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SERÁ A DISTÂNCIA IGUAL PARA TODOS?
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MENSAGEM DOS FUNDADORES
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Queremos apresentar-lhes o Rodrigo e a 
Margarida. Vivem a 1 hora e meia do Porto de 
carro, junto a uma estrada nacional, no alto 
de uma colina, no Douro. O centro do concelho 
mais próximo, cuja dimensão já não é muito 
grande, fica a 15 km por uma estrada nacional 
de duas faixas, em formato de serpente. 

O Rodrigo e a Margarida acordam todos os 
dias às 06h45 da manhã para apanharem o 
autocarro da escola que os passa a buscar. 
Às 17h00 terminam as aulas e voltam no 
mesmo autocarro, o único meio de transporte 
que têm para regressar a casa.

Por viverem longe do centro do concelho, e 
dependerem do transporte escolar, o Rodrigo 
e a Margarida não têm a possibilidade de 
frequentar atividades extracurriculares como 
o desporto ou a música ou mesmo terem 
sessões de apoio ao estudo ou explicações. 
Vivem isolados dos seus restantes amigos, 
por isso não têm a possibilidade de ao fim 
do dia e ao fim-de-semana interagirem com 
pessoas da sua idade. Os pais, trabalhadores 
esforçados, têm o 6.º ano de escolaridade 
e já não os conseguem apoiar nas suas 
dificuldades e desafios escolares.

Por viverem onde vivem, o Rodrigo e a 
Margarida têm muito menor probabilidade 
de conseguirem ter um percurso escolar 
equilibrado e desejável. Para eles terminar o 
12.º ano é um feito, ir para a faculdade é uma 
miragem. 

Para completar esta equação, ainda a 
pandemia. 

Em 2021 as escolas voltaram a fechar. 
Ficamos em casa, confinados e isolados. 
A Margarida e o Rodrigo ainda mais isolados 
ficaram. 

Então devemos perguntar:  

Quando a escola fecha para estas crianças, 
o que lhes resta? 

Como podemos quebrar este isolamento 
que em nada facilita o sucesso escolar e o 
desenvolvimento pessoal de cada um?

Em 2021 a Bagos D’Ouro voltou a estar junto 
das crianças e jovens e das suas famílias. 
Voltou a proporcionar as oportunidades 
educativas necessárias para terem 
aspirações e sonhos. Ajudou a criar relações 
fortes de amizade e referência. Impactou 
percursos escolares e criou as condições 
para que todos os Bagos D’Ouro possam 
construir o seu projeto de vida de sucesso. 

Com esta missão bem presente, a Bagos 
D’Ouro voltou a criar pontes, entre pessoas 
e entre territórios. Entre pais e filhos. Entre 
as famílias e a escola. Entre os alunos e os 
professores. Entre as crianças e os seus 
mentores. Entre a universidade e o mercado 
de trabalho.

Em 2021 a Bagos D’Ouro voltou a encurtar 
distâncias. 
      
Continuaremos a trabalhar para que as 
distâncias não sejam obstáculos, mas 
sim oportunidades de melhoria e de 
desenvolvimento de cada criança e de cada 
jovem.  
   
A todos os membros dos órgãos sociais, 
equipa fixa, voluntários, parceiros e amigos, 
o nosso sincero muito obrigado por se 
manterem nesta estrada connosco. 
 
E a todas as nossas crianças e jovens, os 
nossos sinceros parabéns por mais uma 
prova superada!

Luísa Amorim
Amadeu Castro
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MENSAGEM DA DIREÇÃO
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A Bagos d’Ouro tem de facto mudado a história 
de muitas crianças e jovens do Douro. Mais 
de duas centenas, ou quatro centenas de 
pessoas, se contarmos com as suas famílias. 
Este projeto tem mais de dez anos e nasce do 
sonho e ambição dos seus dois fundadores 
( Luisa Amorim e Padre Amadeu Castro) de 
transformar as “Grainhas” de hoje nos “Bagos 
D’Ouro “ de amanhã. 
 
O Douro foi escolhido como palco pela Bagos 
d’Ouro, onde atua em seis concelhos. Apesar 
do seu imenso valor cultural e histórico, de 
beleza ímpar e com o selo de Património 
da Humanidade pela Unesco, a região tem 
ainda um elevado índice de pobreza e de 
envelhecimento da população, a par de muitos 
outros graves problemas sócio-económicos.
 
A Bagos d’Ouro é um exemplo de esforço e 
de sucesso, refletido neste relatório, que 
demonstra um aproveitamento  escolar 
de quase 100%, não existindo abandono 
escolar precoce. Sucesso sustentado por 
uma organização forte, que trabalha com 
metodologias estruturadas e maduras, que 
aposta em processos de melhoria contínua 
para alcançar os objetivos definidos.
 
Falar do sucesso da Bagos D’ Ouro é falar 
na sua comunidade e na forma como 

consegue dinamizar a rede de empresas e 
de pessoas que vai construindo. Começa 
nos seus Fundadores, pilares deste projeto 
e que continuam empenhados com a mesma 
convicção de há 11 anos. Nos Parceiros 
sociais locais que com o seu apoio e 
conhecimento possibilitam a dinamização 
do trabalho nos vários concelhos. Nos 
Produtores D’Ouro, nos Parceiros Corporate, 
nos Parceiros Pro Bono, nos Amigos 
Bagos D’Ouro, nos particulares que doam, 
diretamente ou consignando 0,5% do seu IRS, 
naqueles que participam nos eventos e nas 
campanhas. Todos, com os apoios financeiros, 
em bens ou em serviços, criam as condições 
para que a Bagos D’Ouro possa ir de encontro 
aos seus objetivos e obrigações, mas também 
para que possa crescer, para ambicionar ser 
mais e apoiar mais alunos nos seus percursos 
educativos.

Nesta comunidade cabem também todos os 
membros da equipa fixa da Bagos D’Ouro e 
todos os voluntários, que vão muito além das 
suas competências, num verdadeiro espírito 
de missão e dedicação que permite à Bagos 
D’Ouro alcançar resultados que ultrapassam 
o que a capacidade organizacional e 
financeira poderia permitir.  
Mas as peças mais importantes desta 
comunidade Bagos D’Ouro, onde esta começa 

e onde acaba, os responsáveis pelo sucesso 
deste projeto e os verdadeiros Heróis, são as 
nossas “Grainhas” … as audazes crianças e 
jovens que demonstram uma imensa coragem 
em querer ser mais, em escolher um percurso 
mais difícil e longo dentro de contextos 
adversos. São eles que nos dão o privilégio 
de sermos testemunhas do seu caminho, da 
sua determinação, da procura de um futuro 
com mais e melhores opções. Não podemos 
esquecer as suas Famílias, corajosos também 
na disponibilidade e suporte para que as suas 
crianças possam ter mais oportunidades e 
ambicionarem um futuro ao qual não tiveram 
acesso.
 
Este relatório reflete as evidências do sucesso 
das nossas crianças e jovens, do empenho da 
equipa Bagos D’Ouro e do apoio que muitos 
deram ao longo do ano 2021. Os resultados 
que obtivemos são muito superiores ao 
que investimos, a começar pelo privilégio 
de testemunharmos o impacto nos projetos 
de vida que acompanhamos e ajudamos a 
construir.
 
Um forte agradecimento a todos os que fazem 
parte desta viagem, que apenas está no seu 
início.

A mudar a história das crianças do Douro!
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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.

A nossa atividade nos concelhos de Alijó, Sabrosa, São João da Pesqueira e Tabuaço 
é cofinanciada pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.

2021 foi um ano de superação, de muitas 
conquistas e de crescimento!

Mais um ano marcado pelo ensino à distância, numa região onde as desigualdades 
educativas e sociais, já tão visíveis, se acentuaram, reforçando ainda mais a missão 
e o trabalho diário da Bagos D’Ouro.

6 concelhos envolvidos 

105 famílias apoiadas 

204 crianças e jovens 

389 pessoas alcançadas  
 
96% de aprovação escolar 
(ano letivo 2020/21)

83% dos alunos comprometidos 
com o seu percurso escolar 
(ano letivo 2020/21)

0% de Abandono Escolar Precoce 
(sem completar a escolaridade obrigatória)

25 estudantes universitários 
(ano letivo 2020/21)

+8 jovens decidiram prosseguir 
estudos (depois dos 18 anos) 

9 jovens integrados no 
mercado de trabalho 
 
+ de 90 voluntários envolvidos

11 membros na equipa fixa 

463.297€ Valor do 
investimento social nas nossas 
crianças e jovens

Em 2021:
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O ano de 2021 voltou a ficar marcado por 
períodos de ensino online e por constantes 
isolamentos dos alunos. As desigualdades 
sociais agravaram-se e as aprendizagens 
ficaram claramente prejudicadas.
Nunca foi tão necessário investir em 
oportunidades educativas iguais para todos. 

Em 2021 os nossos recursos foram 
aplicados com enorme rigor na Educação 
e numa equipa dedicada a desenvolver o 
percurso escolar de cada criança e jovem. 
Para que todos os Bagos D’Ouro possam 
construir o seu projeto de vida de sucesso.

Em 2021 angariámos 510.121€

Em 2021 investimos 464.780€

EVOLUÇÃO DA RECEITA GLOBAL

347.658 €

452.962 €
395.183 €

510.121€

2019 2020 20212018

EVOLUÇÃO DOS GASTOS GLOBAIS

289.039 €

345.343 €

371.577 €

464. 780 €

2019 2020 20212018

Nunca foi tão necessário investir na educação
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2021 2020

 127.049 € 

Como é financiado o nosso trabalho? 
(principais fontes de receita)

Parceria 
Corporate

 35.642 €
 40.773 €

Donativos 
Pontuais

 28.581€ 
 26.851€ Donativos 

Em Espécie

 132.570 € 

Campanhas  115.163 €
 70.871 € 

91.356€
 50.564 €

Subsídios
Estado / Outras 

Identidades Públicas

Amigo Bagos 
d’Ouro

Eventos

 100.886 €

5.746 €

 67.492 €

 8.271 €

COMO SÃO
APLICADOS

OS SEUS
DONATIVOS?

10%
Eventos 

e Campanhas21%
Estrutura

Gastos
administrativos

1%
Comunicação
e Marketing

68%
Apoio direto 

às crianças e jovens

Todos os donativos são aplicados na sua maioria 
no apoio direto às mais de 200 crianças e jovens.
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Na era da transição digital acreditamos que um dia todos ouvirão falar de nós

+ de 8500 fãs 
no Facebook

2470 seguidores 
no Instagram

+ de 800 seguidores 
no Linkedin

8 newsletters enviadas 
a mais de 3400 contactos

Criamos o nosso podcast Políticas de 
Responsabilidade Social Corporativa, 
disponível em todas as plataformas

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 criar pontes e a 
encurtar distâncias. 

Agradecemos à Onya tudo o que nos ensina!
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Ao fim de mais de uma década de trabalho no Douro, 
os nossos jovens já falam por nós

Em 2021 quisemos contar a história da Bagos 
D’Ouro através da história de vida do Leandro 
e da Inês e o resultado ficou registado no 
nosso novo vídeo institucional. 
 
Um novo suporte de divulgação desenvolvido 
com muito orgulho e que esperamos consiga 
transmitir de forma clara o nosso trabalho em 
prol da educação.
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Os projetos especiais de 2021 captaram a atenção e foram notícia 

A Casa do João e os produtos solidários 
Bagos D’Ouro captaram a atenção dos 
órgãos de comunicação social que quiseram, 
por um lado, testemunhar as mudanças 
que conseguimos concretizar na vida da 
família do João e, por outro, perceber a 
importância que os produtos solidários têm 
na sustentabilidade da nossa missão. 

