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1. Explicação...
Porque escolhemos este Lema para o nosso Programa Eleitoral? Após três anos de
trabalho onde se procurou criar dentro de cada Núcleo e de cada Associado um
espírito de COMPROMISSO, capaz de nos tornar mais ATUANTES e por isso mais
envolvidos e capazes de SERVIR, é pois a altura de ASSUMIRMOS a nossa realidade
de Escuteiros Adultos que têm como razão principal da sua existência, e do modelo
de Escutismo que pretendem praticar, a sua VONTADE de dar aos outros, ou seja, a
sua capacidade de SERVIR.
Precisamos de nos manter:
COMPROMETIDOS
ATUANTES
Para sermos mais CAPAZES DE SERVIR
Ao longo dos anos temos sempre dito que a FNA é SERVIÇO.
É pois, altura de interiorizarmos essa nossa RAZÃO DE EXISTIR, adotando-a como
Lema desta nova Candidatura.
Se conseguirmos dar cada vez mais uma maior relevância a esta forma de estar, que
acreditamos ser claramente entendida por todos vós, iremos dar passos importantes
para o reconhecimento da FNA como uma Associação de Escuteiros Adultos.
E afinal... Esse foi o pedido deixado por BP a todos nós Escuteiros.
“Procurai deixar o mundo um pouco melhor de que o Encontrastes”
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2. Focos...
Como FOCOS mais importantes do nosso Projeto, definimos os seguintes:
Expansão
Comunicação
Autossuficiência Financeira
De que modo?
Considerando a EXPANSÃO como sendo o FOCO principal para o crescimento,
sentimos a necessidade de dedicarmos mais tempo e recursos para podermos obter
resultados de maior expressão.
Sabemos que, para que a Associação possa crescer, é indispensável o empenho de
todos, pela nossa parte iremos agendar encontros com as diversas Juntas Regionais
do CNE e as Dioceses, procurando obter o apoio necessário para que possamos levar
em frente esta nossa intenção.
A FORMAÇÃO continua a ser um apoio importante e indispensável, na preparação de
documentos que possam ser utilizados como veículos de expansão em zonas
previamente definidas.
Igualmente, teremos que aproveitar os meios de divulgação já existentes, como
sejam os Departamentos, que durante o ano realizam as suas atividades em
diversos pontos e com várias finalidades.
Se usarmos as atividades de Ambiente, Radioescutismo ou Proteção Civil para
promover a Associação em zonas específicas e devidamente programadas, iremos
dessa forma promover a divulgação da FNA.
Para este próximo mandato, teremos como objetivo preparar as condições para
lançar estruturas e órgãos regionais em mais DUAS NOVAS REGIÕES, bem como
durante este mandato conseguir representatividade nas CINCO REGIÕES onde
ainda não temos qualquer Núcleo.
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A COMUNICAÇÃO é outro dos FOCOS principais para este Mandato.
Sentimos a necessidade de melhorar a comunicação produzida, quer no modelo
quer na forma.
Vamos procurar juntar a nós mais pessoas que possam colaborar nesse trabalho,
quer na área da Multimédia (SITE e BLOG) quer igualmente no nosso Órgão oficial o
COMPASSO, que irá ter uma alteração para ir realmente ao encontro desta nossa
necessidade.
Vamos igualmente manter o Foco em publicações que sejam a passagem da nossa
mensagem, e da nossa ação como Escuteiros Adultos.
Iremos publicar documentos sobre:
Os Temas Anuais
Ações Ambientais
Ações e divulgações do Radioescutismo
Ações e divulgações de Proteção Civil
Acampamentos Nacionais
Estes e outros temas, que possam ser sugeridos e para os quais apenas precisamos
de ter gente capaz de aproveitar a nossa mensagem, e conseguir promover por esta
via a sua divulgação.
Nesta área, também o desenvolvimento do MUSEU e do CHE (Centro Histórico
Escutista), são passos que nos surgem como importantes a serem dados.
A AUTOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA foi já no mandato anterior uma intenção,
que ficou muito aquém do que se tinha pensado.
Voltar ao tema, concretizando algumas das ideias que temos, vai tornar possível
para a Associação mais alguns passos positivos, mas manter o nível de exigência na
concretização dos conceitos e regras, equiparando documentos a todos os níveis por
essa ser a maneira indispensável para a concretização deste objetivo.
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A preparação do Futuro já começou...
3. Atividades...
Como base importante de trabalho, é intenção manter os “Temas Anuais”, por
termos sentido que foi uma forma positiva de encontrar pontos comuns de
abordagem às temáticas mais importantes da nossa forma de fazer.
VIVÊNCIAS DO ESCUTEIRO ADULTO
Os Temas que propomos para estas vivências são os seguintes:
No Ano 2020 “A Mística do COMPROMISSO”
No Ano 2021 “A Mística da AÇÃO”
NO Ano 2022 “A Mística do SERVIÇO”
Estes Temas, pretendem ser uma forma de crescimento dos Núcleos conseguindo
clarificar e até talvez mudar mentalidades, sobre qual a nossa verdadeira função e
forma de trabalho, alargando horizontes para todos.
Sendo todos Temas muito abrangentes, podemos realmente trabalhar muitas
vertentes e assuntos, procurando dar sempre aos Núcleos a valorização do que
fazem, independentemente da consciência que possam ter dessa sua realidade.
4. Afirmações...
Afirmamos a nossa intenção de trabalhar para uma FNA que faça do Serviço a
sua razão de existir, por isso o nosso Lema...
“SERVIÇO, É A NOSSA RAZÃO DE EXISTIR”
E que entenda, que apenas com base em 3 premissas muito simples, mas ao mesmo
tempo exigentes e complexas, poderemos levar a nossa FNA para um patamar
realmente de maior qualidade, com:
Mais COMPROMISSO…

Mais AÇÃO…

Mais CAPACIDADE DE SERVIR…
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Contamos com todos vós para esta caminhada...
Afirmamos a nossa firme intenção de promover mais e melhor participação de todos
os Associados, criando condições para que cada um possa sentir-se realizado.
Reafirmamos finalmente, que desejamos manter todos os compromissos assumidos,
tanto a nível Internacional com a ISGF ou a FEGA, como a nível Nacional com o CNE
e demais Instituições e Organismos com que temos, protocolos, parcerias, ou
outros acordos.
5. Conclusão...
Agora o próximo passo será dado por vós.
Se aceitarem este caminho que propomos e este nosso Programa Eleitoral com os
seus desafios, apoiem-nos e aceitem esta candidatura.
Esperamos que a vossa opinião seja traduzida de forma clara com a participação nas
eleições, que serão de novo descentralizadas.
Esperamos que com o vosso voto, reafirmem o apoio necessário e indispensável
para uma equipa forte e capaz de levar por diante a tarefa de dirigir a nossa
Associação.
É tempo de darmos o testemunho de Escuteiros Adultos, que estamos empenhados
na missão que É SERVIR...
Todos não seremos demais para concretizar este nosso caminho, porque afinal o,
“SERVIÇO, É A NOSSA RAZÃO DE EXISTIR”
Contamos com todos os Associados.

