Direitos e obrigações do
candidato a dirigente na Associação
Aspirantes
Direitos
• Envergar o uniforme de Dirigente, com exceção do lenço, da insígnia de
investidura e do distintivo de função;
• Envergar no uniforme o distintivo de Candidato a Dirigente;
Obrigações
• Participar ativamente no percurso inicial de formação;
• Participar assídua e ativamente na equipa de animação para a qual for
designado, bem como nas atividades da respetiva unidade;
• Cumprir os Estatutos e Regulamentos do Corpo Nacional de Escutas;
• Cumprir a Lei do Escuta.

SOU CHEFE DE AGRUPAMENTO
E PRECISO DE DIRIGENTES
NO AGRUPAMENTO

Noviços
Direitos
• Envergar o uniforme de Caminheiro ou Companheiro, com exceção dos
distintivos de tribo (ou companha) e de função, de progresso, de
especialidades e de noites de campo, bem como a Insígnia de Marítimo;
• Envergar no uniforme o distintivo de Candidato a Dirigente;
• Usufruir da faculdade de intervenção e voto nos Conselhos de
Agrupamento, de Núcleo e Regional.
Obrigações
• Participar ativamente no percurso inicial de formação;
• Participar assídua e ativamente na equipa de animação para a qual for
designado, bem como nas atividades da respetiva unidade;
• Participar nos Conselhos de Agrupamento, de Núcleo e Regionais;
• Cumprir os Estatutos e Regulamentos do Corpo Nacional de Escutas;
• Cumprir a Lei do Escuta.

TENHO DE
RECRUTAR CANDIDATOS
MAS QUEM E COMO?
Estas são algumas decisões e questões que passam pela cabeça do CA
quando tem de fazer o Recrutamento. No sentido de auxiliar esse
trabalho a SRA (Adultos) preparou este folheto como ferramenta de
trabalho para os CA’s.
Bons Recrutamentos!

Convite

Paróquia, nos antigos
elementos, nos
Caminheiros que
fizeram a partida, nos
Pais,…

o Agrupamento
deverá
periodicamente
realizar uma avaliação
prévia das
necessidades de
adultos

Já tenho o candidato selecionado, agora…

(Não desprezar as
autocandidaturas!)

Este convite é feito pelo
Chefe de Agrupamento, o
qual deve previamente
procurar averiguar do
cumprimento do Perfil do
Candidato a Dirigente com o
conhecimento e anuência
do Assistente e da Direção

Lei do Escuta e Princípios do
Corpo Nacional de Escutas;
Missão do Escutismo;
Proposta Educativa do Corpo
Nacional de Escutas;
Papel do Dirigente enquanto
educador católico;
Fé e vivência católica;
Exigências físicas, psicológicas e
temporais de um Dirigente;
Voluntariado, compromisso e
serviço eclesial;
Formação e desenvolvimento
pessoal;
Experiências pessoais
anteriores de vida ao ar livre,
trabalho de equipa com pares e
de relacionamento com
crianças e jovens.

Integração

Apresentação
Dar a conhecer o novo
Candidato a Dirigente, que
assume um compromisso
com o CNE. É o ato de
Apresentação que
constitui o novo elemento
adulto, a partir de então,
como Candidato a
Dirigente

A Apresentação decorre
perante o Agrupamento
ou a comunidade eclesial,
segundo conveniência
local, realizando-se, por
princípio, no início do ano
escutista, após frequência
do Encontro Inicial e antes
do início do exercício de
funções numa Unidade

O CA apresenta
publicamente o novo CD;
O CA enumera os termos
de Adesão do novo CD;
O CD compromete-se com
os termos atrás
enumerados, por
anuência expressa

Agora que todos o conhecem… vai começar a trabalhar no “terreno”

Apelo pessoal e concreto à
participação no Encontro
Inicial, com vista a um
possível ingresso no Corpo
Nacional de Escutas como
Candidato a Dirigente no
Escutismo

Onde Procurar?

Já conheço o perfil, agora preciso de…

1. Ter no mínimo 20 anos feitos a 1 de
setembro
2. Ter Saúde
3. Ter Disponibilidade
4. Ter Tempo
5. Não sofrer de deficiência física
incapacitante
6. Não sofrer de Doença mental
incapacitante
7. Ter Maturidade na retidão de caráter
8. Ter Desenvolvimento emocional
9. Ter Integração social
10. Conhecer Lei do Escuta
11. Conhecer a Missão do Escutismo
12. Conhecer a Proposta Educativa do CNE
13. Ter a Escolaridade obrigatória ao
tempo em
que frequentava o sistema de ensino
14. Ter Maturidade na relação entre os 2
géneros
15. Ter Maturidade no Diálogo
intergeracional
16. Ter Maturidade na Convivência
intercultural,
17. Ter Maturidade no Trabalho em equipa
18. Ter Maturidade no relacionamento
com crianças e jovens
19. Ter Bom comportamento moral e
cívico,
20. Professar e praticar a fé católica
21. Ser testemunho da fé católica
22. Cumprir estatutos e regulamentos CNE
23. Velar pela sua própria formação
24. Ter respeito pela Natureza
25. Ter gosto pela vida ao ar livre
26. Testemunho de serviço desinteressado
27. Esforçar-se por ser exemplo e modelo
de vida
28. Identificar-se com a proposta educativa
CNE
29. Fazer um Compromisso com
atualização contínua
dos conhecimentos, competências e
atitudes.
30. Demonstrar atitude intelectual
construtiva e criativa

Captação

Necessito que o Candidato seja cohecido e se comprometa publicamente…

Perfil do candidato

Acolher o Candidato a
Dirigente como
elemento da Equipa de
Animação de uma
Unidade
Onde deve permanecer
até à sua Promessa de
Dirigente, tendo por
finalidade propiciar-lhe
uma vasta oportunidade
formativa, experiencial e
vivencial enquanto
Adulto no Escutismo,
devidamente integrado
numa equipa pedagógica
e e acompanhado por
um Tutor Local
Experimentar ‘ao Vivo e
a Cores’ o ser Dirigente!