Os projetos especiais desenvolvidos em 2021 
provam que o trabalho em parceria produz 
muito mais frutos.  

Agradecemos à Silver Lining o tão longe que 
nos leva!

21 notícias alcançadas

2 presenças em TV

Retorno de investimento de 

413 mil €
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A convite da Quinta Vale D. Maria 
participamos na websérie “Histórias com 

Sentido” e conversamos com a Isabel Abreu 
Lima sobre o sentido da audição: como 

escutamos o Douro, a importância de saber 
ouvir e como é que o sonho comanda a vida.
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Os amigos que nunca nos deixam para trás! 

Ser amigo pode significar presença diária 
ou encontros esporádicos. 

Pode significar conversas sem fim ou 
silêncios confortáveis.

Ser amigo pode ter significados diferentes 
para cada um de nós, mas há uma certeza 
comum a todas as amizades: a de que um 
amigo nunca nos deixa ficar para trás!

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 
suporte essencial da nossa atividade e 
permitem-nos cumprir o compromisso de 
longo prazo que temos com cada família. 
 
Graças à generosidade de tantas pessoas e 
empresas temos conseguido acompanhar 
de perto, ao longo de 11 anos, muitas 
famílias Bagos d’Ouro, proporcionando às 
suas crianças e jovens as oportunidades 
educativas necessárias para um futuro de 
sucesso no Douro. Mas precisamos de mais 
Amigos.

Veja aqui como é simples ser Amigo: 
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TEMOS MAIS AMIGOS BAGOS D'OURO

4543

14

56

67

20192018Até 2017 2020 2021

CADA VEZ MAIS CRIANÇAS E JOVENS TÊM O SEU AMIGO BAGOS D'OURO

30

42

50

2019 2020 2021
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41 parceiros corporate e produtores

83 parceiros pro bono 

27 Empresas Amigas Bagos D’Ouro

Em tempos de incerteza é com enorme orgulho e responsabilidade 
que agradecemos a generosidade de tantos parceiros 

Temos vivido tempos de grandes incertezas, 
que colocam enormes desafios às empresas 
e organizações e que exigem decisões, 
muitas vezes difíceis, sobre os apoios e 
investimentos nas causas sociais.

A Bagos D’Ouro tem mantido um contacto 
muito próximo com os seus parceiros, 
dando um feedback direto e regular sobre 
as atividades e projetos que preenchem 
o nosso ano, bem como sobre o respetivo 
impacto nas crianças e jovens.
 
Temos tido a felicidade de contar com 
um número crescente de parceiros 
que confiam no nosso trabalho e que se 
mantêm neste caminho connosco. 

Os nossos parceiros sabem que o 
investimento na Educação tem um enorme 
retorno para a sociedade e que só desta 
forma poderemos inverter o ciclo de 
pobreza que ainda caracteriza o Douro. 

Os diferentes tipos de donativos permitem-
nos atrair mais investimento social e, assim, 
multiplicar o impacto na vida das famílias 
que acompanhamos, mas também planear 
um alargamento sustentado da nossa 
atividade a outros concelhos da região. 

Muito obrigado a todos os que já nos 
acompanham há mais anos e a todos os 
que acabam de chegar. Que em conjunto 
possamos continuar a construir pontes e a 
encurtar distâncias, através da Educação!
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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 em permanente 
interação.
 
ACES Armamar – Agrupamento de Centros de Saúde
ACES Murça - Agrupamento de Centros de Saúde
ACES São João da Pesqueira – Agrupamento de 
Centros de Saúde 
ACES Alijó - Agrupamento de Centros de Saúde
ACES Tabuaço - 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
Bombeiros Voluntários de Alijó
Bombeiros Voluntários de Armamar 
Bombeiros Voluntários de Sabrosa
Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
EPE
Centro Social e Paroquial de Trevões
Centro de Estudos Cem Mais (Murça)
Centro de Estudos Aprender Mais (Murça)
CLDS 4G Milhões de Esperanças (Murça)
CLDS 4G Sabrosa

CLDS 4G Tabuaço
CLDS 4G Alijó
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
Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego
Escola Profissional de Moimenta da Beira
Espaço Miguel Torga
Esprodouro - Escola Profissional de São João da 
Pesqueira
Esproser – Escola Profissional de Sernancelhe
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
GIP São João da Pesqueira – 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 Douro
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
Universidade Junior – Universidade do Porto 
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro
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Produtores d’Ouro Parceiros Corporate Empresas 
Amigas Bagos D’Ouro

Os Produtores da região do Douro estão 
intrinsecamente ligados à Bagos D’Ouro 
desde a origem. Por conhecerem tão bem 
as dificuldades da região e a realidade 
das famílias que acompanhamos, são 
parceiros absolutamente essenciais para o 
desenvolvimento do trabalho da associação.
 
Aveleda, S.A - Quinta Vale D. Maria 
Barão de Vilar, S.A 
Churchill Graham, Lda 
Duorum Vinhos, S.A.
Esporão, S.A. - Quinta dos Murças 
Gran Cruz Porto, Soc. Comercial de Vinhos, Lda
Lima Smith, Lda
Niepoort, S.A. 
Manoel D. Poças Júnior, Vinhos S.A
Quinta da Pacheca, Lda 
Quinta de S. José – João Brito e Cunha, Lda.
Quinta do Crasto, S.A.
Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, S.A. 
Rozès, S.A. 
Sociedade dos Vinhos Borges, S.A.
Sociedade Quinta do Portal, S.A.
Sogevinus Fine Wines, S.A. 
Sogrape Vinhos, S.A.
Symington Family Estates 
Vallegre, Vinhos do Porto, S.A.
Wine & Soul, Lda

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.
 

Accenture
BA Glass Portugal, S.A.
Delta Cafés 
DHL Express Portugal, Lda
Fundação Albertina Ferreira de Amorim 
Fundação Galp 
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.

As empresas Amigas Bagos D’Ouro apoiam 
regularmente uma determinada família 
e acompanham de perto o percurso 
pessoal e escolar das respetivas crianças 
ou jovens. São um suporte essencial da 
nossa atividade e permitem-nos cumprir o 
compromisso de longo prazo que temos com 
cada família. 
 
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.
Claranet II Solutions, S.A.
Cleva Inetum
Confraria do Vinho do Porto
Cork Supply Portugal, S.A.
FarFarfetch Portugal - Unipessoal Lda
Fundação Ageas - Agir com o Coração
Fundação Galp 
Fundação Manuel Sampaio Couto
Fuste Share Portugal, S.A.
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
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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
ABC Douro | centro de estudo de Sabrosa 
AHP - Associação da Hotelaria de Portugal 
Amorim Cork Flooring
ATL UPDouro |Armamar 
ATL Palácio da Fantasia | Ervedosa - São João da 
Pesqueira
ATL - Associação Pesqueiramiga 
Banco BPI 
Carpintaria Resende I Cederma 
Centro de Estudos de Alijó 
Cerealis - Produtos Alimentares, S.A. 
CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A.
Claranet Portugal, S.A.
Cleva Inetum 

Oscacer Cesar Rola, Lda 
Pathena, S.A.
Plural - Cooperativa Farmacêutica CRL
Real Companhia Velha, S.A.
Telles de Abreu & Associados 
Trade Game Importação Comércio e 
Representações S.A.
Vale & Rangel, Lda
Vouguembal, Embalagens do Vouga, Lda

Clínica de Medicina Dentária Cliarcos 
Clínica de Medicina Dentária Dentereal 
Clínica de S. Dinis
Clínica Médica Dentária Emília Pires 
Clínica Médico-Dentária Drª Helena Figueiredo, Unip. 
Lda
Continental Advanced Antenna Portugal 
DS Telecom – foi em 2021
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.
Firmo – AVS Papéis e Papelaria, S.A. 
Fundação Ageas – Agir com Coração 
Fundação Galp 
HCapital Partners, S.A.
Heróis Sem Capa
Herdade Aldeia de Cima do Mendro, Lda
Ibersol - Hotelaria e Turismo, S.A.
Imperial-Prod. Alimentares, S.A.
IPaper
Instituto Saúde D’Ouro
Ikea Industry Portugal, S.A.
Irmãos Vila Nova, S.A.
Grupo J. Pinto Leitão 
José de Mello Saúde 
Lacticínios do Paiva, S.A.
Lactogal Produtos Alimentares, S.A.
MGC Transportes 
Multicare 
Natixis Portugal
Naturimont – Desporto, Aventura e Turismo, Lda
Ordem de Malta 

Óptica Santos 
Porto Editora, S.A.
Pricewaterhousecoopers 
Primor – Charcutaria Prima
Ramirez & Cª (Filhos) S.A.
Recheio - Cash and Carry, S.A.
Sogenave 
Sonae MC 
Tecamobil – Mobilidade e Transportes, S.A.
Texas Instruments Portugal 
UDream
Wall Street English 
XTO Alijó

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
Cision Portugal
CNIS – Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade 
Entreajuda 
Fullscreen 
Garrigues 
Grant Thornton & Associados 
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP 
Kaizen Institute 
Lidergraf – Artes Gráficas, S.A.
Max Digital – Impressões Digitais, Lda 
MOB Agency - Agência de Marketing Digital
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Campanhas anuais

Outros apoios

Em 2021 contamos com o apoio de diferentes 
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.
 
Amorim & Irmãos
Castelbel – Artigos de Beleza, S.A
Enoteca Clube de Vinhos
Essência do Vinho
Firmo – AVS Papéis e Papelaria, S.A. 
Imperial- Produtos Alimentares, S.A.
Manoel D. Poças Júnior, Vinhos S.A
Six Senses Douro Valley
Vila Galé Hotéis

Em 2021, apesar das várias limitações que 
ainda se fizeram sentir, foram várias as 
pessoas e as empresas que se empenharam 
em apoiar o trabalho da Bagos D’Ouro, 
das mais diversas formas. Agradecemos 
de forma particular a:
 
Alves de Sousa - Douro&Port Wines
Churchills - Leilão Solidário  
O Que Arde Cura 
Quinta do Pôpa 
Rádio Universidade FM 
XVII Troféu Golf Ramos Pinto – Vidago Palace Golf 
Course
Revista Vinhos Grandes Escolhas – Reserva 
Especial, Edições e Eventos, Lda  
Revista de Vinhos – Essência do Vinho 
Rotary Club Porto-Douro 
Todos os nossos queridos Voluntários D’Ouro

Onya, UNIP, Lda 
POISE – Programa Operacional Inclusão Social 
e Emprego 
Porto Business School 
Silver Lining
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O DOURO DE BRAÇOS ABERTOS

Em 2021 reforçamos a campanha que envolve 
hotéis, enoturismos e visitantes numa só 
causa: a educação das crianças e jovens do 
Douro que mais precisam de apoio.

Estivemos presentes em diferentes locais 
e, de várias formas, conseguimos angariar 
mais de 3.000€ com a ajuda destes parceiros 
D’Ouro que se associam à nossa missão:

Aveleda
Casa de Campo Morgadio da Calçada
Casa dos Viscondes da Várzea
Casas do Côro
Churchill’s | Quinta da Gricha 
Gran Cruz | Quinta de Ventozelo
Lamego Hotel & Life
Manoel D. Poças Júnior
Niepoort
Quinta da Casa Amarela
Quinta da Côrte
Quinta da Pacheca | The Wine House Hotel
Quinta da Salada 
Quinta de Santa Eugénia – Casa da Trigueira 
Quinta do Bomfim

Quinta do Crasto
Quinta do Pôpa
Quinta do Portal | Casa das Pipas e Casa do 
Lagar
Quinta do Vale Meão
Quinta dos Murças
Quinta Nova Nª Srª do CArmo
Ramos Pinto | Centro de Visitas | Erva Moira | 
Bom Retiro
Sogevinus | Quinta de São Luís
Sogrape | Quinta do Seixo | Caves Ferreira | 
Caves Sandeman
Wine & Soul

Num ano de superação e resiliência contamos com a participação de muitas pessoas, 
hóteis e empresas na concretização das seguintes campanhas especiais:

Campanhas especiais em 2021
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0,5% NADA MUDA NO SEU IRS. 
NA HISTÓRIA DAS CRIANÇAS 
DO DOURO MUDA TUDO!

