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FICHA DE CARGO 

Cargo: Escoteiro-Chefe de Grupo 

Competências necessárias:  

● Ter mais de 22 anos; 

● Ter alguma experiência Escotista;  

● Espírito de liderança de adultos e capacidade de gestão de equipas, 
de conflitos e problemas; 

● Ter facilidades em comunicar, de análise e síntese; 

● Capacidade de compromisso, saber motivar adultos, crianças e jovens; 

● Ser alegre, possuir um espírito de autoavaliação e procurar a sua 
melhoria contínua. 

Responsável perante: Chefia do Grupo, Regional e Nacional. 

Responsável por: Escoteiro-Subchefe de Grupo, Escoteiros-Chefe dos 

Serviços Administrativos, Escoteiro-Chefe Adjunto da Chefia de Grupo, 

Escoteiros-Chefe e Subchefe de Divisão, Colaboradores e Elementos. 

Contactos principais: 

Internamente: Chefia do Grupo, Colaboradores, Elementos e 

Encarregados de Educação. 

Externamente: Entidades oficiais, parceiros, Serviços Centrais, Chefia 

Regional e Chefia Nacional, Banco e outras instituições. 

Sumário do cargo:  

● Assegurar e dirigir o funcionamento do Grupo; 

● Estabelecer contactos com entidades externas; 

● Coordenar o PAG.  
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Formação: 

● Curso Preliminar de Formação (obrigatório); 

● Curso de Responsáveis de Adultos (ideal).  

Tarefas principais: 

● Ser um bom exemplo; 

● Garantir a segurança, integridade e saúde dos jovens; 

● Garantir bons níveis de valores, atitudes, bem-estar e motivação dos membros do Grupo; 

● Convocar, preparar e presidir às reuniões da Chefia de Grupo, Conselho de Chefia, Conselho de 
Grupo e reuniões de Encarregados de Educação; 

● Participar e promover a participação nos Conselhos Regionais e Conferências Nacionais; 

● Realizar as tarefas assumidas e controlar as tarefas dos demais Dirigentes da Chefia do Grupo; 

● Coordenar, apoiar e promover a formação dos Dirigentes; 

● Coordenar e controlar a aplicação do PAG; 

● Coordenar e orientar a vida pedagógica do Grupo, podendo intervir excecionalmente nas Divisões 
quando houver motivo para o fazer; 

● Dar apoio a todos os Dirigentes da Chefia do Grupo quando necessário; 

● Gerir as propostas de nomeação e exoneração de Dirigentes e controlar a atualização dos elementos 
na plataforma associativa; 

● Representar o Grupo em atos oficiais e autorizar toda a comunicação externa que comprometa o 
nome do mesmo; 

● Anualmente, individualmente e em conjunto com a Chefia do Grupo, avaliar o seu desempenho. 

 

Mais Informação: 

● Regulamento Geral – capítulo sobre os órgãos locais; 

● Documentação no site eDirigentes. 

 

Compromisso:  

“Ao assumir o cargo de Escoteiro-Chefe de Grupo, eu _________________________________, 

comprometo-me a cumprir todas as tarefas acima descritas, as decorrentes do Compromisso de Honra e 

a dispensar cerca de ___ horas semanais do meu tempo para o cumprimento e realização das mesmas.” 

 

Assinatura: ________________________________________ Data: __________________ 


