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O que é um Núcleo 
 

  É uma unidade base da Fraternidade 

  É um grupo formado por antigos filiados do 
CNE, maiores de 22 anos 

  É por analogia como um Agrupamento do CNE 

  É uma equipa alargada com uma chefia eleita 

  É um grupo de apoio à disposição do 
Agrupamento local 

  É uma mais valia para o CNE e comunidade 
 
Ocasiões para fundar um Núcleo 
 

  Por iniciativa de um Agrupamento do CNE 

  A partir de uma grande concentração 

  Durante o aniversário do Agrupamento/Patrono 

  Por iniciativa de alguns antigos elementos já 
investidos 

  Despertados pela comunicação escutista 

  Por iniciativa do Pároco 

  Num encontro ou jantar de confraternização 
 
Como fundar um Núcleo 

  Estabelecendo contactos com a Direção 
Regional (ou coordenador) ou, na falta desta 
com a Direção Nacional 

 
Os primeiros passos 
 

Ler os Estatutos e Regulamentos 
 

Reunir toda a documentação, a saber: 

  Filiação de Núcleo  

  Proposta de Admissão – futuros associados 

  Eleição de Direção 

  Ata de eleição 

  Nomeação de Direção 

  Entregar todos os documentos devidamente 
preenchidos, bem como a quotização devida e 
outros encargos financeiros 

  Preparar a Cerimónia de Investidura 

  Organizar a inauguração e endereçar os 
convites 

  Cerimónia de Investidura / Inauguração 

  Tomada de Posse da Direção de Núcleo 

  Ata da Tomada de Posse 
 
Bandeira 
 

Cada Núcleo possuirá uma Bandeira (modelo 
oficial) onde constará o nome do Núcleo, colocada 
num mastro escutista 

  
 
 
 
Insígnia do Núcleo 
 

Tem a forma retangular, levemente arredondada, em 
tecido igual à camisa do uniforme, bordada a vermelho, 
com o nome do Núcleo. É usada na manga direita da 
camisa junto à costura do ombro. 
 
 
Lema 
 

O lema da Associação é: “Uma vez Escuteiro – para 
sempre Escuteiro”. 
 
 
Divisa 
 

A divisa da FNA é: “Alerta para Servir”. 
 
 
Direitos dos Associados 
 
 

  Usufruir das regalias que a FNA possa vir a 
proporcionar 

  Participar nas atividades que a FNA organize 

  Intervir e votar nas reuniões e conselhos, onde por 
direito próprio o possam fazer 

  Eleger e ser eleito, ou nomeado, para órgãos da FNA 

  Recorrer de processo disciplinar por ordem 
hierárquica 

  Utilizar os serviços do Espaço FNA 

  Receber o órgão oficial  

  Possuir o cartão de Associado 

  Usar o uniforme e distintivos 
 
 
Deveres dos Associados 
 
 

  Contribuir para o prestígio da FNA e Expansão da 
FNA 

  Participar ativamente nas ações promovidas pela FNA 

  Liquidar a quotização estabelecida anualmente pela 
associação, a nível Nacional, Regional e de Núcleo 

  Desempenhar da melhor forma, os cargos para os 
quais tenha sido eleito e as funções para que tenha 
sido nomeado 
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