Uma vez mais colocamos um enorme 
empenho na campanha anual de consignação 
de IRS.
 
Com a ajuda de muitos Técnicos Oficiais de 
Contas, de muitos dos nossos parceiros 
e de muitos contribuintes, 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.
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A CASA DO JOÃO TORNOU-SE REALIDADE!

O projeto nasceu em 2020 mas foi no ano 
seguinte que, com a ajuda de muitas pessoas 
e empresas, conseguimos concretizar a 
remodelação da casa do João e da sua família.

No dia 30 de novembro o sonho do João 
tornou-se realidade: as obras terminaram 
e a família mudou-se para a casa reabilitada.
Sabemos que muitos outros sonhos já vão 
nascendo, fruto desta enorme melhoria nas 
condições de vida de todos. 

Toda a família tem agora um novo e 
aconchegante lar.

Fundação Manuel Sampaio Couto 
HPE
José Manuel Ferraz
JP Group
Graniregua
Grupo J. Pinto leitão 
Magalhães & CA Lda
Marthas Group
Mindera
Moura & Moura
Natixis Portugal
Saniregua
Six Senses Douro Valley
Tudorosa

O nosso muito obrigado a todas as pessoas 
que contribuíram com o seu donativo e ainda 
às empresas que se associaram a este 
projeto das mais diversas formas:

Azulaico
Azul Pastel
Accenture
Amorim Cork Flooring
Banco BPI
CIN
Ferribeiro
Fundação Ageas
Fundação Manuel António da Mota
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À nossa querida amiga Rosarinho Cruz fica 
um agradecimento muito especial por todo 
o empenho e pelo carinho com que desenhou 
esta história com um final tão feliz!
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A MAGIA DO NATAL ESTÁ EM DAR. 
NA BAGOS D’OURO, DAR SIGNIFICA 
TRANSFORMAR 

Num ano letivo marcado pela necessidade 
de reforçarmos o apoio ao estudo para 
não comprometermos (ainda mais) as 
aprendizagens, lançamos no Natal o desafio 
de ajudar a transformar a vida de 30 
crianças, proporcionando a cada uma delas 
20 horas mensais de apoio ao estudo.

Terminámos a nossa campanha de Natal 
com 6240€ angariados e com este valor 
conseguimos assegurar 6 meses de apoio 
ao estudo a 26 crianças Bagos D’Ouro.

Muito obrigado a todos os que nos ajudaram 
a construir um percurso escolar mais sólido 
e promissor para as crianças do Douro.

6240€ angariados

= 

6 meses de apoio ao estudo 

para 26 crianças
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04
A NOSSA ATIVIDADE
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Quem apoiamos 

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 
deste crescimento, 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!
 
 
No ano letivo de 2020/21, trabalhamos em 
proximidade com 113 Bagos D’Ouro e seus 
irmãos, nos seis concelhos onde atuamos, 
alcançando um total de 204 crianças e jovens;

389
PESSOAS APOIADAS

(pais e irmãos)

6
CONCELHOS

105
FAMÍLIAS

113
CRIANÇAS E JOVENS

EM PROXIMIDADE

204
CRIANÇAS E JOVENS

ALCANÇADOS
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A Bagos D’Ouro apoia, em média, 10% das 
crianças e jovens dos concelhos onde atua, 
que se encontram em situação de fragilidade 
económica. Estas famílias vivem com 
rendimentos de referência mensais entre 
os 256 e os 768 Euros. 
Muitas mais precisam da nossa ajuda! 

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

Alijó Murça Sabrosa Armamar Tabuaço SJP

292

27 2226 24 2427

229
255

343

192

248

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)
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EVOLUÇÃO DO Nº TOTAL DE CRIANÇAS E JOVENS APOIADOS, POR CONCELHO  

S. João Pesqueira Sabrosa Alijó Tabuaço Armamar Murça

2012/13

36

19

17

17

2013/14

65

10

19

19

17

16

15

2014/15 2015/16

81

19

19
21 22

22

25 25

26

24

23

27

24

24

27

27

19

25

26

26

24

27

28 29

31

33

36

35

35

34

31
18

18

18

2011/12

20

9
11

70

155

2018/19

147

2019/20

204

2020/21

137

2017/18

102

2016/17

EVOLUÇÃO DO Nº TOTAL DE PESSOAS APOIADAS AO LONGO DOS ANOS 

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

36
71

127
155

204

253

291

276

389

166

2015/16 2018/192017/18 2020/212019/202016/17
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104
CRIANÇAS E JOVENS 

---

51% 
FEMININO

As nossas crianças e jovens   
ANO LETIVO 2020/21 

100
CRIANÇAS E JOVENS 

---

49% 
MASCULINO

DISTRIBUIÇÃO DO Nº DE CRIANÇAS E JOVENS 
APOIADOS POR IDADE E SEXO (AL 2020/21)

> 18

15 a 17

12 a 14

6 a 9

10 a 11

0 a 5

25%

15%

23%

17%

30%

17%

21%

10%

Masculino Feminino

9%

14%

13%

6%

DISTRIBUIÇÃO
DO Nº DE CRIANÇAS
E JOVENS APOIADOS

POR NÍVEL DE ENSINO 
(AL 2020/21) 

2%
Integração
Profissional

4%
Ensino

Profissional

13%
Ensino

Superior

10%
Pré-Escolar

21%
3º Ciclo

21%
1º Ciclo

12%
Secundário

18%
2º Ciclo

77
1º e 2º CICLOS  

 65
3º CICLO E SECUNDÁRIO  

8
PROFISSIONAL

  25
SUPERIOR 

 

+3
INTEGRADOS PROFISSIONALMENTE
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Por que razão é tão importante investir na educação!

“As crianças são um dos grupos da 
população mais vulnerável à pobreza 
e exclusão social. Em 2019, 18,5% das 
crianças em Portugal eram pobres. A 
escolaridade tem um papel importante na 
redução da transmissão intergeracional 
da pobreza. As crianças mais pobres têm 
menor acesso à educação pré-escolar e têm 
piores resultados, tanto nas notas internas, 
como nas classificações obtidas em provas 
nacionais centralizadas (exames e provas de 
aferição) durante o ensino obrigatório.“

- Portugal, Balanço Social 2020: Um retrato 
do país e dos efeitos da pandemia (Nova SBE 
e BPI La Caixa). 
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Um compromisso com o futuro no Douro!

O Leandro tinha apenas 9 anos quando 
chegou à Bagos D’Ouro, em 2010. Era uma 
criança alegre e de sorriso fácil, mas sem 
interesse algum em estudar. Gostava de 
brincar e de jogar à bola. Ainda não sonhava 
com o seu futuro.

Era sempre o primeiro a chegar às 
atividades da Bagos D’Ouro e este era já 
o primeiro sinal de que algo estava para 
mudar. 
 
Hoje, com 18 anos, está a frequentar o curso 
de Vitivinícola na Escola Profissional Agrícola 
de Santo Tirso e é acompanhado pelo seu 
mentor, o Enólogo José Luís Moreira da Silva. 
Continuaremos comprometidos com o seu 
futuro até alcançar o sonho de trabalhar 
numa quinta no Douro.
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Um compromisso com o futuro no Douro!

Em 2011, e com apenas 6 anos de idade, o 
sorriso doce e alegre do Luís contagiou a 
Bagos D’Ouro.

Na altura sonhava ser futebolista mas no 1.º 
ciclo jogou na liga dos campeões também na 
escola! Hoje já com 17 anos, e no 11.º ano do 
curso de Ciências e Tecnologias, está cada 
vez mais seguro do caminho que quer para o 
seu futuro: quer ser Enfermeiro, sabe que a 
educação é o caminho para alcançar a meta, 
traçou os objetivos, agarra oportunidades 
e segura firmemente o leme sem desviar da 
rota!

A Bagos D´Ouro enche-se de orgulho pelas 
suas conquistas e continuará a potenciar 
este seu caminho de sucesso!
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Os nossos resultados em proximidade  
Num ano ainda tão incerto para todos, 
e em especial para as nossas crianças 
e jovens, apostamos no reforço de tantas 
aprendizagens que ficaram por fazer. 
Concluímos o ano com uma taxa de 
aprovação escolar de 96% e muito 
conscientes de que é este o caminho 
certo! Um resultado que advém, claro, da 
capacidade de superação e de trabalho 
das nossas crianças e jovens, mas 
também de um maior envolvimento dos 

pais no acompanhamento educativo dos 
seus filhos; 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!

Resultados globais de todos os 
alunos no ano letivo 2020/21

113 CRIANÇAS E JOVENS EM PROXIMIDADE

96% APROVAÇÃO ESCOLAR 

83% ALUNOS COMPROMETIDOS 
                            COM A BAGOS D’OURO

 61% SUBIRAM OU MANTIVERAM O 
DESEMPENHO ESCOLAR (POSITIVO) 

  0%   ABANDONO ESCOLAR PRECOCE

   + 3       INTEGRADOS PROFISSIONALMENTE 

ANO LETIVO 2020/21 1º Ciclo 2º ciclo 3º Ciclo Secundário Superior 

Aprovação Escolar (%) 96% 100% 96% 100% 83% 

Envolvimento Escolar 
(compromisso ABO) (%) 

96% 82% 70% 89% 80% 

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

71% 46% 57% 74% 58% 

Desempenho Escolar Bom, 
Muito Bom e Excecional 

52% 46% 56% 74% 33% 

Percursos Diretos de Sucesso (alunos que 
concluíram o respetivo ciclo de ensino 

sem retenções escolares) (%) 
90% 92% 100% 100% n/a 
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Principais resultados do estudo de Medição de 
Impacto Social (MIS) realizado pela Aplixar – 
spin off da Universidade do Porto (ano letivo 
2020/21)

Participaram neste estudo 34 crianças e jovens do 3º ao 12º ano, distribuídos pelos 6 concelhos de atuação 
da Bagos d’Ouro, que integraram o projeto no ano letivo 2020/21. 32 Encarregados de Educação, com 
idades entre os 32 e os 68 anos. E 31 Docentes (professores titulares de 1º ciclo e diretores de turma do 2º 
ciclo, 3º ciclo e ensino secundário.

Consideram que este apoio os ajudou na definição 
de objetivos para o seu futuro, na melhoria das 
suas competências de tomada de decisão e no 
aumento da sua persistência. Que contribuiu 
para melhorarem as suas competências de 
autorregulação, de comunicação, de resolução 
de problemas e de gestão/organização de tempo. 
E ainda para aumentar a sua autoconfiança 
e autonomia, bem como a sua resiliência e 
capacidade de trabalhar em equipa. Acrescentam, 
ainda, que contribuiu muito para aumentar a sua 
ligação à escola e a sua motivação para o trabalho 
escolar e, consequentemente, melhorar o seu 
aproveitamento escolar. Encontram-se diferenças 
estatisticamente significativas ao nível das 
competências necessárias para o sucesso escolar: 
assiduidade, a realização dos trabalhos de casa, 
a organização do material escolar e o estudo com 
antecedência para os testes.

