolsas Bagos D’Ouro
Para que a situação económica dos
nossos estudantes não comprometa a
continuidade dos seus estudos, criámos
a Bolsa Universitária Bagos D’Ouro, para
apoio ao 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 institucionais e de generosos
Amigos Bagos D’Ouro que permitem aos
nossos jovens concretizar os seus sonhos.
Este apoio da Bagos D’Ouro prevê ainda uma
Bolsa de formação para a compra de livros
técnicos, apoio à realização de um estágio
anual e ações de formação.

Hoje foi o dia de acolhimento aos caloiros de
Gestão na Universidade do Minho e, como tal, a
Bagos D’Ouro propôs-se a acompanhar-me neste
dia tão especial e marcante da minha vida.
Tive a oportunidade de conhecer o campus
universitário e ter uma ideia mais clara do que
irá acontecer nestes três anos de licenciatura.
Foi-me explicado como decorrerá este ano letivo
tão atípico e fui também apresentada a vários
grupos de estudantes e à Comissão de Curso.
Além disto, consegui conhecer a residência em que
vou ficar e ter uma noção do meu novo quotidiano:
descobri quais as paragens de autocarro mais
importantes, alguns supermercados a que posso ir
e as pessoas a quem posso recorrer, caso precise.
Ainda, este dia foi muito útil para conhecer “caras
novas”, fazer amizades, e ficar mais segura em
relação a esta futura etapa!
Testemunho da Lara na da sua primeira visita à
Universidade do Minho
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Bolsas Wall Street English

O Sonho da Ana
A Ana Mesquita é uma jovem Bagos D’Ouro
que, com apenas 15 anos e o 9º ano resolveu
desafiar-se e agarrar a oportunidade de
seguir o seu sonho - a moda!
Neste momento está a dar os primeiros
passos na Escola de Moda do Porto!
Com uma família muito apoiante, mas com
muitas dificuldades económicas e sem
possibilidade de apoiar os seus estudos
encontrou neste apoio de Bolsa Bagos
D’Ouro a possibilidade de sonhar com o
futuro diferente.
A Raquel (à direita) é uma jovem Bagos
D’Ouro, licenciada em Direito, e quis dar o seu
contributo aceitando o desafio de ser tutora
da Ana nesta nova fase de vida no Porto.
É impossível não sentir um enorme orgulho
desta nossa Ana!

Em 2020, 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
nos Centros Wall Street English (WSE)
espalhados pelo país. Neste ano tão atípico
o WSE abriu a possibilidade de formação
exclusivamente online, dando a possibilidade
aos jovens de continuar a sua formação
neste período de confinamento no Douro.

Nem todos os alunos que aceitamos, por
recomendação e pro-bono, nos nossos
centros, conseguem manter-se motivados ou
concentrados o suficiente para garantirem um bom
aproveitamento. Este é, aliás, um dos principais
desafios com os quais todos os alunos se deparam,
quando querem aprender uma nova língua já que,
tal como num ginásio, não basta que o aluno se
inscreva para conseguir resultados.
Felizmente, motivação e dedicação não faltam à
Cristiana.
Excerto da Entrevista à Cristiana
Publicada pelo WSE, 2020
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Take Action universitários
Quando ainda podíamos estar juntos…
Em Fevereiro, rumamos à Quinta dos
Murças, durante um fim de semana, com
o grande objetivo de potenciar relações
de tutoria entre os nossos alunos mais
velhos (universitários) e os mais novos
(secundário), às portas da Universidade
e já muito ansiosos (muito pouca rede de
apoio) para assim partilharem experiências
e estarem acompanhados neste período de
tantas mudanças e desafios. Foram dois
dias de sonho, com muitas atividades e
desafios mas sobretudo momento de grande
reforço para todos.

