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Bombeiros
de Gois preocupados com falta de voluntários
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A falta de voluntários e a sustentabilidade financeira da Associação são as principais preocupações da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, manifestadas pela direcção e plasmadas no
Plano de Actividades para o corrente ano. “A falta de voluntários a agravar-se pode por em causa a
qualidade de prestação de serviços”, referiu na ocasião Jaime Garcia, sublinhando que nesse sentido,
“importa incentivar a participação cívica, sendo hoje bem evidente que esta Associação necessita de
reforçar o seu quadro de bombeiros, mantendo todos no quadro activo, de forma a garantir adequados
níveis de prontidão, proporcionando a qualidade desejada nos serviços prestados á população”.
Entretanto adianta o presidente de direcção, “o apoio á Escola de Bombeiros também precisa de ser
reforçado”, sendo por isso necessário “avançar com a política de captação e retenção de voluntários,
com a realização de acções de promoção e sensibilização junto dos mais jovens”. A sustentabilidade
financeira da Associação também “é muito importante”, tendo em conta o facto de “termos dois quartéis
em funcionamento, Góis e Alvares”, o que no entender do dirigente, “acabam por constituir uma quase
duplicação de encargos”. Isto porque apesar de “ao longo dos anos termos contado sempre com o apoio
do município de Góis e das Juntas de Freguesia do concelho, de associações e amigos”, manter a
colectividade, assegura Jaime Garcia, “não é fácil, porque ao longo dos tempos, e alem da aquisição de
viaturas, mais recentemente foi necessário fazer um grande investimento nas obras de ampliação e
conclusão dos quartéis de Góis e Alvares”. As referidas obras, afirmou o dirigente, “irão permitir que os
bombeiros tenham mais conforto, conforme tem sido propósito da direcção e que continuará a ser este
ano”, apontando em seguida outros dos objectivos para 2015, como é o caso do cumprimento dos planos
de amortização do passivo, recuperação de activos, redução de custos, campanhas de angariação de
novos sócios, entre outros.
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