
Valoriza-te! 
Ferramenta de autoavaliação de competências adquiridas no 

quadro do Escutismo [Caminheiros]

Avalia as tuas 
competências

Como 
usar

Prepara a tua 

entrevista
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Põe em evidência as tuas competências escu-
tistas, valoriza-as no domínio profissional ou 
nos teus estudos! Valoriza-te!

Questiona-te sobre o que sabes fazer ou o 
que podes ainda aprender a fazer enquanto 

Dirigente. Para cada frase escolhe uma das hipóteses 
«Domino completamente / Posso melhorar / Não sei 
fazer»

Esta ferramenta insere-se no trabalho da equipa de projeto do 
Youth Empowerment sobre a valorização dos conhecimentos 
adquiridos no âmbito do Escutismo. Trata-se de te ajudar a 
reconhecer as competências adquiridas e postas em prática  
no seio do movimento escutista. Mas sobretudo capacitar-te 
no uso de linguagem que faça reconhecer no meio universi-
tário e nos meios profissionais a riqueza, a diversidade dessas 
competências. Como? Fazendo uma lista de ações ligadas à 
tua vida escutista e que te permitam fazer uma avaliação do 
que já sabes fazer ou do que podes ainda aprender, utilizando 
vocabulário “profissional“ para falar da tua experiênca Escutis-
ta e valorizá-la.

Corpo Nacional de Escutas
Equipa Pedagógica Youth Empowerment

Pergunta a ti mesmo quais são as competên-
cias de que vais ter necessidade na tua vida 
profissional, e vê se as consegues adquirir no 

no âmbito da tua missão enquanto Dirigente. É tam-
bém um espaço de aprendizagem!

 Utiliza esta ferramenta para preparares uma 
entrevista de emprego! Perante um entrevista-
dor/recrutador, apresenta as tuas competências 

de forma profissional dando exemplos da tua experiên-
cia escutista. 

Vê o documento no seu conjunto: todas as 
pequenas ações podem ser reagrupadas em 
grandes competências. Fazendo a leitura 

das caixas de verificação, podes avaliar de uma 
forma mais global se tens ou não determinada 
competência. Concretiza usando exemplos da tua 
própria experiência em cada domínio para ilustrar a tua 
competência.

Valorização da experiência adquirida  
enquanto Caminheiro!

1.

4.

3.

2.

Globalmente Não sei fazer.../Posso melhorar.../Domi-
no completamente...
Exemplos pessoais:

Globalmente Não sei fazer.../Posso melhorar.../ 
Domino completamente...
Exemplos pessoais:

Globalmente Não sei fazer.../Posso melhorar.../Domino comple-
tamente...
Exemplos pessoais:

Globalmente Não sei fazer.../Posso melhorar.../Domino  
completamente...
Exemplos pessoais:

Globalmente Não sei fazer.../Posso melhorar.../Domi-
no completamente...
Exemplos pessoais:

Passo

Para atingir este objetivo, as competências  
que penso necessitar são:

As competências que já adquiri enquanto escuteiro são:

As competências que ainda devo adquirir são:

Qual a profissão que desejo?
Ou explico o que faço:

Quais as tuas competências
Faz o balanço das tuas competências fazendo a leitura  

das caixas preenchidas no passo 1 e para cada uma dá um 

dos exemplo da tua experiência pessoal

Passo
Agora vai para o verso para a última etapa: 

Como utilizar numa entrevista de emprego

Passo
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Organizar projetos: planificação, desenvolvimento, avaliação

Preparar uma atividade no quadro de um projeto, respeitando os prazos

Gerir o orçamento e os recursos financeiros

Avaliar as necessidades de material, gerir e manter

Assegurar o acompanhamento administrativo

Envolver-se com confiança

Assumir responsabilidades

Conceber: Passar das ideias aos atos usando cratividade, inovação e ambição

Reler um projeto, fazer uma autoavalição

Enriquecer-me com a minha experiência e melhorar a dos outros

Antecipar e avaliar um projeto, analisar os riscos

Avaliar um projeto realizado

Ser perseverante para encontrar as soluções apesar dos obstáculos

Adaptar-me à mudança

Ter senso prático e otimizar os meios

Acompanhar um novo membro da tribo ou clã

Favorecer a comunicação: confiança, respeito, participação individual

Dar espaço a que todos os elementos assumam papéis de responsabilidade

Delegar e dividir os papéis

Ser um bom colega de equipa, completar uma missão, aplicar e executar

Partilhar as informações com os outros

Conduzir uma reunião

Adaptar o meu discurso ao público alvo (adultos/jovens)

Escutar

Apresentar, argumentar em público

Manter relações construtivas com membros fora do clã

Dar testemunho

Identificar e prevenir os riscos de conflito

Gerir o processo de resolução, promover a discussão e propor soluções

Mostrar tato, diplomacia e humildade

Ter conhecimento dos conceitos de cultura e interculturalidade

Adaptar-me ao contexto e gerir as situações de mal-entendidos culturais

Realizar trocas e atividades interculturais

Ser criativo (desenho, teatro, dança, música, canto....)