Enquanto estudante no fim do secundário,
deparo-me com dúvidas e incertezas a cada
momento que passa. Como é que me vou orientar?
Qual o primeiro passo? São algumas das questões
que me passam pela cabeça. Este fim de semana
não se descreve apenas como uma fuga à
rotina escolar mas um fim de semana repleto de
aprendizagens. Toda a união que senti nestes
dias dá-me a força e coragem necessária para
me desafiar a mim mesma nas diversas situações.
Foram transmitidos valores, novos conhecimentos
e certezas. A dúvida e o medo deixaram de pairar
nos meus pensamentos. Um grande obrigada
à Quinta das Murças, à Naturimont e como é
óbvio à equipa Bagos D’Ouro por me darem a
oportunidade de vivenciar estas experiências. Um
grande obrigada por me darem tantas certezas!
Inês Vasques, 12º ano

11

11 ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
E PRÉ-UNIVERSITÁRIOS ENVOLVIDOS
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Na Bagos D’Ouro o Natal é, e será sempre, em família!
Neste ano atípico e imprevisível o trenó
da Bagos D’Ouro andou de porta em porta
para garantir um Natal especial a todas as
famílias Bagos D’Ouro.
Com o apoio imprescindível de parceiros e
pessoas extraordinárias, conseguimos levar
este espírito de alegria e solidariedade às
105 famílias, deixando em todas as casas
um Cabaz de Natal bem recheado com os
produtos essenciais para uma consoada
mais reconfortante e para estes tempos de
maior necessidade. Os duendes de Natal
da Bagos D’Ouro entregaram ainda a cada
criança os presentes especiais de Natal,
escolhidos pelos seus “Padrinhos de Natal”.
Com a ajuda de todos também este Natal foi
especial!

204

PRESENTES DE NATAL
(CRIANÇAS E JOVENS)

105

CABAZES DE NATAL
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Sem nunca descurar as principais necessidades das nossas famílias
APOIO ALIMENTAR
Em 2020 entregámos 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 da Bagos D’Ouro assegurar
que todas as crianças e jovens apoiados
e seus pais, têm acesso a informações de
saúde, rastreios e cuidados essenciais ao
bem-estar de toda a família.
Neste Sentido, no dia 5 de dezembro foi
realizado em São João da Pesqueira, por uma
equipa de voluntários da Ordem de Malta, o

rastreio de Saúde Oral a todos os baguitos
do concelho, num total de 25 crianças e
jovens para avaliar principais necessidades e
melhorar a rotina da lavagem de dentes.

APOIO OFTALMOLÓGICO
A equipa de Oftalmologia do Hospital da CUF
Porto acompanhou, em 2020, 11 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.

10

CABAZES ALIMENTARES | 1620€
APOIO SAÚDE (CONSULTAS DE ESPECIALIDADE,
MEDICAMENTOS OU EXAMES) | 1753€

16

CRIANÇAS E JOVENS
EM ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO
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Nunca foi tão necessário investir na educação e o
investimento social dá muitos frutos
Evolução da Receita Global
452 962€
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Em 2020 angariámos 395 183 €
Este ano, em contexto de pandemia, com
as aulas presenciais a fazerem tanta falta
e a vincarem ainda mais as desigualdades
sociais, queremos demonstrar que é preciso,
mais do que nunca, investir na Educação.
Investir em oportunidades educativas iguais
para todos.
Para que ninguém fique para trás, aconteça
o que acontecer.
Em 2020 os nossos recursos foram
aplicados com ainda maior rigor na
Educação e numa equipa dedicada a
desenvolver o percurso escolar de cada
criança e jovem.

Evolução dos Gastos Globais
345 343€ 371 577€
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Em 2020 investimos 371 577 €
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Como é financiado o nosso trabalho (principais fontes de receita)?
Parceria
Corporate

127 049€
130 669€

Donativos
Pontuais

1%
Eventos

2%
Comunicação
Fundraising

40 773€
80 594€
70.871€
76 431€

Campanhas
Subsídios
Estado

50.564€
68 524€

Amigos
Bagos D’Ouro
Eventos

24%
Estrutura
Gastos
administrativos

Como são
aplicados
os seus
donativos?

67 492€
56 110€
8 271€
22 547€

73%
Apoio direto às crianças e jovens

2020

2019

Todos os donativos são aplicados na sua maioria
no apoio direto às mais de 200 crianças e jovens.
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05

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
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O resultado líquido apurado em 2020 foi no
valor positivo de 23.605,32€ (vinte e três
mil seiscentos e cinco euros e trinta e dois
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 2020.
Porto, 12 de abril de 2021

