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FICHA DE CARGO 

Cargo: Escoteiro-Chefe de Tribo de Exploradores 

Competências necessárias:  

● Ter mais de 20 anos; 

● Ter alguma experiência Escotista;  

● Capacidade de compromisso, saber motivar jovens; 

● Saber orientar e aconselhar jovens; 

● Espirito de liderança; 

● Capacidade física para acompanhar os jovens; 

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

Responsável perante: Chefia do Grupo. 

Responsável por: Escoteiros-Subchefes de Tribo de Exploradores; 

Colaboradores do Grupo que prestem serviço na Divisão e elementos da 

Tribo de Exploradores. 

Contactos principais: 

Internamente: Escoteiro-Chefe de Grupo, Escoteiros-Subchefes de 

Grupo, Escoteiros-Subchefes de Tribo de Exploradores; Colaboradores 

do Grupo que prestem serviço na Divisão; Encarregados de Educação 

dos elementos da Divisão. 

Sumário do cargo:  

● Coordenar e orientar a vida pedagógica da Tribo de Exploradores; 

● Responsável pela aplicação do método escotista na Divisão; 

● Responsável pela segurança dos Elementos da Divisão; 

● Presidir aos Conselhos de Tribo e de Conselhos de Guias; 

● Representar a Tribo de Exploradores interna e externamente. 

Formação: 

● Curso Preliminar de Formação (obrigatório); 

● Curso de Dirigente de Divisão de Tribo de Exploradores (ideal); 

● Monográficos de Formação complementar. 
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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 da Divisão; 

● Participar nas reuniões da Chefia de Divisão, Conselho de Chefia, Conselho de Grupo e reuniões de 
Encarregados de Educação; 

● Participar nos Conselhos Regionais e Conferências Nacionais; 

● Realizar as tarefas da Chefia do Grupo assumidas; 

● Garantir a aplicação da metodologia da Divisão, promovendo o progresso e o desenvolvimento 
integral e equilibrado dos jovens da sua Divisão; 

● Garantir a elaboração, implementação e avaliação do programa da Divisão, envolvendo 
adequadamente os elementos; 

● Assegurar o bom funcionamento e o crescimento adequado da Divisão; 

● Manter atualizados os dados das atividades e dos elementos da Divisão na plataforma digital 
associativa; 

● Gerir o material e as finanças da Divisão; 

● Participar e dinamizar ativamente as reuniões de Chefia de Divisão; 

● Informar periodicamente a Chefia do Grupo e o Escoteiros-Chefes do Grupo, das atividades, 
progressos e dificuldades da Divisão; 

● Coordenar, apoiar e promover a formação dos restantes Dirigentes da sua Divisão, procurando 
assegurar a sua sucessão; 

● Manter um contato periódico com os Encarregados de Educação; 

● 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 e em particular Kit Dirigentes. 

Compromisso:  

“Ao assumir o cargo de Escoteiro-Chefe de Tribo de Exploradores, 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: __________________ 