Destacam um aumento da confiança nas suas 
competências e capacidades, da sua resiliência, 
para além de contribuir muito para aumentar a sua 
ligação à escola e a sua motivação para o trabalho 
escolar. Consideram que o trabalho desenvolvido 
pela Associação Bagos D’Ouro contribui 
extremamente para a promoção do sucesso 
escolar das crianças e jovens acompanhados, para 
o seu bem-estar, para uma educação mais inclusiva 
e para o envolvimento familiar na educação.

Na perspetiva dos docentes, globalmente os 
seus alunos melhoraram significativamente nas 
diferentes dimensões: 
 
Aceitação Social, Autorregulação, Comunicação, 
Curiosidade, Autoestima e na Resolução de 
Problemas. Consideram que também contribuiu 
muito para aumentar a sua ligação à escola 
e a sua motivação para o trabalho escolar e, 
consequentemente, ajudou bastante a melhorar o 
seu aproveitamento escolar. Os docentes também 
consideram que o trabalho desenvolvido pela 
Associação Bagos D’Ouro contribui muito para a 
promoção do bem-estar e do sucesso escolar das 
crianças e dos jovens acompanhados, bem como 
para a promoção de uma educação mais inclusiva e 
do envolvimento familiar na educação. 

97,88% das crianças e jovens 
avaliados mostram-se extremamente satisfeitos 
com a Associação Bagos D’Ouro.

99,21% dos encarregados de 
educação encontram-se extremamente satisfeitos 
com o apoio que a Associação Bagos d’Ouro dá aos 
seus filhos.
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Arrancamos o mês de janeiro de novo em 
casa e, tal como os nossos Bagos d’Ouro, 
com um sentimento de enorme desânimo. 
Mais um ano intermitente para as nossas 
crianças, na sua maioria sem as condições 
físicas, de equipamentos e tantas vezes até 
de estrutura e organização necessárias 
para uma aprendizagem efetiva. Mas os 
nossos Bagos D’Ouro têm sido um exemplo 
de enorme resiliência e ensinam-nos 

Qual foi a primeira coisa em que pensaste quando 
soubeste que ias voltar a ter aulas em casa?

“O Leando pensou que ia ser difícil 

porque não tem a ajuda da professora…; “

“O Matteo pensou que isto era injusto 

porque não ia estudar tanto nem estar 

com os seus colegas”!

“A Marisol diz que por um lado é bom, 

mas por outro… não vai aprender nada”;

todos os dias o quanto é preciso reagir e, 
sobretudo, manter o foco. Não podemos 
parar! Arregaçamos mangas, lutamos 
contra o isolamento social e digital, 
distribuímos mais computadores e tablets, 
instalamos routers de acesso à internet 
nas casas que não estavam equipadas 
e desenhamos medidas excecionais de 
recuperação das aprendizagens.

As desigualdades sociais acentuam-se e 
o nosso trabalho é não deixar nenhuma 
criança ou jovem ficar para trás!

A Bagos D’Ouro trabalha há mais de 10 anos 
com crianças e jovens em situação de carência 
económica e social, onde o contexto de fragilidade 
educativa já existia. A pandemia agravou muito 
as desigualdades educativas dos alunos mais 
carenciados e criou falhas nas aprendizagens 
que dificilmente serão ultrapassadas sem a 
implementação de medidas excecionais. 
Se dúvidas existissem, a pandemia veio confirmar 
que na educação, a relação entre o desempenho 
académico e os recursos facilitadores das 
aprendizagens a que os alunos têm acesso em 
casa é manifesta. Alunos provenientes de famílias 
com baixos rendimentos e baixas habilitações têm 
menor acesso a tais recursos (livros, revistas, 
computadores, programas informáticos, acesso 
à internet, filmes e música) do que os alunos 
provenientes de famílias mais favorecidas. 
Adicionalmente, famílias com maiores habilitações 
académicas tem maior probabilidade de apresentar 
um ambiente potenciador do desenvolvimento 
cognitivo das suas crianças. É a este nível que 
cada sistema educativo deve pugnar para que a 
escola possa ter um papel fundamental na redução 
das desigualdades sociais, disponibilizando 
oportunidades equitativas de aprendizagem a todos 
os seus alunos, independentemente do estatuto 
socioeconómico e cultural das suas famílias. 
Conscientes das desigualdades educativas que 
ainda existem no nosso país é nossa missão 
contribuir para uma Educação verdadeiramente 
para TODOS no Douro!
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Depois de duas semanas de aulas online, qual 
é o balanço da nossa equipa de terreno? 

• Há uma melhor organização das aulas 
síncronas e assíncronas por parte das 
escolas. As tarefas são feitas pelos alunos 
após o período síncrono, o que lhes liberta 
tempo no final do dia para outras atividades 
que possam fazer a partir de casa.

• Os alunos estão mais capacitados do ponto 
de vista digital.

• Os canais de comunicação com pais e 
professores (e até com os alunos mais velhos) 
estão mais fluídos.

• Há crianças que estão mais atentas em casa 
quando não existem as distrações próprias da 
sala de aula.

• Há uma maior facilidade em marcar as 
sessões com os nossos Bagos d’Ouro, devido 
à maior flexibilidade de horários e há uma 
maior interação e proximidade com as 
famílias.

• O ensino e as aprendizagens são muito 
mais difíceis nos alunos do 1.º ciclo de 
escolaridade. Reter a atenção dos mais 
novos e consolidar os conteúdos lecionados 
exige um muito maior esforço por parte dos 
professores e dos alunos.

• Os alunos estão mais cansados ao final 
do dia por causa das horas que passam no 
computador.

• É difícil a gestão das dinâmicas familiares 
com vários irmãos no mesmo espaço a terem 
aulas.
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O que fazemos para encurtar distâncias?

Nas palavras da Bárbara Queirós, nossa 
Psicóloga no concelho de Armamar
 
 
“Toda a nossa ação no terreno assenta no 
objetivo substancial de encurtar distâncias, 
sejam elas terrestres, devido à escassez 
de transportes públicos; na educação, 
promovendo oportunidades educativas de 
forma a que o ponto de partida seja o mesmo 
de outras crianças e jovens do país; na 
saúde, levando as famílias até aos cuidados 
de saúde que não ficam próximos das suas 
casas e tornando acessíveis especialidades 
às quais não teriam acesso se não fossem os 
nossos parceiros; nos modelos de referência, 
colocando pessoas novas nas suas vidas, 
que permitam robustecer expectativas e 
abrir horizontes para lá das montanhas do 
Douro; no acesso à tecnologia, continuando 
a garantir as condições necessárias 
para a acessibilidade digital; na aquisição 
de competências, através dos nossos 
acompanhamentos semanais em escola 
e outras oportunidades de crescimento e 
desenvolvimento individual que nos ajudam 
a promover competências pessoais, sociais 
e educativas, adequadas às diferentes idades 
e que nos permitem dotar cada criança/ 

jovem com as ferramentas essenciais para 
a construção de um futuro de sucesso.
 
Entre “o saber querer e não saber o que 
se quer, quebrando ciclos” instigando 
os nossos miúdos a definir um projeto 
de vida à sua imagem, sustentável, no e 
para o Douro. Deste modo e juntando uns 
pozinhos de resiliência, atitude positiva, 
alguma influência, espírito de missão e 
bem querer, encurtamos um dos maiores 
distanciamentos do Douro: a distância 
assumida ao longo de gerações entre o 
sonho e a realidade!

Diariamente ultrapassamos inúmeras 
barreiras do “não é possível”, “não existe” 
ou “vamos ver”, porque acreditamos que é 
possível mobilizar esforços em prol de um 
bem comum maior: o futuro dos nossos 
miúdos! “
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Estamos sempre lá! Somos próximos, mesmo à distância 

Com um compromisso a longo prazo e uma 
estratégia de proximidade, a intervenção 
da Bagos D’Ouro prevê um apoio escolar e 
familiar regular que assenta na definição 
de um Compromisso Anual Bagos d’Ouro 
e procura responsabilizar as crianças, 
jovens e seus pais na definição dos seus 
objetivos (pessoais, sociais, educativos e 
de orientação vocacional e profissional) e 
comprometê-los com o caminho para os 
alcançar. Um trabalho até à integração 
na vida ativa, assente numa relação de 
confiança e em plena articulação com pais 

e professores e com o apoio de uma rede 
de parceiros e voluntários da comunidade, 
disponíveis para os ajudar através do apoio 
ao estudo ou explicações. 

Somos um canal aberto com toda a família, 
permitindo que partilhem angústias e 
preocupações pessoais e financeiras 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 
(sozinhos e em família).

Para ajudar os nossos Bagos D’Ouro a 
estarem “verdadeiramente online”, na 
escola e em casa, acompanhamos muito 
de perto as suas rotinas escolares, 
trabalhando questões tão importantes 
como: a assiduidade e a pontualidade, a 
organização e o cuidado com os materiais, 
a realização das tarefas propostas e o 
estudo autónomo. Definimos objetivos 
e planos semanais de estudo, que 
monitorizamos regularmente, testando 
estratégias cognitivas, motivacionais e 
de autorregulação do comportamento, 
essenciais à promoção do sucesso 
educativo.

7 psicólogos no apoio direto 
às crianças e jovens

2675 sessões de 
acompanhamento individual 
em escola e online 

638 visitas domiciliárias ou           
vídeochamadas para intervenção  
com as famílias 

473 reuniões de articulação 
com professores
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Tudo isto, enquanto 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). 

Com recurso a parceiros de 
referência organizamos programas 
de desenvolvimento que nos ajudam a 
trabalhar competências pessoais, sociais 
e educativas, adequadas às diferentes 
idades e que nos permitem dotar cada 
criança/ jovem com as ferramentas 
essenciais para a construção de um futuro 
de sucesso (desenvolvimento emocional 
e comportamental; autorregulação da 
aprendizagem; leitura; competências 
digitais; soft skills; orientação vocacional; 
empregabilidade e empreendedorismo).
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No arranque de cada ano escolar fazemos 
um balanço do ano letivo anterior e 
refletimos sobre a adaptação ao novo 
ano e principais mudanças, projetando 
dificuldades e necessidades de adaptação. 
O balanço do ano anterior, com base nas 11 
variáveis do Compromisso Bagos D’Ouro, 
permite definir as competências a manter, 
bem como a melhorar.

Em casa ou na escola, todo o nosso 
trabalho tem sempre por base o nosso 
Compromisso Bagos D’Ouro. 

Com a nossa amiga Tartaruga, o Francisco 
aprendeu que quando nos sentimos 
vermelhos devemos parar para nos 
enfiarmos na carapaça, contar até 10 
e acalmar. E depois, com tranquilidade, 
pensar na melhor solução para um 
problema.

A reflexão permite a cada aluno definir 
o seu percurso escolar, assim como os 
objetivos a atingir.
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A Samantha aprendeu a importância 
de saber sublinhar e destacar as ideias 
principais para fazer bons resumos! Uma 
técnica que ajudará a estudar ainda melhor.

O Rafael está agora no Curso certo e focado 
em melhorar o seu rendimento escolar até 
ao final do ano!

Na Bagos d‘Ouro o compromisso anual 
também é feito com as famílias!  
Este compromisso vai desde a proximidade 
com a escola, ao acompanhamento em 
casa e autonomização dos seus filhos.
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Colocamos pessoas de referência nas suas vidas: 
o Enreda-te cria pontes e encurta distâncias!