A Direção da Associação Bagos D’Ouro:
Luisa Alexandra Ramos Amorim
Pe. Amadeu da Costa e Castro
Sara Teixeira Rego de Oliveira Balonas
António Jorge Marquez Filipe
Rui Jorge Teixeira de Carvalho Pedroto
António Augusto Fontainhas Fernandes
Maura Martins Marvão Simões da Costa
Jorge Francisco de Oliveira Maia e Queiroz
Machado
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MENSAGEM DO CONSELHO FISCAL
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No ano em que cumpre uma década a mudar para melhor o futuro de muitas crianças e jovens
da região do Douro, apraz-nos poder extrair deste relatório a reconfirmação da solidez e
sustentabilidade financeiras da Bagos D’Ouro.
Mais um ano com um resultado líquido positivo, fruto de uma gestão rigorosa e transparente.
Mais um ano de otimização na utilização dos recursos financeiros colocados ao seu dispor
por generosos parceiros. Mais um ano de atitude permanente de fomento da criatividade e da
inovação social.
Não deixam de ser resultados surpreendentes porquanto eles acontecem em plena
pandemia, cujos efeitos trágicos se refletem também na atividade normal das instituições de
solidariedade social.
Há, pois, todas as razões para o Conselho Fiscal felicitar os colaboradores e dirigentes da
Bagos D’Ouro pelos resultados obtidos.
Estes resultados são motivo de grande orgulho para todos, e, nos tempos difíceis que se
avizinham, reforçarão certamente a motivação para fazer ainda mais e melhor em prol de
muitas famílias do Douro Vinhateiro.
Por último, o Conselho Fiscal agradece muito ao Contabilista Certificado e ao Revisor Oficial de
Contas, pelo rigoroso trabalho de execução da contabilidade e de revisão legal das contas da
“nossa” Bagos D’Ouro.

António Lima Costa
Presidente do Conselho Fiscal
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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Balanço analítico em 31 de dezembro (montantes em euros)
RUBRICAS

NOTAS

DATAS
2020

2019

4.783,38

3.565,86

4.783,38

3.565,86

ATIVO
Ativo não corrente
Outros créditos e ativos não correntes
Ativo corrente
Inventários

6

10.844,92

11.187,42

Créditos a receber

9

221.813,55

94.022,69

Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo

2.600,50

2.804,29

543.798,62

478.486,16

779.057,59

586.500,56

783.840,97

590.066,42

537.175,08

429.553,88

3.242,52

3.242,52

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais

10

Resultados transitados
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais

8

Resultado líquido do período
Total dos fundos patrimoniais

23.605,32

107.621,20

564.022,92

540.417,60

Passivo
Passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores

9

Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros passivos correntes

9

4.786,38

854,21

6.570,10

10.964,01

175.407,96

5.595,75

33.053,61

32.234,85

219.818,05

49.648,82

Total do passivo

219.818,05

49.648,82

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

783.840,97

590.066,42
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Demonstração dos resultados por naturezas
(montantes em euros)
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

PERÍODOS
2020

2019

Vendas e serviços prestados

7

1.317,28

654,08

Subsídios, doações e legados à exploração

8

393.601,18

451.951,30

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

6

(342,50)

(186,32)

Fornecimentos e serviços externos

7

(125.797,07)

(143.343,86)

(241.319,32)

(201.281,82)

Gastos com o pessoal
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões

9

Outros rendimentos

7

(194,80)
264,18

358,37

Outros gastos

(3.923,63)

(520,39)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

23.605,32

107.631,36

23.605,32

107.621,20

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

4; 5

(10,16)

Resultado antes de impostos

23.605,32

107.621,20

Resultado líquido do período

23.605,32

107.621,20
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Demonstração dos fluxos de caixa
em 31 de dezembro (montantes em euros)
RUBRICAS

NOTAS

DATAS
2020

2019

1.317,28

693,33

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

66.960,57

145.860,36

245.783,83

199.991,41

(311.427,12)

(345.158,44)

(62.621,29)

(15.246,47)

(374.048,41)

(360.404,91)

1.217,52

963,44

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Recebimentos provenientes de:
Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

264,18

8,89

(953,34)

(954,55)

365.114,72

400.427,15

75.199,49

52.681,20

440.314,21

453.108,35

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

65.312,46

91.748,89

Caixa e seus equivalentes no início do período

478.486,16

386.737,27

Caixa e seus equivalentes no fim do período

543.798,62

478.486,16
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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, nº5, 5130333 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 Associação 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:

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

• 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.

• Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de
mensuração adotados a 31 de dezembro de 2020
são comparáveis com os utilizados na preparação
das demonstrações financeiras em 31 de dezembro
de 2019.

• 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”.

3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES
NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

• 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.

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.
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• Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas
em euro, constituindo esta a moeda funcional e de
apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto
e as transações em moeda estrangeira foram
transpostas para a moeda funcional utilizando as
taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os
saldos em aberto e à data da transação para as
operações realizadas.
Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui
decorrentes são reconhecidos na demonstração
dos resultados no item de “Juros e rendimentos
similares obtidos” se favoráveis ou “Juros e
gastos similares suportados” se desfavoráveis,
quando relacionados com financiamentos obtidos/
concedidos ou em “Outros rendimentos e ganhos”
se favoráveis e “Outros gastos ou perdas” se
desfavoráveis, para todos os outros saldos e
transações.
• 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.
Os ativos fixos tangíveis em curso representam
bens ainda em fase de construção/instalação,
são integrados no item de “ativos fixos tangíveis”

e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens
não foram depreciados enquanto tal, por não se
encontrarem em estado de uso.
As mais ou menos valias resultantes da venda ou
abate de ativos fixos tangíveis são determinadas
pela diferença entre o preço de venda e o valor
líquido contabilístico que estiver reconhecido na
data de alienação do ativo, sendo registadas na
demonstração dos resultados no item “Outros
rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”,
consoante se trate de mais ou menos valias,
respetivamente.

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

• 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.
Os gastos com investigação são reconhecidos
na demonstração dos resultados quando
incorridos. Os gastos de desenvolvimento são
capitalizados, quando se demonstre capacidade
para completar o seu desenvolvimento e iniciar
a sua comercialização ou uso e para as quais
seja provável que o ativo criado venha a gerar
benefícios económicos futuros. Quando não se
cumprirem estes requisitos, são registadas como
gasto do período em que são incorridos.
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.

• Inventários
As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e
de consumo encontram-se valorizadas ao custo de
aquisição, o qual é inferior ao valor de realização,
pelo que não se encontra registada qualquer perda
por imparidade por depreciação de inventários.
Os produtos e trabalhos em curso encontram-se
valorizados ao custo de produção, que inclui o
custo dos materiais incorporados, mão-de-obra
direta e gastos de produção considerados como
normais. Não incluem gastos de financiamento, nem
gastos administrativos.

• 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.

• 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.
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• 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”. Os saldos em
moeda estrangeira foram convertidos com base na
taxa de câmbio à data de fecho.

• 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.
• Locações
Os contratos de locação são classificados ou
como locações financeiras, se através deles forem
transferidos substancialmente todos os riscos e
vantagens inerentes à posse do ativo sob locação
ou, caso contrário, como locações operacionais.
Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de
locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados reconhecendo
o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas
correspondentes, conforme definido nas políticas
anteriormente referidas para esta tipo de ativo, e
as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com
o plano financeiro do contrato. Adicionalmente,
os juros incluídos no valor das rendas e as
depreciações do ativo fixo tangível são reconhecidos
como gasto na demonstração dos resultados do
exercício a que respeitam.
Nas locações consideradas como operacionais, as
rendas devidas são reconhecidas como gasto na
demonstração dos resultados durante o período do
contrato de locação e de acordo com as obrigações
a este inerentes.

• Rédito e regime do acréscimo
O rédito compreende o justo valor da
contraprestação recebida ou a receber pela
prestação de serviços decorrentes da atividade
normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido
do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA),
abatimentos e descontos.
Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da
Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo,
dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido
razoavelmente mensurável, é provável que se
obtenham benefícios económicos futuros e todas as
contingências relativas a uma venda tenham sido
substancialmente resolvidas.
Os rendimentos dos serviços prestados são
reconhecidos na data da prestação dos serviços ou,
se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo
ao regime da periodização económica, tendo em
consideração o montante em dívida e a taxa efetiva
durante o período até à maturidade. Os dividendos
são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e
perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.
• Subsídios
Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu
justo valor, quando existe uma garantia suficiente
de que o subsídio venha a ser recebido e de que a
Entidade cumpre com todos os requisitos para o
receber.
Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o
financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis
estão incluídos no item de “Outras variações nos
capitais próprios”. São transferidos numa base
sistemática para resultados à medida em que
decorrer o respetivo período de depreciação ou
amortização.
Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura

de gastos, incorridos e registados no período, pelo
que são reconhecidos em resultados à medida que
os gastos são incorridos, independentemente do
momento de recebimento do subsídio.
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4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
4.1. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis
4.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

