
 

FEDERAÇÃO DAS CONFRARIAS BÁQUICAS DE PORTUGAL 

Rua da Restauração, 318-3º ; 4050-501 PORTO - PORTUGAL 

Telem: 351 912 227 670 /  E-mail: secretaria@confrariadovinhoverde.com 

 

 

I. Introdução 

Na esteira dos mais recentes Planos de Actividades da Federação das Confrarias Báquicas de Portugal               

(FCBP) - uma associação sem fins lucrativos que tem como objecto social a defesa dos interesses das                 

associações nelas federadas, e como finalidades a promoção, a divulgação e a defesa das tradições               

socioculturais ligadas aos produtos vínicos do nosso país – apresenta-se agora, seguindo a mesma              

estrutura daqueles, o Plano de Actividades para 2018, identificando um conjunto de acções e projectos               

a desenvolver, tendo sempre como bases o incentivar a realização das actividades de cada uma das                

confrarias associadas. Do mesmo modo representará o colectivo destas junto de entidades oficiais             

portuguesas, estrangeiras, visando sempre a cooperação e o entendimento. 

 

II Promoção e divulgação da FCBP: 

1. Garantir, sempre que possível, a presença, através de representantes seus, nos Capítulos das             

Confrarias suas associadas e/ou em actividades que possam contribuir para a promoção e             

divulgação do Vinho e da Vinha; 

2. Incentivar a adesão de novas confrarias; 

3. Colaborar com autarquias e/ou outras entidades, nomeadamente a Federação Portuguesa das           

Confrarias Gastronómicas, em acções que visem a valorização do Vinho e da Vinha; 

4. Preparar a candidatura de Portugal à organização, em 2020, do Congresso da Federação             

Internacional das Confrarias Báquicas em conjunto com a “Quinta da Boeira”; 

5. Participar em actividades inseridas na Rota dos Vinhos de Bucelas, Carcavelos e Colares, na              

Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, e na Associação das Rotas dos Vinhos de              

Portugal;  

6. Participar em alguns dos eventos da Cidade Nacional do Vinho 2018;  

7. Colaborar com instituições públicas ou privadas, federações, confederações e/ou entidades          

científicas, culturais e económicas, nacionais ou internacionais; 

8. Ponderar a preparação de candidatura (s) a eventual (ais) programa (s) de financiamento (s) de               

projecto (s) relacionado (s) com a vinha e o vinho no âmbito do “Portugal 2020”. 
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9. Participar em ações de promoção do vinho e da cultura nacionais internamente e no              

estrangeiro, nomeadamente Copenhaga, Paris e Manchester, através do Protocolo com a           

Quinta da Boeira 

10. Participar nos órgãos da FICB para que forem eleitos. Participar noutros órgãos de entidades              

para os quais a FCBP for eleita. 

11. Colaborar no programa “ Sete maravilhas” em termos a definir. 

III Proposta de Orçamento 

A. Introdução:  

Nos termos estatuários, constituem receitas da FEDERAÇÃO: 

a) As jóias e quotas dos associados; 

b) As subscrições voluntárias, donativos e legados; 

c) As contribuições extraordinárias que venham a ser fixadas pela ASSEMBLEIA GERAL, nos termos             

estatutários previstos; 

d)  Produtos de festas, reuniões culturais ou de convívio e de outras actividades da FEDERAÇÃO; 

ORÇAMENTO 2018 

FEDERAÇÃO DAS CONFRARIAS BÁQUICAS DE PORTUGAL 
Orçamento 
2018  

(valores em  
euros)    

       
  RECEITAS     Observações  

Conta Designação Previsão      
 Prestação de serviços 1700,00      

  Jóias de associados € 300,00   Previsão entrada 2   
associados 

 

  Quotas dos associados 3000,00      
  Outras actividades        

 Total 
5300,00 

 
   

 DESPESAS     
 Deslocações e alojamentos 2800,00    
 Quota FICB 150,00    
 Contabilidade 130,00    
 Encargos bancários 150,00    
 Despesas diversas 2070,00    
 Total 5300,00    

  Subtotal 5300,00       

 
Subscrição de entidades   
públicas        

  Subscrição de entidades   
privadas 

       

  Subscrição donativos         
  Outras        

  Subtotal        
Novembro de 2017 

 

A Direcção 
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Pedro Castro Rego 
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