“De uma situação pandémica surge um 
projeto que está a dar um contributo 
espetacular, que está a ter um alcance que 
não tínhamos previsto.” 
José Veiga, 
Gestor de Voluntariado da Bagos D’Ouro
 
Num ano ainda marcado por tempos de 
estudo em casa, cresceram as dificuldades 
escolares dos nossos alunos, sobretudo dos 
mais pequenos, menos autónomos. Sabemos 
que nos alunos com mais dificuldades de 
regulação do seu estudo, a probabilidade 
de desistência é maior em período de aulas 
online. 

Então, arranjamos uma solução! Colocamos 
pessoas de referência nas suas vidas para 
os ajudar a estudar. 

O Enreda-te Digital é um projeto de 
apoio ao estudo online facilitado por 
uma rede de Voluntários - estudantes 
do ensino universitário, secundário ou 
voluntários corporativos - com o objetivo 
de acompanhar estudantes do 1º, 2º e 3º 
ciclos de escolaridade. Alguém com quem 
estão uma a duas vezes por semana (1 a 2 

horas), numa lógica individualizada de “um-
para-um”, e que os ajuda a criar rotinas 
de estudo, a promover a sua autonomia no 
mundo digital e a reforçar competências 
escolares (leitura, escrita, matemática) 
e de autorregulação das aprendizagens, 
sobretudo de crianças mais pequenas (1º 
ciclo) e com pouca retaguarda familiar, mas 
também no apoio ao estudo em disciplinas 
específicas (2º e 3º ciclos).
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Desenhado originalmente para decorrer 
presencialmente em contexto escolar, o 
ENREDA-TE rapidamente se transformou 
numa resposta à distância, via digital, 
garantindo assim o acesso e o apoio 
a crianças e jovens para quem as 
oportunidades de reforço de aprendizagens.

Contactos que chegaram para ficar e que se 
mantiverem mesmo em período de férias. 
Ao longo deste ano letivo tivemos 
voluntários a ler com as nossas crianças, 
outros a estudar matemática ou mesmo 
a ensinar programação, desenho e até a 
dançar!  

O Enreda-te Digital é hoje um projeto com 
grande impacto social e estes tutores, 
“amigos mais velhos”, são figuras de 
referência positiva (“role models”) e de 
suporte social para as crianças e seus pais, 
mas também figuras de orientação dos seus 
percursos educativos, uma oportunidade de 
contacto com outras experiências fora da 
escola e de capacitação digital das crianças 
e jovens.

Está a ser uma experiência com enorme 
impacto na vida dos nossos Bagos D’Ouro! 
 

A TODOS, O NOSSO MUITO OBRIGADO!

Ano letivo 2019/20

23 VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS
 
 

Ano letivo 2020/21 

40      VOLUNTÁRIOS ENVOLVIDOS 
“O Gonçalo e a Rita, estão a mais de 160km 
de distância, duas horas de carro, mas 
graças às novas tecnologias, estão já 
digitalmente enredados” 
Jornal de Notícias
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Principais resultados do estudo de Medição de 
Impacto Social (MIS) realizado pela Aplixar – spin 
off da Universidade do Porto nos anos letivos de 
2019/20 e 2020/21 

Participaram neste estudo 81 crianças e jovens, entre os 8 e os 18 anos, distribuídos pelos 
6 concelhos de atuação da Bagos d’Ouro. 76 Encarregados de Educação e 47 voluntários.

Consideram que a sua participação neste 
projeto os ajudou a terem mais motivação 
para o trabalho escolar, a estarem mais 
concentrados nas aulas, a confiarem mais 
nas suas competências e a relacionarem-
se melhor com os outros. De uma maneira 
geral, apresentam um nível muito elevado 
de satisfação com o projeto, destacando 
o trabalho do voluntário (95,07%), a sua 
disponibilidade (94,15%) e a relação 
estabelecida com ele (92,30%). Globalmente, 
referem que gostariam muito de continuar 
a ter o apoio do voluntário no próximo ano 
letivo.

91.4% das crianças e jovens avaliados 
considera que as sessões com os voluntários do 
ENREDA-TE DIGITAL os ajudou a serem melhores 
alunos

Nomeadamente nas disciplinas de 
Matemática (56.9%), Inglês (34.7%), 
Português (33.3%), História e Geografia 
de Portugal (16.7%), Físico-Química 
(13.9%), Ciências da Natureza (12.5%) e 
Filosofia (4.2%). De uma maneira geral, os 
encarregados de educação apresentam um 
nível muito elevado de satisfação com este 
projeto destacando a disponibilidade dos 
voluntários e a relação que estabeleceram 
com os seus filhos. Referem, globalmente, 
que gostariam muito que os seus educandos 
continuassem a ter o apoio do voluntário no 
próximo ano letivo.

94,7%  dos encarregados de educação 
considera que as sessões com os voluntários do 
ENREDA-TE DIGITAL ajudaram os seus filhos a 
serem melhores alunos.

Quanto aos voluntários, de um modo geral 
demonstram-se muito satisfeitos com o 
projeto ENREDA-TE DIGITAL. Consideram 
que contribui para a promoção do sucesso 
escolar e do bem-estar das crianças e 
jovens acompanhados; para uma educação 
mais inclusiva; e para a prevenção do 
absentismo e do abandono escolar precoce.

93.6% dos voluntários consideram que 
as sessões do ENREDA-TE DIGITAL ajudaram as 
crianças e os/as jovens a serem melhores alunos/as.

Referem também o aumento da motivação 
para o trabalho escolar e da confiança nas 
suas capacidades; uma oportunidade que 
os ajudou a melhorar a sua autoestima, a 
comunicar melhor com outras pessoas, 
a serem mais autónomos, organizados, 
responsáveis e a melhorar as suas 
competências digitais. Sublinham ainda que 
o seu envolvimento enquanto voluntários 
neste projeto contribuiu para dar um 
propósito social às suas aptidões; para 
melhorar as suas competências pessoais e 
sociais; e para uma maior consciência das 
dificuldades económicas e sociais da região 
do Douro. Destacam uma maior participação 
cívica; o desenvolvimento de competências 
como a criatividade, a comunicação, a 
empatia, a resiliência e a resolução de 
problemas; uma maior confiança nas suas 
capacidades e um melhor relacionamento 
com as outras pessoas. 
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O projeto Enreda-te Digital foi premiado com uma Menção Honrosa 
no âmbito da 12ª edição do Prémio Manuel António da Mota. 
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Investimos nas aprendizagens!
Conhecido o efeito da pandemia nas 
aprendizagens escolares, em 2021 apostamos 
no reforço escolar, não só através de 
oportunidades via digital (como é o caso 
do projeto de tutorias online Enreda-te 
Digital), mas também em formato presencial, 
sobretudo para as crianças mais novas, 
menos autónomas e com muitas dificuldades 
escolares.

Um investimento cada vez maior no orçamento 
anual da Bagos D’Ouro mas com resultados 
bem visíveis no envolvimento e desempenho 
escolar dos alunos. 
Neste âmbito não podemos deixar de 
agradecer a generosidade de todos aqueles 
que, de forma inteiramente voluntária, 
dedicam o seu tempo ao desenvolvimento das 
nossas crianças. 

Num mundo em total mudança o formato 
online trouxe aos jovens apoiados pela Bagos 
D’Ouro a oportunidade de frequentarem 
explicações em disciplinas específicas, tantas 
vezes muito difíceis de conseguir, sobretudo 
para os alunos mais velhos que precisam de 
se preparar para os exames nacionais. 

Um apoio que chegou já a 55 crianças e 
jovens, num total investido de 13.778€.
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Aproximamo-nos através da leitura! 
@PROJETO SÍTIO DOS LIVROS 
 
Na Bagos D’Ouro a leitura é uma prioridade!

Neste ano em que a distância ainda foi a regra, 
utilizamos a leitura como uma forma de nos 
fortalecermos, de passarmos tempo juntos 
(mesmo que online) e de reforçarmos as 
competências dos mais novos nesta área tão 
importante.

O Projeto Sítio dos Livros, foi desenvolvido com 
os 66 alunos de 1º e 2 º ciclo e com os seus 
pais, através de diferentes atividades ao longo 
do ano.  

Com a U.DREAM  lemos “A aventura de Nória, 
o boneco-de-neve”. Este livro, conta-nos a 
história do Zé, um menino muito especial e 
que tinha como sonho conhecer um boneco de 
neve. Com o Zé e o Nória aprendemos que se 
pode amar sem palavras e que devemos ter a 
coragem de lutar pelos nossos sonhos!  
 
Com a ajuda da Mafalda Mota, fundadora da 
Heróis Sem Capa, foi possível viajarmos até ao 
Mundo do seu último livro, “Um salto para a 
água” e conhecer a Bay e as suas aventuras. 
Com ela apercebemo-nos que não só estamos 
rodeados de heróis no dia-a-dia, como, acima 
de tudo, nós próprios somos também heróis.
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Para celebrar este dia tão especial a Inetum 
ofereceu a cada criança um bilhete para a 
assistirem ao espetáculo virtual 
“O Principezinho”, um musical encenado por 
Filipe La Féria.

Em tempo de férias desafiamos os nossos 
Bagos D’Ouro a ler! 

Com a pandemia e o cenário de mais tempo 
passado em casa, a Bagos D’Ouro preparou 
cabazes de livros para cada uma das crianças 
e jovens que acompanha (para além de 
material de desenho, cadernos de atividades 
e brinquedos). Estas minibibliotecas de férias 
chegam a casa dos nossos Bagos D’Ouro com 
o apoio de várias pessoas e empresas que 
doaram muitos dos livros. 

No mês da Criança, cada uma das 66 crianças 
de 1º e 2º ciclo recebeu o livro “Perfeitamente 
Normal”, de Tom Percival. Uma oportunidade 
para reforçar a ideia de que todos temos algo 
que nos torna verdadeiramente especiais! 
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Capacitamos para reduzir as distâncias!
PROJETO SARILHOS DO AMARELO 
AUTO-REGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
(3º e 4º anos)

No decorrer do ano letivo 2020/21, 
presencialmente ou em pequenos grupos, 
decorreu a segunda edição do projeto 
Sarilhos do Amarelo com as crianças do 3º 
e 4º anos e os 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. Que bom poder trabalhar todos estes 
conceitos e poder aplicá-los nesta fase de 
maiores desafios e dificuldades.

Em fevereiro o Arco Íris coloriu as casas dos nossos Bagos D ‘Ouro do 3.º e 4.º 
anos, dos seis concelhos onde atuamos. O tio Jarbinhas abriu a porta do Bosque 
sem Fim e, assim, apresentou esta grande aventura que acompanhou os Bagos 
Amarelos ao longo do ano letivo 2020/21. 

Em julho, esta foi a reação quando descobrimos onde estava o Amarelo! Mas 
claro, temos que guardar segredo... é que, no próximo ano, mais Bagos Amarelos 
vão crescer com estes Sarilhos. 

26 CRIANÇAS ENVOLVIDAS

26 LIVROS ENTREGUES 

Este programa desenhado pelo Grupo Universitário de 
Investigação em Autorregulação (GUIA) da Escola de Psicologia 
da Universidade do Minho foi implementado com a supervisão 
do Edy&Co (Spin-Off da mesma universidade).
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PROJETO (DES)VENTURAS DO TESTAS 
AUTO-REGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
(5º, 6º e 7º anos)

Em julho de 2021 voltamos à Escola de 
Psicologia da Universidade do Minho para 
aprender com o Grupo Universitário de 
Investigação em Autorregulação (GUIA) 
como melhor promover as competências 
autorregulatórias dos alunos de 5º, 6º e 7º 
anos e, assim, construir uma verdadeira 
oportunidade de aprender a aprender. 
 