Animar uma atividade

Animar e motivar, adaptar-me ao público-alvo

Garantir a segurança física e afetiva pessoal e de um grupo

Saber relacionar-se com diferentes hierarquias

Ter um percurso pessoal definido e ambicioso

Transmitir os meus conhecimentos, formar

Dominar as ferramentas informáticas

Gerir documentos e bases de dados

Usar software para criar vídeos e animações

Utilizar, adaptar-me e respeitar o meio ambiente

Ter conhecimentos de suporte básico de vida e primeiros socorros

Orientar-me

Viver em campo

Organizar um acampamento

Preparar um menu equilibrado

Navegar, orientar-me no mar, conduzir um barco

No âmbito de um projeto sei fixar objetivos, elaborar um programa de atividades (reuniões/serviços) e um calendário adequado. Consigo elaborar um método de avaliação do projeto.

Sei conceber uma atividade num quadro de um projeto, estabelecer um programa preciso dessa atividade e uma cronologia das tarefas a efetuar para a sua preparação. Respeito os prazos fixados.

Sei elaborar um orçamento previsional, gerir o orçamento da tribo ou do clã e manter as contas.

Sei prever as necessidades de material para uma atividade ou um acampamento e mantê-lo.

Sei redigir uma carta de informação, um relatório de reunião, um registo do acampamento, um pedido de concessão ou gerir as inscrições.

Podem contar comigo, cumpro os meus compromissos.

Tenho consciência das minhas responsabilidades enquanto membro ou guia da tribo.

Crio atividades novas e originais. Sonho e concebo projetos para os conseguir tornar reais.

No fim de um projeto, de um acampamento, de uma experiência, sei questionar as minhas ações e a minha forma de ser.  Revejo os bons e os maus momentos.

No fim de um projeto, acampamento ou atividade, sei questionar o meu desempenho e a minha maneira de ser. Recordo os bons e os maus momentos.

Não mergulho de cabeça na preparação de uma atividade ou de um projeto, tenho tempo de ver os eventuais problemas e imaginar as dificuldades que posso encontrar.

No fim de uma atividade ou de uma aventura, escuto as reações dos jovens. Partindo dessa base e dos objetivos iniciais, avalio o projeto de uma forma controlada.

Se quando monto a tenda me faltam as estacas e o duplo teto tem um buraco, não baixo os braços.

Enriqueço, planifico e vou adaptando o projeto em função das necessidades e pedidos expressos pela tribo/clã.

Quando me pedem para construir uma cozinha, adapto-me aos meios disponíveis: sou engenhoso, “desenrascado”.

Sou capaz de acompanhar um membro da tribo ou do clã no seu processo de adesão.

Estou à vontade no meu grupo para partilhar a minha opinião e para garantir que todos deem a sua.

Delego e garanto que cada um tenha o seu papel no seio do grupo, demonstro a minha confiança quando estão responsáveis por uma atividade.

Divido os papéis entre os membros do grupo em função dos seus desejos e competências. Demonstro que tenho confiança neles.

Realizo as missões que me são confiadas pela equipa de forma eficaz e autónoma.

Tenho cuidado com a transmissão de todas as informações importantes aos membros do grupo.

Sei fazer uma ordem de trabalhos, assegurar o seu cumprimento, moderar uma reunião e dar a palavra a cada membro.

Sei adaptar o meu discurso ao público: utilizo vocabulário simples quando necessário, evito situações inadequadas. 

Escuto os outros Caminheiros, a equipa de animação e os outros Dirigentes.

Tomo a palavra perante os outros Caminheiros, Dirigentes e parceiros. Sei explicar o meu projeto, o meu ponto de vista, trazer novos argumentos e novas ideias.

Relaciono-me com outros parceiros/grupos (câmara, associações, organizações que nos concedem subsídios, …), apresento o projeto e mantenho boas relações.

