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Plano de Actividades da Causa Reat para ZALT

Como temos insÍstido, a actividade da Causa

de Estratégia que legitima o nosso mandato,

Acção Politica.

Real deve prosseguir a materialização na Moção

nos seus dois eixos principais: A Organização e a

Descrevermos de forma necessariamente sucinta o que pretendemos fazer nas duas áreas:

1. Organização

a) Acções de consolidação e coesão interna

Promover retlniões corh as ReaÍs Associações e, em esp'ecíal, com as que têm níveis de

actividade e participaÇão mais baixos. Pelo contrário promoveremos tarnbém acções

com as de maior relevância para melhor articularmos a aplicação regionãl daquilo que

definimos a novel nacional.

Tentareinos prosseguir no alargamento a todo o território, da operacionalidade
referÍda e encetar contactos com as Reais da llha dos Açores e das comunidades
Portuguesas no Mundo.

b) Aumento da nossa base de representação

Avançar com uma Campanha de angariação de novos sócios, baseada num base de
dados comurh, numa comunicação maÍs assídua com associados e simpatizantes e

numa relação de valor a promover com o associado;

Encontrar procedimentos que permitam dirigir as actividades nacionais e regionais
para a angariação de novos associados.



c) Plano de Comunicação

Elaborar um plano de comunicação a nível nacional que integre os vários conteúdos
existentes e que os articule no sentido de uma informação assídua e coerente: sites,
intervenção nas redes sociais; Blogs; Correio Real; Gazeta Real, Monarquia TV, etc.
Designação de um gabinete de lmprensa que cornece a tr.abalhar esta área sensível de
intervenção.

d) Acções de sensibilÍzação, divulgação e doutrinação

Avanço, articulação e integração do Projecto Educar. preparação do modelo para 20Lg
na participação de "cascais capital EuropeÍa da Juventude; lntegração e replicação das
acções já iniciadas em diversas Reais Associações.

Avanço com a versão do Guia Monárquico.

sensibilização das Reais Associações para a promoção de conferencias e debates sobre
a atualidade da lnstituição Real.

Apoio na Escora de Verão da Juventude Monárquica portuguesa

e) Plano De Actividades Nacional

construir, em articulação com as Reais Associações, um plano de Actividades nacÍonal
e um procedimento (Ficha de Evento) que permita atingÍr objectÍvos dÍversos -
captaÇão de novos associados; acompanhamento da eventual presença da Casa Real,

Assessoria de lmprensa; contactos lnstitucionais; FÍnanciamento; objectÍvos políticos
como os da petição.

f) Articulação e acompanhamento próximo com a casa Real portuguesa

Manter reuniões regulares para incentivar a actuação nos dois planos. Aproveitar a
presença regular de SAR no Pais e no Estrangeiro para reforçar e consolidar o nosso
network interno e institucional;



g) Articulação com as Reais Assocíações

Articulação da dinamização e operacionalização no terreno das acçõ,es definidas com a

Reais Associações, bem assim corno apoio na convocatória, comunicação e integração

das acçôes próprías desenvolvidas pelas Reais

h) Financiamento, gestão de quotas e cartão único

lmplementar um sistema centralizado de cobrança de quotas que aumente os meios

disponíveis para a Causa Real e para as Reais Assoc'iações e criar um cartão único que

simbolize a adesão corporativa e a referida relação de valor que se pretende criar.

i) Garantir o funcionamento institucional

Promover nos termos estatutários as reuniões

estimular que o mesmo aconteça com os

realização do XXlil Congresso da Causa Real;

da Comissão Executiva e da Direcção e

restantes Órgãos Sociais. Apoiar na

2. Acção politica

a) Petição - Lei das precedências

lnsistir nesta nova abordagem política de natureza incremental, destinada a afirmar o
conceito do Reis dos Portugueses e a diminuir o preconceito existente perante a

lnstituição Real e a lnstituição Monárquica;

Neste sentido garantir que são angariados até a,o congresso perto de 10.000
assinatura e a adesão de 200 notáveis;

Ausculta r os diferentes grupos pa rla menta res;

Auscultar a presidência da República;

Decidir perante os res'ultados das condições anteriores o momento e forma oportuna
de avançar com este processo que estará sempre sob validação de SS AA RR os duques
de Bragança;



b) Relações instítucionais

Manter esforços para uma

nacÍonais e internacionaÍs e

dirigentes;

ligação mais assídua com

para com as diferentes

as Organizações monárquicas

ínstÍtuições políticas e classes

c) Actividadesnacionais

Apoiar e incentíva1 em artÍculação com as Reais Associações através da constituição
de comissôes mistas, todas as actividades de carácter nacional - 05 de outubro, jantar
dos conjurados e Le de Dezembro, congresso nacionar e todos quantos se mostrem
necessários para que a mensagem e abordagem poritíca que defendemos possam ser
eficazes e permitam atingir os objectivos definidos;

d) Congresso lnternacional

Nomear a comissão que iniciará

grande Congresso lnternacional

lígação e sintonÍa com a Casa Real

os trabalhos preparatórios para a

das Organizações Monárquicas

Portuguesa.

realização de um

feito em estreita



Orçamento para Z01T

Flano Tesouraria ZA|T

Orçamento 2017

Actividades

Outros

r 925,00 €

r t38,00 €

s 637,00 €

600,00 €

3 0ó3,00 € ó 237,00 €

administrativos

443,00 €

620,00 €

r 500,00 €

2 339,00 €
492,00 €

800,00 €

400,00 €

706,00 €.

ó 237,00 €

Dinheiro em caixa em 3l/lZt?Ol6
tas a receber de 201 7

Quotas a receber de 20 16

Quotas a receber de anos anteriores
Donativos

ustos administratiyos

Outros

Dinheiro em caixa em 3l/lZt2Aü

3 72t,22 €

3 687,50 €
í 049,50 €

398,00 €

600,00 €

800,00 €
r 500,00 €

2 339,00 €

492,00 €

4ü0,00 €

3 925.22 €
9 456,22 €,