Um programa adaptado aos alunos da Bagos 
D’Ouro, com a supervisão do Edy&Co (Spin-Off 
da Universidade do Minho), e que arrancou 
em escola no início do ano letivo 2021/22. 
Este programa, aplicado semanalmente 
em escola, tem por base a narrativa (Des)
venturas do Testas. 
 
Através das peripécias da personagem 
principal vamos ajudar os alunos nas grandes 
mudanças que acontecem do 1º para o 2º 
ciclo, refletir e intervir no significado que 
dão à escola e à aprendizagem, para assim 
se tornarem agentes ativos no seu percurso 
académico.
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GRUPO “PLAYLIST DAS DICAS” 
 
 “Sabemos que cada aluno é uma música 
única com dicas e estratégias muito úteis 
para os restantes elementos do grupo”  
Filipa Lima, Gestora de Concelho
 

No âmbito do acompanhamento aos alunos do 
9º ano, no ano letivo 2020/21, nasceu o grupo 
Playlist das Dicas, que funcionou online. Um 
espaço de entreajuda onde alunos da mesma 
idade, de diferentes concelhos do Douro, 
partilharam experiências, conhecimentos ou 
dificuldades e encontraram soluções e um 
incentivo e apoio no processo de estudo 
e aprendizagem. 

Em cada sessão foram trabalhados 
aspetos relacionados com o processo de 
autorregulação da aprendizagem, sendo 
que através da discussão e troca de 
ideias surgem soluções e estratégias 
criativas e inovadoras para colmatar as 
dificuldades de cada um. Este pretende 
ser um grupo onde todos aprendem e 
todos ensinam, promovendo competências 
como a valorização escolar, organização, 
planeamento, gestão de tempo, autoeficácia, 
gestão da ansiedade e, consequentemente, 
um maior envolvimento escolar.  

Na última sessão do ano letivo do grupo 
Playlist das Dicas tivemos um convidado muito 
especial: o rapper Cultus juntou-se a nós num 
momento único e através de um processo 
criativo elaboramos uma letra de uma música 
que representa o que aprendemos e como 
vivemos este ano letivo!
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PROJETO TAKE ACTION | 
REALIZA-TE NO DOURO 
ORIENTAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL 
(8º ao 12º ano) 
 
Atendendo aos constrangimentos pandémicos 
e à impossibilidade de realizarmos o nosso 
habitual Take Action | Realiza-te no Douro em 
formato residencial, com experiências in loco 
e visitas a empresas de referência no Douro, 
em 2021 o Zoom foi a porta de entrada para 
esta viagem de exploração conjunta à volta 
das escolhas profissionais. E não é que, cada 
um na sua janela, nos superamos!! 
 
Três dias de viagens digitais, com os objetivos 
de desenvolver o imaginário profissional e 
gerar em cada um expectativas positivas 
quanto ao futuro e de promover um maior 
conhecimento de si próprios e do percurso 
escolar e profissional a seguir. 
 
Uma edição em formato inteiramente 
digital que contou com a participação de 32 
estudantes da Bagos d’Ouro (18 jovens do 
8.º/9.º ano; 22 jovens do 10.º ao 12.º ano) e 
mais de 30 profissionais das mais diversas 
áreas: Engenharias, Saúde, Comunicação, 
Direito, Turismo, Economia, Artes, Gestão, 
entre tantas outras, que nos falaram da sua 
atividade profissional e sobretudo do percurso 
educativo e profissional para lá chegar.

Este programa contou com atividades 
diferenciadas de acordo com as fases 
de tomada de decisão, nomeadamente a 
exploração do sistema educativo com os 
alunos do 8º e 9º anos e das alternativas de 
cursos pós 9.º ano (vertente profissional e 
do ensino regular). Os alunos mais velhos, do 
ensino secundário, ouviram o testemunho e 
as dicas dos estudantes universitários para 
superar as dificuldades na trasnsição para o 
ensino superior.

Um fim de semana repleto de muita 
exploração, partilha, reflexão, 
boa disposição, sempre com um olhar 
atento ao futuro! 

“Descoberta, aprendizagem e gratidão… O que 
me ajudou mais foi talvez o facto de querer 
estar ali e ouvir tudo o que foi dito não apenas 
pelos profissionais, mas por todos os presentes 
na atividade…O que gostei mais sem dúvida 
foi ouvir todas as áreas e a atividade Escape 
Room do último dia. Posso dizer que não houve 
algo que eu tenha gostado menos, isto é, para 
além da despedida. Quero agradecer por esta 
oportunidade que me foi dada – obrigada.” 

Bruna Pinto, 10.º ano
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Ainda no âmbito da Exploração Profissional… 
 
A Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-
Lamego abriu as portas a 4 jovens Bagos 
D’Ouro para uma manhã de exploração 
vocacional. Puderam assistir a aulas nos 
cursos -Restauração e Bar, e Cozinha 
e Pastelaria; conhecer as instalações e 
saber mais sobre processo de candidatura.

CONVERSAS VOCACIONAIS ONLINE 

Com os estudantes do Secundário a 
aproximarem-se do momento de candidatura 
ao Ensino Superior desenhamos este formato 
de conversas vocacionais online, pedindo 
a pessoas de referência e em áreas do seu 
interesse que os inspirassem, partilhando 
os seus percursos formativos e profissionais, 
as suas principais aprendizagens 
e esclarecessem as suas dúvidas. 
Nesta fotografia o foco foi a Enfermagem. 
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O Diogo e a Ana, estudantes do 12º ano 
e ambos com interesse em prosseguir 
estudos na área da comunicação, tiveram 
a oportunidade de passar um dia na Onya 
Health para saber como é o dia a dia de uma 
agência de comunicação. 

A Teodora, uma jovem recém licenciada 
em Turismo,  estagiou na Quinta da Gricha, 
durante o mês de agosto, para aprender de 
perto o funcionamento e a dinâmica de um 
Enoturismo. Uma excelente oportunidade de 
crescimento pessoal e profissional!
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“Esta última semana foi uma semana 
de correrria, aulas on line, projetos da 
universidade, mas sempre que me surge a 
oportunidade de estar em contacto com a Bagos 
D’Ouros não hesito. Este fim de semana foi, 
acima de tudo, um fim de semana de partilha, de 
histórias e ajuda entre todos. Um fim de semana 
onde se sentiu o amor de quem preparou este 
projeto tão especial para nós, mas também o 
sorriso e a animação de todos os participantes. 
Obrigada, é mesmo a palavra que define todo o 
fim de semana. Obrigada por toda a dinâmica, 

os risos que nos deram, as atividades fora da caixa 
que nos proporcionaram, nestas alturas tão atípicas 
que são os regimes online! Desde o início, até ao fim, 
de coração cheio! Histórias incríveis do momento 
de partilha do Zé, que foi para mim, um momento 
inspirador, e sem jeito de explicar todos os meus 
pensamentos! 
Mais uma vez, obrigada a toda a equipa, 
e até já!”

Inês Vasques, estudante universitária

PROJETO TAKE ACTION UNI

Durante o fim de semana de 27 e 28 de abril, 
num formato inteiramente online, juntamos 28 
jovens - alunos do 12.º ano e Universitários -, 
com o grande objetivo de potenciar relações 
de tutoria entre os nossos alunos mais velhos 
(universitários) e os mais novos (secundário), 
estes últimos às portas da universidade e 
já muito ansiosos (porque têm muito pouca 
rede de apoio), para assim partilharem 
experiências e estarem acompanhados neste 
período de tantas mudanças e desafios. 

Promovemos a tomada de consciência deste 
caminho até à universidade, desenvolvemos 
competências pessoais e de superação nesta 
fase de transições e potenciamos relações 
de tutoria e de suporte entre os jovens. 
Dois dias de muitas atividades e desafios, 
mas sobretudo uma oportunidade para nos 
conhecermos melhor, um momento de grande 
reforço para todos.
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Criamos oportunidades que aproximam

DOIS DIAS DE FÉRIAS DE VERÃO COM 
A ACCENTURE PORTUGAL!

ODS PARA OS MAIS NOVOS
  
A Accenture desafiou os nossos alunos 
mais novos do 3.º e 4.º anos a refletir sobre 
o que são os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e como podem contribuir 
(em casa, na escola e com os seus amigos) 
para reduzir as alterações climáticas e tornar 
o mundo mais justo, seguro e equilibrado. 
Em pequenos grupos, foram desafiados a 
escolher um ODS e a pensar em formas de o 
pôr em prática.

HOUR OF CODE
  
“By enabling young people to learn to code, 
we’re helping our next generation believe 
in the power of technology and wield it to 
improve the way the world works and lives.” 
PAUL DAUGHERTY, 
Chief Technology & Innovation Officer 
& “Coder in Chief”

Nesta “Hour Of Code”, de forma divertida e 
através do jogo, os alunos do 5.º ao 7.º ano 
foram desafiados a codificar e a conhecer 
mais sobre computer science.

CAREER DAY
  
Nestes dois dias tão especiais houve ainda 
tempo para inspirar os nossos jovens 3.º ciclo 
e secundário com os fantásticos testemunhos 
dos colaboradores da Accenture.

Ficaram a conhecer de perto diferentes 
oportunidades de carreira nas áreas da 
informática e da tecnologia e os diferentes 
percursos académicos e profissionais. 
Puderam perceber que ao longo da vida 
profissional podem abraçar diferentes 
oportunidades de carreiras e que o futuro 
está nas suas mãos!
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Um olhar especial para os estudantes universitários

Neste Regresso às Aulas mais oito jovens 
Bagos D’Ouro ingressaram no ensino 
superior! Passamos assim a apoiar 29 
estudantes universitários no ano letivo de 
2021/22. 

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 da Direção Geral do 
Ensino Superior: 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.

Bolsas Wall Street English (WSE)

Em 2021, mais uma vez, os estudantes 
universitários que estão 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.

Nestes anos tão atípicos o WSE abriu a 
possibilidade de formação exclusivamente 
online, dando a possibilidade aos jovens de 
continuarem a sua formação neste período 
de confinamento no Douro. 

“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

“Quero dirigir o meu mais profundo agradecimento 
à Wall Street Vila Real, pela oportunidade que 
me proporcionou. O mundo é cada vez mais 
internacionalizado e é extremamente necessário 
dominar o inglês para garantir oportunidades 
melhores e mais alargadas, tanto a nível pessoal 
como profissional. O inglês sempre foi uma 
dificuldade presente na minha vida porque apesar 
de ter aprendido a língua até ao 12º ano, nunca 
foi suficiente para me permitir estabelecer uma 
conversa, ter capacidade de tradução e até mesmo 
entender certos termos utilizados diariamente. 
Com a Wall Street evolui no meu conhecimento da 
língua inglesa, bem como na minha capacidade para 
travar um diálogo, ganhei confiança para utilizar a 
língua sem receio. Neste momento, ao fim de cerca 
de 2 anos na Wall Street, sinto que evolui bastante, 
sinto-me muito mais confiante para me lançar ao 
mundo, pois neste momento sinto que sou capaz de 
viajar sem precisar de ter medo por não conseguir 
comunicar, sou capaz de entender os meus 
colegas no caso de eles não falarem português, o 
facto de ter de comunicar em inglês deixou de ser 
um entrave e uma limitação e passou a ser algo 

normalizado no meu dia a dia. Obrigada! “

Beatriz Cristão, bolseira WSE desde 2020
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Terminamos o ano de parabéns!

