
A FNA sua Missão e Fins 



A missão da FNA é a promoção do espírito 
da Promessa e da Lei Escutista, baseada 
nos Princípios do Escutismo Católico.

Pelo desenvolvimento pessoal continuado, 
pelo serviço à comunidade.



A FNA tem por Fins:

•Manter vivo, nos seus Associados, o Ideal 
Escutista, segundo a Lei e os Princípios do 
Escutismo;

•Desenvolver a prática de Escuteiros Adultos, 
pela vivência da Fé e do humanismo cristão, 
concretizados nomeadamente no serviço 
voluntário ao próximo e na proteção da 
Natureza e do meio Ambiente;

•Promover a fraternidade escutista mundial.



A FNA afirma-se como Movimento da Igreja 
Católica e está ciente da responsabilidade 
que lhe advém desse facto, nomeadamente 
enquanto Associação privada de fiéis.



A FNA coloca-se sob a 
proteção do São Nuno de 
Santa Maria, seu Patrono, e 
toma-o por exemplo de Fé, 
Humildade, Espírito de 
Serviço e Abnegação, para 
ser seguido por todos os 
seus elementos.



São Associados da FNA, aqueles que  
fizeram a sua Promessa Escutista, no CNE. 

Não podendo em simultâneo ser membros 
ativos no CNE, nem estar abrangidos por 
efeitos de sanções disciplinares.

A idade mínima para filiação na FNA é de 
22 anos.



A FNA está organizada por 
Regiões, correspondentes 
às Dioceses.       

A nível local, organiza-se 
em Núcleos.



A FNA foi fundada em 1955,       

contando hoje com mais de 2000 

Associados, distribuídos por mais de 

130 Núcleos.

É membro da ISGF – International

Scout and Guide Fellowship

(a organização mundial de Escuteiros 
Adultos).



Dentro da disponibilidade dos seus 

Associados, a FNA desenvolve um leque 

variado de atividades ……. aos vários 

níveis, seguindo o ideal do Espírito 

Escutista e de Escuteiros Adultos, tais 

como: 



 Apoio a atividades do CNE, 
a todos os níveis, quando 
solicitados;

 Atividades de proteção da 
natureza e do ambiente;



 Acampamentos e Caminhadas;

 Atividades paroquiais e diocesanas;



 Participação em atividades de Proteção Civil;

 Apoio comunitário e social;



 Boas Ações coletivas;

 Encontros Internacionais.



 Formação;
A FNA, dispõe também de um Sistema de Formação, 
composto por um conjunto de cursos que procuram 
desenvolver junto dos seus Associados, 
conhecimentos, competências, aptidões e de 
atitudes, cada vez mais necessárias à prática de 
Escuteiros Adultos.



A FNA junto dos Agrupamentos

Os Núcleos da FNA nascem, 
idealmente junto dos 
Agrupamentos do CNE, uma 
vez que a maioria dos seus 
associados é daí oriunda.



Após a saída do CNE, quer por motivos 
pessoais e/ou profissionais, e ao ingressarem 
na FNA, não perdem a ligação ao Escutismo, 
podendo mais tarde se assim o desejarem 
reingressar no CNE.



O ideal dos Escuteiros Adultos 
foi criado por Baden-Powell, ao 
afirmar que o Escutismo não 
era só para os jovens.

E para que um dia enquanto 
Escuteiros Adultos, vivam o 
mesmo ideal, na senda dos 
Escuteiros Adultos. 



“OS ESCUTEIROS ADULTOS NO MUNDO”

Atualmente existem Associações de Escuteiros 

Adultos em 61 países, com mais de 80.000 

elementos. 

Escuteiros Adultos que prestam um valioso 

contributo às Associações Escutistas de jovens, 

bem como à Sociedade em geral.



“Como pode a FNA interagir com o CNE”

A interação da FNA com o CNE pressupõe que 
haja sempre, da parte deste um convite 
dirigido à FNA, refletindo a todo o momento, o 
caráter de apoio ao CNE que é uma das partes 
da missão da FNA.



Este apoio pode traduzir-se em…

 Equipas de serviços e/ou organização em 
acampamentos/atividades de Agrupamento, 
Regionais e Nacionais.

 Apoios administrativos e de logística em 
atividades de unidades e/ou agrupamentos.



“Porque vale a pena vir para a FNA”

Porque se está entre pessoas que têm valores 
comuns e que fizeram a mesma Promessa 
Escutista.

E porque quando a vida familiar e/ou 
profissional não dá tempo para uma dedicação 
mais ativa no CNE, possam manter viva a 
“chama” do Escutismo.



Escuteiro uma vez, Escuteiro para sempre!
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