Sei dar testemunho da minha experiência criando uma animação agradável ou uma apresentação escrita original, por exemplo uma refeição temática ou um artigo para um jornal.

Conheço os diferentes elementos da tribo e do clã, tento prevenir os conflitos, mantendo a harmonia.

Confrontando os Caminheiros em conflito, encorajo-os a exprimirem-se com respeito e a reconsiderarem o seu ponto de vista. Proponho soluções.

Escolho as palavras para demonstrar neutralidade e não perturbar ou agravar a situação.

Partilhei momentos da vida com pessoas de outras culturas, em Portugal ou no estrangeiro. Consegui adaptar-me e encontrar uma forma de trocar ou criar uma cumplicidade.

Sei adaptar o meu comportamento para evitar um mal-entendido cultural. Por exemplo, adapto a minha postura ao que observo à minha volta, evito falar de assuntos que possam suscitar mal-estar

Organizei um projeto em colaboração com pessoas de uma outra cultura, escuteiros ou associações estrangeiras.

Sei realizar atividades manuais, criar disfarces, desenhar, desempenhar um papel numa pequena peça de teatro, participar num pequeno espetáculo, improvisar, dançar, tocar um instrumento, fazer malabarismo ou cantar.

Organizar pequenas atividades ou grandes jogos, animar vigílias e tempos espirituais.

Sei animar e motivar um grupo, adaptando-me às suas necessidades e ao seu próprio dinamismo.

Ajo não pondo em risco a minha segurança e zelo pela segurança dos que me rodeiam. Conheço e aplico o regulamento do Escutismo, as regras de higiene e de segurança. 

Posiciono-me como adulto. Conheço os meus limites e encontro o equilíbrio na minha relação com  outros: entre Caminheiros (pares), com Dirigentes (chefia), com crianças (subordinados).

Estou atento a cada jovem, às suas características próprias, ao seu progresso pessoal e à sua caminhada espiritual  ao longo do ano e nos acampamentos.

Transmito os meus conhecimentos aos outros, preparo momentos de formação.

Comunico por e-mail, redijo as minhas cartas, faço as contas no computador, sei usar plataformas online para que todos participem na elaboração dos projetos (drive, doodle, dropbox,...).  Quando regresso do acampamento faço uma apresentação animada e divertida (powerpoint, prezi,…).

Organizo os documentos de atividades, atas de conselhos e de reuniões, de forma sistemática e consigo encontrar as informações rapidamente.

Sei editar fotos de atividades, criar cartazes, fazer/editar pequenos filmes.

Na cidade, organizo um grande jogo para descobrir a história local. No campo, sigo os conselhos de Baden-Powell: não deixo nada exceto os agradecimentos.

Sei como atuar em caso de acidente.

Sei orientar-me no campo e na cidade usando pontos de referência, um mapa e/ou uma bússola.

Sei conceber, realizar e organizar as infraestruturas em campo (tendas, abrigos, cozinhas). Conheço as técnicas de construção (planeamento e concretização. Sei cozinhar (a lenha no campo) e não deixo vestígios.

Sei organizar o local de acampamento de forma prática e segura, localizando os diversos componentes e infraestruturas corretamente.

Conheço as regras para uma alimentação saudável e equilibrada. Sei quais as quantidades a comprar e utilizar consoante o número de elementos. Sei escolher e confecionar pratos variados (além de salsicha/puré raviolis, douradinhos…).

Conheço as regras de navegação, sei ler uma carta da marinha e de me orienta no mar, sei conduzir um barco.

Tenho esta competência: A prova é; eu sei.... Quer que lhe dê um exemplo? Eu já fiz isto…!

Passo
Lê o quadro 

da esquerda 

para a direita 

para poderes 

dizer a um 

entrevistador.

Domino 

completa-

mente

Não sei 

fazer

Posso 

melhorarPermitiu-me: A minha experiência escutista permitiu-me:Passo

Lê o quadro da direita 

para a esquerda 

Competências

1. Competências 

organizacionais

2. Responsabilidade,        

espírito de iniciativa         

e de análise   

4. Competências interculturais

5. Competencias técnicas 

e artísticas  

Animação                                                      

Formação

Informática                             

Ambiente                                                                   

Higiene e primeiros socorros                                              

Orientação                                     

Campismo                                              

Navegação

3. Competências de  

relacionamento 
 

Gestão                                        

Trabalho em equipa    

Comunicação                             

Gestão de conflitos