O Leonardo antes e agora…

Terminamos o ano com a feliz notícia de 
que o nosso Leonardo concluiu o Mestrado 
em Estudos Clássicos e Portugueses, na 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, com a excelente avaliação final de 
17 valores. O júri realçou o seu crescimento 
como pessoa e enquanto académico, 
destacando-o como um trabalhador 
empenhado, humilde e com um imenso 
potencial de crescimento!
Palavras merecidas, que o emocionaram e 

sobretudo que reforçaram as suas escolhas 
neste caminho de grande exigência e 
persistência. O Leonardo conciliou sempre o 
seu percurso académico com o mundo laboral 
e hoje está já integrado como professor de 
Introdução à Cultura e Línguas Clássicas num 
colégio privado em Lisboa. Esta experiência 
laboral tem reforçado a sua vontade em 
progredir na carreira de docente, pelo que 
integrou o Mestrado em Ensino de Português 
- 3.º Ciclo e Secundário.  Continuaremos a 
acompanhar este seu caminho de sucesso e a 
festejar com ele as suas conquistas!

A felicidade da Cristiana

A nossa Bagos D’Ouro Cristiana Moitinho 
concluiu o seu Mestrado em Psicologia da 
Saúde e Reabilitação Neuropsicológica, na 
Universidade de Aveiro. 

Foram anos de muitas aprendizagens, 
conquistas e sobretudo de superação. 
Sempre muito dinâmica, com um enorme 
espírito associativo, abraçou vários projetos 
universitários.

A sua energia contagiante e criatividade são a 
sua imagem de marca. 
Neste momento, está a realizar o seu estágio 
profissional na Escola Profissional de Aveiro, 
onde temos a certeza que brilhará.

É com muito orgulho que acompanhamos 
o seu percurso, estando certos de que irá 
alcançar muitos sucessos profissionais!
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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 
cada uma das crianças e jovens e seus pais.

Entregamos Prémios de Mérito a 32 alunos 
que revelaram um desempenho escolar 
Excecional e 102 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, 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!

Entrega de Diplomas e Prémios de Mérito
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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 voltou a andar de 
porta em porta para garantir um Natal 
especial a todas as famílias. Com o apoio 
imprescindível de pessoas extraordinárias 
e parceiros como a Pantagruel, Primor 
Charcutaria, Lactogal,  Milaneza, Lacticínios 
do Paiva,  Aldeia de Cima, Jerónimo 
Martins, Ramirez, PwC Portugal e iPaper, 
conseguimos levar este espírito de alegria e 
solidariedade às 105 famílias Bagos D’Ouro, 
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 escolhidos pelos seus 
“Padrinhos de Natal”. 

Com a ajuda de todos o Natal foi especial! 204
PRESENTES DE NATAL
(CRIANÇAS E JOVENS) 

105
CABAZES DE NATAL 

(FAMÍLIAS)

Garantimos um Natal Especial a todas as famílias Bagos d’Ouro!
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Sem nunca esquecermos as principais preocupações das nossas famílias!
APOIO ALIMENTAR 
Em 2021 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. 
Um valor investido de 3996€. 

APOIO OFTALMOLÓGICO 
A equipa de Oftalmologia do Hospital da CUF 
Porto acompanhou, em 2021, 9 crianças 
e jovens apoiados pela Bagos D’Ouro com 
dificuldades de visão. Um olhar atento que 
faz a diferença no seu bem-estar e, claro, no 
seu rendimento escolar. Para completar este 
apoio contamos também com os contributos 
da Essilor e da Ótica Santos através, 
respetivamente, do apoio com as lentes e 
armações para os óculos dos nossos Bagos 
D’Ouro.

APOIO HABITACIONAL 
A Jéssica tem um quarto novo! 
Com o incansável apoio do Município de 
S. João da Pesqueira e da Confortagora 
Construção, conseguimos dar um quarto com 
todas as condições à Jéssica.

10
CABAZES ALIMENTARES | 1620€

APOIO SAÚDE (CONSULTAS DE ESPECIALIDADE, 
MEDICAMENTOS OU EXAMES) | 3996€

9
CRIANÇAS E JOVENS

EM ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO
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Aproximamos todos da escola, num regresso às aulas cada vez mais feliz!

Material Escolar 

Com o apoio da Natixis, Firmo, PwC Portugal, 
Bosch Portugal e PO ISE as crianças 
e jovens apoiados pela Bagos D’Ouro 
arrancaram mais um ano com material 
escolar essencial para um ano letivo em 
pleno. Este apoio chegou a 169 crianças 
e jovens, num valor investido de 2762€.  

Manuais Escolares 

No regresso às aulas de 2021/22, 
a Bagos D’Ouro apoiou ainda a aquisição 
de manuais escolares essenciais, através 
do pagamento do valor remanescente não 
comparticipado pelos apoios sociais. No 
total foram apoiadas 56 crianças e jovens, 
um investimento social de 3144€. 



Associação Bagos D’Ouro69 

Remodelação dos Espaços de Estudo 

Preocupados em assegurar que todas 
as crianças e jovens têm um espaço 
verdadeiramente seu onde possam estar 
motivados e concentrados a estudar, 
em setembro, no regresso às aulas de 
2021/22, realizamos mais uma ação de 
Remodelação dos Espaços de Estudo e 
equipamos com secretárias, cadeiras, 
candeeiros e estantes os espaços de estudo 
de 27 crianças e jovens Bagos D’Ouro. Um 
total investido de 4812€. 

Este ano os nossos estudantes mais velhos 
ofereceram-se como voluntários nesta 
iniciativa!
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Já somos 12 a encurtar distâncias e a criar pontes!

Sejam muito bem-vindos Rita, Filipa e José!

A Claranet desenvolveu um programa de 
Capacitação Digital para a Bagos D‘Ouro 
com base nas principais necessidades 
sentidas pela equipa ao longo deste último 
ano de ensino online.

Este programa tem o apoio da Fundação 
Ageas Agir com Coração.

E SEMPRE A APRENDER...
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO 
DE RESULTADOS   

05
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O resultado líquido apurado em 2021 foi 
no valor positivo de 45.341,41 €. 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 2021.

 
Porto, 24 de maio de 2022

 

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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Mais um ano de atividade da Bagos D’Ouro e mais um ano de reforço da sua solidez e 
sustentabilidade financeiras.

É o que se infere dos documentos que integram o Relatório & Contas de 2021, que evidenciam 
uma melhoria generalizada dos indicadores contabilísticos e de gestão relativamente ao ano 
anterior.

Temos assim, e no que respeita à dimensão económico-financeira, uma Bagos d’Ouro no bom 
caminho. É um caminho que torna possível um maior e melhor acompanhamento e apoio a 
mais “Bagos” do Douro num momento histórico em que se poderá antever um aumento da 
pobreza na região. 

As últimas semanas trouxeram-nos imagens de horror que, erradamente, considerávamos 
já arquivadas definitivamente nas pastas mais negras da História e, por isso, de impossível 
repetição no atual estádio de desenvolvimento humano da Europa. Mas esse horror não nos 
traz só estupefação, emoção, tristeza. Traz as condições para uma tempestade perfeita, de que 
são exemplos a rutura de algumas cadeias de abastecimento e o aumento brutal dos preços da 
energia e dos produtos fitofármacos. Numa região essencialmente virada para a vinha e vinho, 
a repercussão maior acontecerá no elo mais fraco da cadeia de produção, isto é, os milhares 
de pequenos e médios viticultores da região. Pode, por isso e de facto, antever-se um aumento 
da pobreza na região.

Perante este cenário, graças ao trabalho de uma equipa fantástica de colaboradores e de 
direção, é muito bom ver uma Bagos D’Ouro forte e bem preparada para melhorar e alargar a 
um maior número de famílias do Douro a sua nobre ação social

Por fim, o Conselho Fiscal agradece muito ao Contabilista Certificado e ao Revisor Oficial de 
Contas, pelo rigoroso trabalho de contabilidade e revisão legal das contas da 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

2021 2020

ATIVO

Ativo não corrente  

Outros créditos e ativos não correntes 5.887,07 4.783,38

5.887,07 4.783,38

Ativo corrente

Inventários 6 9.696,76 10.844,92

Créditos a receber 9 274.982,29 221.813,55

Diferimentos 2.844,78 2.600,50

Caixa e depósitos bancários 565.124,07 543.798,62

852.647,90 779.057,59

Total do ativo 858.534,97 783.840,97

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais 10

Resultados transitados 560.780,40 537.175,08

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 8 3.242,52 3.242,52

Resultado líquido do período 45.341,41 23.605,32

Total dos fundos patrimoniais 609.364,33 564.022,92

Passivo

Passivo não corrente

Passivo corrente

Fornecedores 9 4.908,26 4.786,38

Estado e outros entes públicos 8.171,07 6.570,10

Diferimentos 198.770,91 175.407,96

Outros passivos correntes 9 37.320,40 33.053,61

249.170,64 219.818,05

Total do passivo 249.170,64 219.818,05

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 858.534,97 783.840,97
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Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro 
(montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS                       PERÍODOS

2021 2020

Vendas e serviços prestados 7 1.820,01 1.317,28

Subsídios, doações e legados à exploração 8 508.161,79 393.601,18

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 6 (1.148,16) (342,50)

Fornecimentos e serviços externos 7 (191.181,61) (125.797,07)

Gastos com o pessoal (267.851,94) (241.319,32)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões 9 - (194,80)

Outros rendimentos 7 51,25 264,18

Outros gastos (4.598,12) (3.923,63)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 45.253,22 23.605,32

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 45.253,22 23.605,32

Juros e rendimentos similares obtidos 7 88,19 -

Resultado antes de impostos 45.341,41 23.605,32

Resultado líquido do período 45.341,41 23.605,32
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Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro 
(montantes em euros)

RUBRICAS                   DATAS

2021  2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais  

Recebimentos de clientes e utentes 1.345,75 1.317,28

Pagamentos a fornecedores 188.527,54 66.960,57

Pagamentos ao pessoal 267.149,39 245.783,83

Caixa gerada pelas operações (454.331,18) (311.427,12)

Outros recebimentos/pagamentos (31.489,66) (62.621,29)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) (485.820,84) (374.048,41)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:   

Investimentos financeiros 1.103,69 1.217,52

Recebimentos provenientes de:

Juros e rendimentos similares 88,19 264,18

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) (1.015,50) (953,34)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento   

Recebimentos provenientes de:

Doações 416.805,86 365.114,72

Outras operações de financiamento 91.355,93 75.199,49

Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 508. 161,79 440.314,21

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 21.325,45 65.312,46

Caixa e seus equivalentes no início do período 543.798,62 478.486,16

Caixa e seus equivalentes no fim do período 565.124,07 543.798,62
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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, 5130-333
São João da Pesqueira, concelho de S. João da 
Pesqueira, tendo como objetivo promover a
educação de crianças e jovens que vivem em 
situação de carência económica, na região do
DOURO, como forma de inclusão no território.

O âmbito de ação da Associação compreende os 
concelhos da região do Douro, conforme NUT III
(Nomenclaturas de Unidades Territoriais para fins 
Estatísticos).

Para a concretização do seu objetivo social 
a 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 
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 
tomaram-se como base os seguintes pressupostos:

• Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas 
no pressuposto da continuidade das operações 
e a partir dos livros e registos contabilísticos da 
entidade, os quais são mantidos de acordo com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em 
Portugal.

• Regime da periodização económica (acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à 
medida que são gerados, independentemente do 
momento do seu recebimento ou pagamento. 
As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e 
ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas 
em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por 
sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período 
e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas 
“Credores por acréscimos de gastos”.

• Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente 
relevantes são agregadas a outros itens das 

demonstrações financeiras. A Entidade não definiu 
qualquer critério de materialidade para efeito de 
apresentação das demonstrações financeiras.