TERRENOS
E RECURSOS
NATURAIS

EDIFÍCIOS
E OUTRAS
CONSTRUÇÕES

EQUIPAMENTO
DE TRANSPORTE

EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO

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

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO
BÁSICO

EQUIPAMENTOS
BIOLÓGICOS

OUTROS
AFT

AFT
EM CURSO

ADIANTAMENTOS
AFT

TOTAL

Saldo no início do período
Variações do período
Total de aumentos
Total diminuições
Saldo no fim do período

Relatório e Contas 2020

Quadro comparativo:

TERRENOS
E RECURSOS
NATURAIS

EDIFÍCIOS
E OUTRAS
CONSTRUÇÕES

EQUIPAMENTO
DE TRANSPORTE

EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO

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

DESCRIÇÃO

EQUIPAMENTO
BÁSICO

EQUIPAMENTOS
BIOLÓGICOS

OUTROS
AFT

AFT
EM CURSO

ADIANTAMENTOS
AFT

TOTAL

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
5.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis
5.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:
ATIVOS
INTANGÍVEIS
EM CURSO

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

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

100,00

6.059,27

TRESPASSE

PROJETOS
DESENVOLVIMENTO

OUTROS
ATIVOS
INTANGÍVEIS

PROGRAMAS DE
COMPUTADOR

TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS

ADIANTAMENTOS AT.
INTANGÍVEIS

TOTAL

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

DESCRIÇÃO

TOTAL PERÍODO

MERCADORIAS PER.
ANTERIOR

11.187,42

11.187,42

11.373,74

11.373,74

10.844,92

10.844,92

11.187,42

11.187,42

342,50

342,50

186,32

186,32

MERCADORIAS

MAT. PRIMAS
E SUBSID.

MAT. PRIM. E SUB.
PER. ANTERIOR

TOTAL PER. ANTERIOR

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS
Inventários iniciais
Compras
Reclassificação e regularização de inventários
Inventários finais
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas
OUTRAS INFORMAÇÕES
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7. RENDIMENTOS E GASTOS
7.1. Quantia de cada categoria significativa de
rédito reconhecida durante o período, conforme
quadro seguinte:
DESCRIÇÃO
Vendas de bens

VALOR PERÍODO
1.317,28

Juros

264,18

TOTAL

1.581,46

7.2. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos
DESCRIÇÃO

VALOR PERÍODO

V. PERÍODO ANTERIOR

Serviços especializados

31.524,27

10.246,06

Trabalhos especializados

10.063,94

4.971,28

Publicidade e propaganda

12.758,15

2.910,72

8.563,69

63,96

138,49

2.300,10

Materiais

3.418,08

2.892,54

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

1.437,58

391,42

Material de escritório

1.980,50

2.501,12

Energia e fluidos

8.746,93

11.348,92

Honorários
Conservação e reparação

Eletricidade

380,98

Combustíveis

8.746,93

10.967,94

Deslocações, estadas e transportes

2.319,98

4.273,43

Deslocações e estadas

2.319,98

4.273,43

Serviços diversos

79.787,81

114.582,91

Rendas e alugueres

32.603,63

31.612,16

Comunicação

3.908,68

2.341,15

Seguros

1.059,03

674,41

127,65

154,35

16,00

1,99

42.072,82

79.798,85

125.797,07

143.343,86

Contencioso e notariado
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços
TOTAL
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8. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS
8.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas
Candidatura POISE 03-4639-FSE-000604

DESCRIÇÃO

DO ESTADO
VALOR ATRIB.
PER. ANT

DO ESTADO
VALOR
ATRIBUÍDO
PERÍODO

DO ESTADO
VALOR
IMPUTADO
PERÍODO

214.062,22

50.564,26

214.062,22

50.564,26

Subsídios ao investimento
Para ativos fixos tangíveis
Para ativos intangíveis
Para outras naturezas de ativos
Subsídios à exploração
Valor dos reembolsos efetuados no período
De subsídos ao investimento
De subsídos à exploração
Total

