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Introdução
A Juvebombeiro é uma estrutura criada no seio da Liga de Bombeiros
Portugueses, tendo por Missão a mobilização dos jovens inseridos em corpos de
Bombeiros Voluntários de modo a sensibilizá-los e motivá-los para os valores
subjacentes ao associativismo e ao voluntariado nos bombeiros, implicando-os na
realização de ações concretas de solidariedade e convívio, a fim de que assumam
responsabilidades e desenvolvam o espírito de iniciativa no âmbito da instituição de que
faz parte integrante, garantindo assim, a sua continuidade.
O Núcleo local da Juvebombeiro do Corpo de Bombeiros Voluntários de Viseu
tem como objetivos transversais a mobilização das camadas jovens para o voluntariado
e o apoio às escolas de infantes e cadetes.
Adiante apresenta-se o plano de atividades para o ano de 2017 que foi aprovado
em reunião do núcleo no dia 13 de janeiro de 2017.
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Objetivos gerais:


O plano de atividades tem como grandes linhas de ação; a dinamização e
mobilização das camadas jovens para o voluntariado.



Este plano de atividades pretende ter ações de recuperação e valorização do
património existente no Corpo de Bombeiros a fim de enaltecer os 131 anos de
história da instituição.



Este está concebido para, em primeira linha, servir de motor de envolvimento de
todo o quadro ativo nas mais diversas atividades.



Não deixará de acolher iniciativas novas, se forem manifestamente favoráveis ao
interesse do Corpo de Bombeiros/Associação, pelo que poderão ser integradas
outras ações pontuais que serão desenvolvidas, com objetivos complementares,
com o intuito de proporcionar uma maior visibilidade, procurando, em paralelo,
fortalecer a relação entre o quadro ativo;



É ambicioso ao ponto de pretender elaborar atividades de cariz social e
desportivo com o objetivo principal de angariação de fundos para fins
específicos a definir.



Está organizado de modo a que seja auto suficiente em termos financeiros.



Alicerça-se num cumprimento fiel dos fins estatutários da Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viseu.
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Atividades Propostas Aprovadas
Foi objetivo da reunião realizada procurar conhecer as ideias dos aderentes da
Juvebombeiro, assim como as expectativas do comando para o ano de 2017. Neste
sentido, depois de serem debatidas as ideias apresentadas, chegou-se á conclusão das
principais atividades a realizar estando estas inseridas em duas linhas de ação principais:
as ações de valorização e recuperação do património histórico da instituição e as ações
culturais e desportivas.
Abaixo apresentam-se as atividades propostas e aprovadas.

Ações de valorização e recuperação do património;


Recuperação da bomba nº1;



Organização de espólio para exposição permanente/itinerante,

Ações culturais e desportivas:


Torneio de futebol inserido nas comemorações do 131º aniversário da
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viseu;



Apoio á organização da ceia de natal do Corpo de Bombeiros;



Atividade “Bombeiro por um dia”;



Organização de concerto solidário,



Organização de noite de fados;



Elaboração de vídeo promocional e apresentação a escolas que visitantes e no
recrutamento de novos Cadetes, Infantes e Estagiários;



Organização de prova de BTT;



Organização de guião de visitas ao Corpo de Bombeiros;

Calendarização e objetivos específicos:
No quadro abaixo apresentam-se as atividades previstas acima assim como os
objetivos específicos e a devida calendarização. Contudo, uma vez que o plano de
atividades tem previsão anual, há atividades que podem sofrer alterações de
calendarização uma vez que a Juvebombeiro faz parte integrante do quadro ativo e tem
inerente todo o serviço operacional.
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Atividade

Objetivo especifico

Recuperação da Bomba nº 1

Recuperar e enaltecer o espólio histórico da associação

Organização

de

espólio

para

exposição Enaltecer o espólio histórico da associação, angariação de

permanente/itinerante
Apoio á escola de Cadetes e Infantes

fundos.
Auxiliar os responsáveis da Escola de Infantes e Cadetes em
atividades solicitadas.

Calendarização Prevista
Anual
Anual

Anual

1º Torneio de Futsal inter instituições

Comemorações do 131º aniversário da Associação.

Março 2017

Organização de prova de BTT

Angariação de fundos para fins específicos a definir.

2º Semestre de 2017

Confraternização do Corpo de Bombeiros.

Dezembro de 2017

Apoio á organização da Ceia de natal do Corpo
de Bombeiros

Organização e regulamentação das visitas ao Corpo de
Planificação de visitas ao Corpo de Bombeiros

Bombeiros, divulgação histórica e recrutamento de novos

1º Trimestre de 2017

bombeiros (Cadetes, Infantes e Estagiários)
Atividade “Bombeiro Por um Dia”

Divulgação do trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros
e recrutamento de novos bombeiros

1º Semestre de 2017

Organização de noite de fados

Angariação de fundos para fins específicos a definir

2º Semestre de 2017

Concerto Solidário

Angariação de fundos para fins específicos a definir

Sem calendarização definida

Nota: Todas as atividades devem ser retificadas pela direção da Associação H.de Bombeiros Voluntários de Viseu devido aos encargos financeiros inerentes.
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Orçamento:
O núcleo local da Juvebombeiro do Corpo de Bombeiros Voluntários de Viseu
inicia atividade com um plano de orçamento previsto de 1500€ (mil e quinhentos
euros), sendo que não está previsto o orçamento do Concerto Solidário, uma vez que a
ser realizado, implica um plano de orçamento próprio, mediante a dimensão prevista.
Contudo é objetivo do Núcleo que todas as atividades realizadas sejam auto
financiáveis.

7

Corpo de Bombeiros Voluntários de Viseu
Núcleo Local da Juvebombeiro
Plano de atividades 2017

Conclusão
Desde alguns anos que a Juvebombeiro está adormecida no seio dos Bombeiros
Voluntários de Viseu, pelo que, é nossa pretensão reativar o envolvimento das camadas
jovens na dinamização do corpo de Bombeiros. É neste sentido que definimos como
eixos estratégicos para o triénio 2016-2018 ações de valorização e recuperação do
património histórico do Corpo de Bombeiros bem como ações de âmbito cultural e
desportivo, pretendendo com isto enaltecer os 131 anos da Associação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de Viseu. Pretendemos com tudo enraizar a imagem da
Instituição na sociedade bem como reforçar as fileiras do voluntariado tanto no
recrutamento de novos estagiários bem como na captação de novos infantes e cadetes.
Estamos certos de que com a integração e cooperação de todos conseguiremos
atingir os objetivos a que nos propomos.

Saudações.
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