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

• Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de 
mensuração adotados a 31 de dezembro de 2021 
são comparáveis com os utilizados na preparação 
das demonstrações financeiras em 31 de 
dezembro de 2020.

3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES 
NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

3.1. Principais políticas contabilísticas

As principais bases de reconhecimento e 
mensuração utilizadas foram as seguintes:

• Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem 
informação adicional sobre condições que existiam 
nessa data são refletidos nas demonstrações 
financeiras. Caso existam eventos materialmente 
relevantes após a data do balanço, são divulgados no 
anexo às demonstrações financeiras.
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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.

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

• Imposto sobre o rendimento
A Associação Bagos d”Ouro, por se tratar de 
uma instituição de utilidade pública, está isenta 
de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (IRC), de acordo com o artigo 10º 
do código do IRC. No entanto, nas atividades 
complementares para angariação de fundos, 
o imposto é calculado e provisionado quando 
aplicável, de acordo com as
normas fiscais vigentes.

• Inventários
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.
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• Clientes e outros valores a receber
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” 
estão reconhecidas pelo seu valor nominal 
diminuído de eventuais perdas por imparidade, 
registadas na conta de “Perdas por imparidade 
acumuladas”, por forma a que as mesmas
reflitam a sua quantia recuperável.

• Caixa e depósitos bancários
Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros 
depósitos bancários. Os descobertos bancários 
são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, 
expresso no “passivo corrente”. 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:

DESCRIÇÃO
TERRENOS  

E RECURSOS 
NATURAIS

EDIFÍCIOS  
E OUTRAS 

CONSTRUÇÕES

EQUIPAMENTO 
BÁSICO

EQUIPAMENTO  
DE TRANSPORTE

EQUIPAMENTO 
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMENTOS 
BIOLÓGICOS

OUTROS  
AFT

AFT  
EM CURSO

ADIANTAMENTOS 
AFT

TOTAL

Valor bruto no início 5.100,00 7.150,13 12.250,13

Depreciações acumuladas 5.100,00 7.150,13 12.250,13

Saldo no início do período

Variações do período

Total de aumentos

Total diminuições

Saldo no fim do período

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
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Quadro comparativo:

DESCRIÇÃO
TERRENOS  

E RECURSOS 
NATURAIS

EDIFÍCIOS  
E OUTRAS 

CONSTRUÇÕES

EQUIPAMENTO 
BÁSICO

EQUIPAMENTO  
DE TRANSPORTE

EQUIPAMENTO 
ADMINISTRATIVO

EQUIPAMENTOS 
BIOLÓGICOS

OUTROS  
AFT

AFT  
EM CURSO

ADIANTAMENTOS 
AFT

TOTAL

Valor bruto no início 5.100,00 7.150,13 12.250,13

Depreciações acumuladas 5.100,00 7.150,13 12.250,13

Saldo no início do período

Variações do período

Total de aumentos

Total diminuições

Saldo no fim do período

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
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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:

TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS TRESPASSE
PROJETOS 

DESENVOLVIMENTO
PROGRAMAS DE 

COMPUTADOR
PROPRIEDADE 

INDUSTRIAL

OUTROS 
ATIVOS 

INTANGÍVEIS

ATIVOS 
INTANGÍVEIS 

EM CURSO

ADIANTAMENTOS AT. 
INTANGÍVEIS

TOTAL

Valor bruto total no fim do período 5.959,27 100,00  6.059,27

Amortizações acumuladas totais no fim do período 5.959,27 100,00 6.059,27

VIDA ÚTIL INDEFINIDA

Saldo no início do período

Valor líquido no fim do período

VIDA ÚTIL DEFINIDA

Valor bruto no início 5.959,27 100,00  6.059,27

Amortizações acumuladas 5.959,27 100,00  6.059,27

Saldo no início do período

Variações do período

Total de aumentos

Total diminuições

Saldo no final do período
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DESCRIÇÃO MERCADORIAS
MAT. PRIMAS 

E SUBSID.
TOTAL PERÍODO

MERCADORIAS 
PER. ANTERIOR

MAT. PRIM. E SUB. 
PER. ANTERIOR

TOTAL PER. ANTERIOR

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS  

Inventários iniciais 10.844,92 10.844,92 11.187,42 11.187,42

Compras

Reclassificação e regularização de inventários

Inventários finais 9.696,76 9.696,76 10.844,92 10.844,92

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 1.148,16 1.148,16 342,50 342,50

OUTRAS INFORMAÇÕES  

6. INVENTÁRIOS

6.1. Quantia escriturada de inventários
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7. RENDIMENTOS E GASTOS

7.1. Quantia de cada categoria significativa de 
rédito reconhecida durante o período, conforme 
quadro seguinte:

7.2. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

DESCRIÇÃO VALOR PERÍODO

Vendas de bens 1.820,01

Juros 88,19

TOTAL 1.908,20

VALOR PERÍODO ANTERIOR

1.317,28

264,18

1.581,46

DESCRIÇÃO VALOR PERÍODO V. PERÍODO ANTERIOR

Serviços especializados 43.040,27 31.524,27

Trabalhos especializados 20.340,62 10.063,94

Publicidade e propaganda 5.087,46 12.758,15

Honorários 13.267,77 8.563,69

Conservação e reparação 4.344,42 138,49

Materiais 2.206,88 3.418,08

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 97,22 1.437,58

Material de escritório 1.807,61 1.980,50

Artigos para oferta 302,05 -

Energia e fluidos 10.017,39 8.746,93

Combustíveis 10.017,39 8.746,93

Deslocações, estadas e transportes 3.063,78 2.319,98

Deslocações e estadas 3.063,78 2.319,98

Serviços diversos 132.853,29 79.787,81

Rendas e alugueres 26.919,74 32.603,63

Comunicação 7.887,68 3.908,68

Seguros 1.483,39 1.059,03

Contencioso e notariado - 127,65

Limpeza, higiene e conforto - 16,00

Outros serviços 96.562,48 42.072,82

TOTAL 191.181,61 125.797,07
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8. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS

8.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

DESCRIÇÃO
DO ESTADO  

VALOR ATRIB.  
PER. ANT

DO ESTADO 
VALOR 

ATRIBUÍDO 
PERÍODO

DO ESTADO 
VALOR 

IMPUTADO 
PERÍODO

OUTRAS ENT. 
VALOR ATRIB.  

PER. ANT.

OUTRAS ENT. 
VALOR 

ATRIBUÍDO 
PERÍODO

OUTRAS ENT. 
VALOR 

IMPUTADO 
PERÍODO

DAS QUAIS UE 
VALOR ATRIB. 

PER. ANT.

DAS QUAIS UE 
VALOR 

ATRIBUÍDO 
PERÍODO

DAS QUAIS UE 
VALOR 

IMPUTADO 
PERÍODO

Subsídios ao investimento    

Para ativos fixos tangíveis    

Para ativos intangíveis

Para outras naturezas de ativos

Subsídios à exploração

Valor dos reembolsos efetuados no período 163.497,96 121.168,88 91.355,93

De subsídos ao investimento

De subsídos à exploração 163.497,96 121.168,88 91.355,93    

Total (163.497,96) (121.168,88) (91.355,93)    
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DESCRIÇÃO
DO ESTADO  

VALOR ATRIB.  
PER. ANT

DO ESTADO 
VALOR 

ATRIBUÍDO 
PERÍODO

DO ESTADO 
VALOR 

IMPUTADO 
PERÍODO

OUTRAS ENT. 
VALOR ATRIB.  

PER. ANT.

OUTRAS ENT. 
VALOR 

ATRIBUÍDO 
PERÍODO

OUTRAS ENT. 
VALOR 

IMPUTADO 
PERÍODO

DAS QUAIS UE 
VALOR ATRIB. 

PER. ANT.

DAS QUAIS UE 
VALOR 

ATRIBUÍDO 
PERÍODO

DAS QUAIS UE 
VALOR 

IMPUTADO 
PERÍODO

Subsídios ao investimento    

Para ativos fixos tangíveis    

Para ativos intangíveis

Para outras naturezas de ativos

Subsídios à exploração 214.062,22 50.564,26

Valor dos reembolsos efetuados no período

De subsídos ao investimento

De subsídos à exploração    

Total 214.062,22 50.564,26    

Quadro comparativo:
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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 SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS SALDO FINAL

Resultados transitados 537.175,08 23.605,32 560.780,40

Outras variações nos capitais próprios 3.242,52 3.242,52

Doações 3.242,52 3.242,52

TOTAL 540.417,60 23.605,32 564.022,92

DESCRIÇÃO SALDO INICIAL DÉBITOS CRÉDITOS SALDO FINAL

Resultados transitados 429.553,88 107.621,20 537.175,08

Outras variações nos capitais próprios 3.242,52 3.242,52

Doações 3.242,52 3.242,52

TOTAL 432.796,40 107.621,20 540.  417,60

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

DESCRIÇÃO
MENSURADOS 

AO JUSTO 
VALOR

MENSURADOS 
AO CUSTO 

AMORTIZADO

MENSURADOS 
AO CUSTO

IMPARIDADE 
ACUMULADA

RECONHECIMENTO 
INICIAL

Ativos financeiros: 274.982,29

Clientes e utentes 11.927,67

Outras contas a receber 263.054,62

Passivos financeiros: 42.228,66

Fornecedores 4.908,26

Outras contas a pagar 37.320,40

Ganhos e perdas líquidos -

Rendimentos e gastos de juros: 88,19

De ativos financeiros 88,19
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DESCRIÇÃO
MENSURADOS 

AO JUSTO 
VALOR

MENSURADOS 
AO CUSTO 

AMORTIZADO

MENSURADOS 
AO CUSTO

IMPARIDADE 
ACUMULADA

RECONHECIMENTO 
INICIAL

Ativos financeiros: 221.813,55

Clientes e utentes 11.553,41

Outras contas a receber 210.260,14

Passivos financeiros: 37.839,99

Fornecedores 4.786,38

Outras contas a pagar 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

Quadro comparativo:
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10. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS

10.1. Informação por atividade económica

10.2. Informação por mercado geográfico

DESCRIÇÃO ATIVIDADE CAE 1 ATIVIDADE CAE 2 TOTAL

Vendas 1.820,01 1.820,01

De mercadorias 1.820,01 1.820,01

Fornecimentos e serviços externos 191.181,61 191.181,61 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 1.148,16 1.148,16

Mercadorias 1.148,16 1.148,16

Gastos com o pessoal 267.851,94 267.851,94

Remunerações 220.312,13 220.312,13

Outros gastos 47.539,81 47.539,81

Ativos fixos tangíveis

Propriedades de investimento

DESCRIÇÃO MERCADO INTERNO COMUNITÁRIO
EXTRA- 

COMUNITÁRIO
TOTAL

Vendas 1.820,01 1.820,01

Prestações de serviços

Fornecimentos e serviços externos 191.181,61 191.181,61

Rendimentos suplementares
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DESCRIÇÃO MERCADO INTERNO COMUNITÁRIO
EXTRA- 

COMUNITÁRIO
TOTAL

Vendas 1.317,28 1.317,28

Prestações de serviços

Fornecimentos e serviços externos 125.797,07 125.797,07

Rendimentos suplementares

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

Ativos fixos tangíveis

Propriedades de investimento

Quadro comparativo:

Quadro comparativo:

10.3. Outras divulgações exigidas por diplomas 
legais

• Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada 
perante as Finanças, tendo liquidado as suas 
obrigações fiscais nos prazos legalmente 
estipulados.

• 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.
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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

NIF: 509 640 036

IBAN: PT 50 0045 2140 4023 8712 1135 2

MB WAY: 964 844 120