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
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Quadro comparativo:

DESCRIÇÃO

DO ESTADO
VALOR ATRIB.
PER. ANT

DO ESTADO
VALOR
ATRIBUÍDO
PERÍODO

DO ESTADO
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

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
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9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
9.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos
patrimoniais, conforme quadro seguinte:
DESCRIÇÃO
Resultados transitados

SALDO INICIAL

DÉBITOS

429.553,88

CRÉDITOS

SALDO FINAL

107.621,20

537.175,08

Outras variações nos capitais próprios

3.242,52

3.242,52

Doações

3.242,52

3.242,52

TOTAL

432.796,40

9.2. Ajustamentos de valor reconhecidos no
período em instrumentos financeiros não
mensurados ao justo valor

Ativos financeiros:

VALOR PERÍODO

Relativos a processos de insolvência e
recuperação
Reclamadas judicialmente
Em mora:

Clientes e utentes

Há mais de seis meses e até doze meses
Há mais de doze meses e até dezoito meses
Há mais de dezoito e até vinte e quatro meses
Há mais de vinte e quatro meses

150,00

TOTAL

150,00

MENSURADOS
AO JUSTO
VALOR

MENSURADOS
AO CUSTO
AMORTIZADO

MENSURADOS
AO CUSTO
224.411,50
11.553,41

Outras contas a receber

210.260,14

Passivos financeiros:

36.837,42

Fornecedores
150,00

540.417,60

9.3. Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade,
rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

DESCRIÇÃO

9.2.1. Discriminação das dívidas de
cobrança duvidosa:
DESCRIÇÃO

107.621,20

Outras contas a pagar

4.786,38
33.053,61

Ganhos e perdas líquidos:

(194,80)

De ativos financeiros

(194,80)

Rendimentos e gastos de juros:

264,18

De ativos financeiros

264,18

IMPARIDADE
ACUMULADA

RECONHECIMENTO
INICIAL
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10. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

10.3. Outras divulgações exigidas por diplomas
legais

10.1. Informação por atividade económica
• Impostos em mora
DESCRIÇÃO

ATIVIDADE CAE 1

ATIVIDADE CAE 2

TOTAL

Vendas

1.317,28

1.317,28

De mercadorias

1.317,28

1.317,28

Fornecimentos e serviços externos

125.797,07

125.797,07

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

342,50

342,50

Mercadorias

342,50

342,50

Gastos com o pessoal

241.319,32

241.319,32

Remunerações

196.162,71

196.162,71

Outros gastos

45.156,61

45.156,61

Propriedades de investimento

10.2. Informação por mercado geográfico

Vendas

MERCADO INTERNO

COMUNITÁRIO

EXTRACOMUNITÁRIO

TOTAL

1.317,28

1.317,28

125.797,07

125.797,07

Prestações de serviços
Fornecimentos e serviços externos
Rendimentos suplementares

• Dívidas à Segurança Social em mora
A Entidade apresenta a sua situação regularizada
perante a Segurança Social, tendo liquidado as
suas obrigações legais nos prazos legalmente
estipulados.
• Prémios sobre os resultados com base em ações
A Entidade não distribuiu qualquer prémio sobre os
resultados com base em ações, conforme resulta
da proposta de aplicação dos resultados do órgão
de gestão.

Ativos fixos tangíveis

DESCRIÇÃO

A Entidade apresenta a sua situação regularizada
perante as Finanças, tendo liquidado as suas
obrigações fiscais nos prazos legalmente
estipulados.
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11. FLUXOS DE CAIXA
11.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:
DESCRIÇÃO

SALDO INICIAL

DÉBITOS

CRÉDITOS

SALDO FINAL

4.255,72

43.226,69

38.865,13

8.617,28

Depósitos à ordem

268.480,44

411.923,81

350.972,91

329.431,34

Outros depósitos bancários

205.750,00

TOTAL

478.486,16

455.150,50

389.838,04

543.798,62

SALDO INICIAL

DÉBITOS

CRÉDITOS

SALDO FINAL

980,77

4.255,72

Caixa

205.750,00

Quadro comparativo:
DESCRIÇÃO
Caixa

5.236,49

Depósitos à ordem

175.750,78

Outros depósitos bancários

205.750,00

TOTAL

386.737,27

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

